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SEAN O’CASEY

Befelé a polgárháborúba 
Magával	az	Idővel	dacoló,	végtelenbe	nyúló	tárgyalások	után,	melyek	

során	 minden	 delegátus	 minden	 más	 delegátust	 legyalázott	 árulónak,	
hitszegőnek	és	szolgaléleknek,	a	Szerződést	csekély	szavazattöbbséggel	
elfogadták;	sokan,	így	De	Valera	is,	zokogásban	törtek	ki,	mikor	az	ered-
mény proszekturális precizitással kihirdettetett. 

Írország majdani urai két pártra szakadtak. A klérus csöndesen álldo-
gált	jobboldalt,	a	szakszervezeti	hivatalosság	éppoly	csöndben	fülelt	bal	
felől;	mindkettő	várta,	melyik	párt	kerekedik	fölül,	remélve,	hogy	neki	
is	hullajt	majd	 jó	 ízű	morzsát.	Aki	vezető	poszton	maradt,	 intézményi	
vagy	jellemerő	híján	képtelen	volt	befolyásolni	az	idők	fősodrát,	mely	
sebesen rohant a hatalomért vívandó fegyveres harc felé. A Nagy Házak1 
kimosdott	úrinépe	körben	lelakatolta	a	birtok	nagykapuit,	bezárta	a	kas-
tély	vagy	a	kúria	vasalt	ajtaját,	leeresztette	a	redőnyöket,	fotelt	húzott	a	
márvány-modorú	kandalló	elé,	oda	is	ült,	kinyitott	egy	üveg	bort,	ivott	
egyet	Őfelsége	 egészségére,	 és	mosolyogva	 nyugtázta,	 hogy	 ebből	 az	
egészből	sikerült	kimaradnia.	

A Szabadállam ideiglenes kormánya édelegve-édesgetve azzal igye-
kezett	 rákapatni	a	 jónépet	a	nemzeti	nagyság	 ízére,	hogy	a	 táviratokat	
zöld	borítékban	küldette	ki,	a	postaládákat	a	borítékok	zöldjénél	is	zöl-
debb	zöldre	festette,	a	GR2 jelzés helyére a SE3 misztikus szimbólumát 
nyomatta; a szabóságok pedig éjt nappallá téve szabták a Szabadállam 
Hadseregének zöld egyenruháit. Erin4	képzeletben	is,	konkrétan	is	sma-
ragd	szigetté	vált.	Tapsi-tapsi,	míg	apu	hazaér,	apunak	van	pénze,	anyu-
nak nincs. 

( … ) 
Ha	abból	ítélünk,	amit	a	két	párt	egymásra	mondott,	egyetlen	becsü-

letes	igazmondó,	legalább	félig	keresztény	lélek	nem	maradt	a	honban.	
Írország bíbor egét sötétbe borította az egymást mocskoló delegátusok 
szájából	kiböffenő	méregteli	szavak	forrón	sistergő	fellege.	Legtöbbjük	
éjszaka	is	ébren	fontolta,	mi	gonoszat	mondhatna	a	többire	napköltekor.	
S	a	dolog	csak	rosszabbra	fordult,	mígnem	a	fele	társaság	keze	a	puska	
ravaszára	feszült,	a	másik	fele	társaságé	a	pisztoly	agyát	markolta,	s	aki	
kimaradt,	az	minden	zsebében	kézigránátot	dajkált.	Istenhez	és	Írhonhoz	
híven:	hisz	továbbra	is	jártak	misére,	gyóntak,	és	mondták	a	rózsafüzért	
ad lib. 

A	Szerződés5 és a 2. számú Dokumentum6 közötti eszement konflik-
tus lefojtva fortyogott; közben a Barnákat zárt teherautókon kivitték az 
országból,	s	a	jónép	kíváncsian	szemlélte	a	Curragh-táborból	óvatos	üge-
tésben	távozó	brit	lovasságot;	Sean	is	ott	állt,	hogy	megnézze	a	kikötő	
iránt	flegmán	masírozó	gyalogságot,	akikben	a	rezesbanda	a	Jöjj vissza 
Írhonba dallamaival	tartotta	a	lelket;	de	nézhette	az	utcán	végigdübörgő	
tüzérséget	is:	ezek	mintha	sehogy	sem	akartak	volna	távozni,	ha	már	any-
nyi	sok	ideig	tartózkodtak	Írországban.	No,	gondolta	Sean,	amint	nézte	a	
vonulókat,	most	aztán	az	írek	szabadon	marhatják	egymást,	nem	nyűgözi	
őket	a	Dublini	Vár	alacsony-	és	az	Ég	magasrendű	törvénye.	

Miközben	 a	 katolikus	 önuralom	 fokozatosan	 fölfeslett,	 a	 britek	
csöndesen	szivárogtak	kifelé	az	országból,	ugyanolyan	értetlenül,	mint	
csaknem	ezer	éve,	mikor	Corknál	és	Wexfordnál	először	szálltak	partra.	
Heslip	kapitány	a	Szabadállam	hadserege	részéről	bátorító	szavakat	in-
tézett	a	Worcester-ezred	őrnagyához	–	a	kövérkés	úr	arcán	nehezen	fe-
gyelmezett	zavarodottság	ült,	lopva	fel-felpillantott	a	tiszti	uniformisba	
öltözött	ír	vademberre,	akinek	a	megszentelt	Ír	Bankot	kellett	átadnia.	Ez	
úgy,	ahogy	volt,	nem	fért	az	őrnagy	fejébe.	Minden	olyan	hirtelen	történt.	
A	brit	kormány	nyilván	elvesztette	a	fejét.	Oda	az	Ír	Bank	és	minden,	ami	
benne	van.	Ez	most	álom,	vagy	látomás?	Mindez	túlment	azon,	aminek	
felfogására	Isten	az	őrnagyot	képessé	tette.	Az	őrnagy	mellett	kelletlen,	
ha	nem	is	kéretlen	őrangyalként	ott	állt	a	Bank	igazgatója	cilinderben	és	

1 Kisebb-nagyobb nemesi kastélyok-kúriák.
2 Georgius Rex.
3 Saorstaat	Eireann,	azaz	Ír	Szabadállam.
4 Írhon.
5 A	Brit	Birodalommal	kötött	megállapodás,	melyet	a	Szabadállam	elfogadott.
6 De Valera és a Köztársaságiak ellenjavaslata.
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pályinkás-jóreggelt	kabátban,	fölügyelendő,	hogy	minden	a	megalkotott	
és a hagyományozódó statútumok szerint intéztessék. 

Pár	lépésnyire,	egy	másik	utcában	Sean	a	csöndes	sokaság	részeként	
vigyorogva	nézte,	milyen	kába	képpel	lép	ki	hintajából	Fitzalan	earlje;	
lám,	észre	se	veszi	a	közelben	álló	rendőrfelügyelő	feszes	tisztelgését;	jól	
kilép,	már-már	ügetőre	fogja	a	katolikus	earl	a	járda	hosszán,	hogy	Sean	
figyelő	szeme	előtt	körültekintőleg	és	nyájasan	átadja	a	Dublini	Vár	né-
ven	 közismert	 ingatlant.	 Fitzalan,	 az	 earl,	mintha	mindvégig	 álmában	
cselekednék:	a	világ	berúgott	és	fejre	állt;	a	sárkány	legyőzte	a	lovagot;	
az	oroszlán	szendén	ordít,	mint	a	szopós	galamb.	Fitzalan	történetesen	
katolikussága	 teljében	 lévén,	 a	 furfangos	 brit	 kormány	 természetesen	
úgy	vélte,	Őearlsége	képes	lesz	rendszeretetet	csöpögtetni	az	írekbe,	s	
így	a	katolikus	írek	megadják	neki	a	rangját	megillető	tiszteletet;	de	sze-
gény	ember	úgy	találta,	miséhez	sem	jut	csendben-rendben,	katolikus	ír	
felei	pedig	ugyanúgy	berekesztik	az	Alkirályi	Lak	aklába,	amint	összes	
protestáns	előkelődjét	berekesztették.	Úgyhogy	a	hatalommal	felövezett	
Earl	hatalma-fosztottan,	köcsögkalap	a	fejében,	lógó	orral,	a	tőle	telhető	
leggyorsabb	tempóban	slisszolt	be	a	Várba,	oly	fancsali,	vágyakozó-vi-
szolygó	képpel,	amilyet	Szent	Péter	vágna,	ha	arra	kényszerülne,	hogy	
megváljék	a	mennyei	királyság	kulcsaitól;	beslisszolt,	hogy	átadja	a	Fel-
legvár	 kulcsait	 a	 háládatlan	 íreknek,	 kik	 oly	 soká	 a	 történelem	 lelenc	
árvái voltak. 

( … ) 
–	Tessék,	a	Trónterem	kulcsa,	jóember,	ez	pedig	a	Szent	Patrik	Csar-

noké.	Hosszú-hosszú	vérvonal	vezet	a	Fitzhenryktől	a	Fitzalanekig,	az	
Alfától	 az	Ómegáig.	 Írhontól	 végbúcsút	 búval	 veszek,	 szívéért	 ostro-
mom	hiába	volt;	örökre	elmúlt	a	perc,	amidőn	májusi	éjen,	hő	szívvel,	
ifjan	megláttalak;	 elszállt	 az	 álom,	mely	 lantomra	csalta	drága	neved;	
örökre	elmúlt	az	együtt	csodált	hajnal	hasadta,	soha,	de	soha	nem	sietsz	
hozzám,	hogy	keblemen	megpihenj;	sebzett	szerelmem,	Isten	hozzád,	és	
menj,	hol	a	dicsőség	vár,	s	a	hárfa,	mely	egykor	s	most	ismét	és	újlag;	s	
a	dalnok,	a	minstrel	lesz	nagy	hírű	harcosod.	Mert	mostantól	te	osztod	a	
rendjelet,	az	érdemet	és	a	kérdemet.	És	nincs,	ki	utadat	állja!

( … ) 
Hiába voltak a higgadt egyeztetések Dublin katolikus érsekének égi-

sze	 alatt;	 hiába	 volt	 becsületszó	 és	 békeüzenet,	 hisz	 ahogy	 adták-vet-
ték,	meg	is	szegték:	eljön	a	nap,	mikor	Tom	Ennis	tábornok	–	snájdig	
zöld	egyenruhájára,	aranysárga	parolijára	őzbarna	viharkabát	borul	ál- 
szerényen	–	addig	nógatja	kelletlen	katonáit,	míg	a	nehéz	ágyút	oda	nem	
vonszolják,	ahol	mérges	pofája	a	Négy	Bíróságra	acsarog,	melynek	mé-
lyén a Köztársasági ellenség elbarikádozta magát; akkor a Tábornok ve-
zényel,	egy	katona	megrántja	az	ágyútorkot	nyitó	zsinórt,	s	a	fal	fölött	
elindul	egy	brit	lövedék,	sivítva	célba	ér,	és	éles	acélszilánkok	zuhogó	
záporát	zúdítja	az	épület	vénülő	méltóságára;	az	acélszilánkok	szerteszét	
pattogva mély sebeket és halált visznek a Liffey túlpartján a falak mö-
gött	dühöngő	bajtársaknak;	miközben	izgatott	civilek	serege	kucorog	a	
Richmond-híd	körüli	házak	takarásában,	és	hallgatja	az	ágyúdörgést,	lesi	
a	lövedékek	nyomán	felcsapó	füstöt	és	lángot.	Rory	O’Connor,	a	Köztár-
saságiak vezére néhány korty foszforsziruppal helyrerázza álmatlanság-
tól	zilált	idegeit,	helyrerántja	nadrágszíját,	és	vár;	várja	a	puska-lőtávú	
támadást,	hisz	nincsenek	baromerejű	ágyúi,	hogy	megfeleljen	a	fülsike-
títően	zuhogó	lövedékeknek,	melyeket	hajdani	bajtársa,	Tom	Ennis	kül-
dözget az Anna Livia Plurabelle7-parti	házak	fedezékéből.	Sűrű	porfelhő	
borítja	az	épület	 törzsökét,	 sötét	 füst	örvénylik	az	óriási	kupola	körül,	
mintha	a	termetes	félgömb	a	viharfelhők	között	akarna	vándorútra	kelni.	

A	Szabadállamiak,	miután	 elhasználták	 a	muníciót,	megkezdték	 az	
előrenyomulást	az	épület	felé,	sebes	trappban,	szájukon	a	teljes	bűnbá-
nat	imája,	ujjuk	a	feltűzött	szuronyú	puska	ravaszán;	nyomultak	előre,	
míg kocogó lábuk alatt taposóakna nem robbant; erre kissé megtorpant 
a	roham,	úgyhogy	a	küzdő	felek	megfigyelhették,	mint	röpül	a	levegőbe	
Dublin	minden	bolond	bírói	talárja	és	parókája,	az	ország	teljes	levéltárá-
val	egyetemben:	pörök,	ügyek,	esetek,	tanúvallomások,	váltók,	tulajdon-
átruházások	egyházak	és	magánszemélyek	javára,	s	az	összes	hagyatéki	
leltár,	mely	krónikába	 foglaltatott,	 amióta	Strongbow8 Írországba jött; 
röpült	mind	a	parókák	és	a	talárok	után,	hogy	majd	elrongyoltan,	meg-
pörkölten	kikössön	megannyi	dublini	hátsó	udvarban	és	előkertben.	

A Négy Bíróságnál elszenvedett vereség után a Köztársaságiak az 
O’Connell	Street	egy	hosszú	szakaszán	foglaltak	el	megerősített	állást;	

7 Joyce adta a Liffey-nek ezt a nevet.
8 Richard	de	Clare,	Pembroke	earlje.
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az	üzleti	és	bankszféra	sietve	széfbe	pakolta	értékeit,	s	elhúzódott	vidék-
re,	hogy	ott	várja	ki,	míg	a	dolgok	rendeződnek.	És	megint	fölerősödött,	
lanyhult,	újra	fölerősödött	a	puska-	és	gépfegyvertűz,	a	 levegőt	egyet-
len	éles-keserű	nyögésbe	darálva,	melyet	időről	időre	átfúrt	a	tízfontos	
ágyú	fülsiketítő	ugatása:	az	acsargó	nem	tűrhette,	hogy	azokban	a	házak-
ban a Köztársaságiak halálpontos mesterlövészei lapuljanak. Olykor a 
puskaropogásba szelíd és jóval dallamosabb üvegcsörömpölés vegyült 
enyhületül:	remegő	ablakok	hasadoztak	szét,	aztán	szeszélyes	lángnyel-
vek	csaptak	ki	rajtuk,	melyek	hamarosan	a	pokoli	pusztítás	bőtüzű	fo-
lyóiban	egyesültek,	mígnem	a	füstös	égbolt	egyetlen	rózsaszínű,	viharzó	
lángtóvá vált. 

( … ) 
Sean	elnyújtózott	a	szoba	folyosó	felőli	falához	tolt	tábori	ágyon;	nem	

töprengett többé a tervezett új színdarabján. Az Abbey színház hosszas 
fontolgatás	után	egyet	már	elfogadott,	és	Sean	okkal	volt	mámoros	az	
örömtől.	Jóleső-lustán	körülnézett	a	szobában,	félfüllel	hallgatta	a	távoli	
fegyverropogást,	 s	a	kint	az	utcán	 robogó	 teherautók	motorbőgését.	A	
Szabadállamiak készülnek lerohanni valamelyik régi fegyvertársuk la-
kását.	Fel	a	szívvel,	Írhon-anyánk!	Hát,	egyelőre	kellőképpen	kellemes	
és	kényelmes	itt,	leszámítva	a	házbeliek	örök	lármás	nyüzsgését.	Sean	
körülnézvén	számba	vette	a	körülményeket.	A	kandalló	böhöm	nagy,	de	
ha	 tűz	pattog	benne,	varázsosan	meghitt.	Szemben	vele	két	embernek	
is	kényelmes,	szép	kanapé	bámulja	a	hunyó	parazsat.	A	nagy	mahagóni	
asztaltól,	melyen	a	 rendezetlen	kupac	könyvtől	nem	zavartatva	bátran	
szétrakhatja	a	munkáját,	s	a	sárgára	lakkozott	fiókos	íróasztaltól	a	szo-
ba	–	a	lakás	–	úgy	fest,	mint	egy	hivatali	helyiség,	mely	röstelli,	hogy	
nem tud mit kezdeni magával. Az ágy mellett kétpolcos nyitott szekrény 
(ezrével	dobta	ki	őket	a	kormány	a	háború	végén,	Sean	ezt	a	példányt	fél	
koronáért	vette):	a	polcokon	szappan,	borotvakészség,	mosdókesztyű	és	
-tál,	az	egészet	színes	kartonfüggöny	takarja.	A	hatalmas	ablak	mellett	
kétoldalt	polcok	a	rengeteg	könyv	számára,	az	ablakot	hosszú,	krémszí-
nű	függöny	takarja,	jó	minőségű	sávoly.	Az	asztalon	lámpa,	hogy	fényt	
adjon,	ha	eljön	a	sötét;	középütt	pedig	egy	tő	fakult,	szikkadt	mimóza,	
nemigen	nyílik	már	rajta	a	finom,	sárga	virág.	Seanból	hiányzik	az	anyja	
tehetsége:	a	virágok	nem	barátkoznak	vele,	nem	hallgatnak	a	szavára.	
Egyelőre	nincs	kép	a	falon,	a	művészeti	boltban	kapható	olcsó	áru	nem	
érdekli,	viszont	a	minőséget	nem	bírja	megfizetni.	A	kandallópárkányon	
Thorvaldsen Vénuszának bekeretezett fényképe. A kandalló mellett egy 
polcon	tartja	a	tányérjait,	a	szenet,	a	gyújtóst	és	néhány	serpenyőt.	Ar-
rébb	a	kis	asztal	áll,	rajta	az	írógép,	mellette	pedig	méltóságteljes,	cél-
szerű	fa	karosszék,	hogy	egyenes	háttal	ülhessen	neki	a	munkának.	Nem	
éppen	hencegni	való,	de	a	jelen	igényeinek	megfelel.	Barátságos	fészek,	
csak	a	lárma	ne	volna.	A	jobb	felőli	szobában	apa,	anya,	öt	gyerek;	a	feje	
fölöttiben	ugyanaz,	egy	gyerekkel	megtetézve:	heten	mellette,	nyolcan	
fölötte;	az	ő	szobája	a	béke	hona,	a	méltóság	palotája	–	a	többihez	képest.	

–	Már	megint	ez	az	átok	lövöldözés!	–	Sorozat	ropogott,	majd	éles,	
össze-vissza egyeslövések valamelyik közeli utcából. Kelta öli itt a kel-
tát,	szakértelemmel	s	a	lehető	leggyakrabban;	ráadásul	csupa	katolikus	
kelta. Mutatóba sincs szabadgondolkodó köztük. Ugyanolyan ügybuz-
galommal,	akár	a	Barnák,	a	különítményesek,	és	ugyanolyan	ravaszul.	
Lőttek	már	le	embert	munkája	közben,	mulatsága	közben,	de	miközben	
egy	lány	fülébe	sugdosott,	akkor	is.	Egy	fiatalembert	felhurkoltak	a	ge-
rendára,	tölcséren	addig	töltötték	belé	a	ricinust,	amíg	ki	nem	löttyent,	
aztán	ott	hagyták	lógni,	hadd	mormolja	a	rózsafüzért,	ha	már	morzsolni	
nem bírja. És ez még irgalmas elintézésnek számít.

Mert	miután	Griffith	és	Collins	a	sírban	lelt	menedéket,	a	kormány-
zat	 rémült	 maradéka,	 lélegzethez	 jutván,	 bevonult	 egy	 Kildare	 Street	
környéki	épület	vastag	falai	közé,	körülvette	magát	bőségesen	szöges-
dróttal,	s	aköré	homokzsákokból	még	sáncot	 is	rakatott;	de	sehol	nem	
lehettek	biztonságban,	mert	a	militáns	Írország	laposkúszott	szerte,	 la-
pult	a	vidéki	sövény	mögött	s	a	városi	utcasarkon;	majd	portyára	indult,	
hogy	pontosan	és	biztosan	puskavégre	kapjon	bárkit,	aki	nem	nyerte	meg	
a tetszését. Az embrió-kormányzat pedig új meg új parancsot adott ki 
mindazok	helyszíni	 felkoncolására,	akiket	 fegyverrel	 a	kézben	 fognak	
el;	bár	azok	felkoncolására	is,	akiknek	a	fegyvert	rég	kivették	a	kezéből.	

( … ) 
Miután	a	Szabadállamiak	bevették	Dublint,	sok-sok	utcasarkon	vörös	

virágot bontott a kelepce; s az örömteli öldöklés végigsöpört az orszá-
gon.	Házak	borultak	lángba	gyakran	a	robbanás	vad	hurrájával	kísérten,	
hidak	rogytak	lomhán	a	folyókba,	melyeken	át	kellett	volna	ívelniük.	A	
Köztársaságiak	 aláaknázták	 az	 útakadályaikat,	 és	mikor	 a	Szabadálla-
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miak	nekiláttak	elbontani	őket,	a	mennyekben	kötöttek	ki;	aztán	a	Sza-
badállamiak	eleve	aláaknázott	barikádokat	építettek,	s	az	elfogott	Köz-
társaságiakat	fegyverrel	kényszerítették,	hogy	nekilássanak	elbontani,	és	
miszlikbe	szakadjanak.	Megtorló	akciók:	miért?	A	2.	számú	Dokumen-
tumért.	Nem	azért,	hogy	felszámolják	a	szegénységet.	Nem.	Egy	szőr-
szálhasogató	szóömlenyért,	melyet	Alice	sem	értene	Csodaországban.	

( … ) 
–	Egy	szoba	sincs	a	házban	–	töprengett	Sean	álmatlanul,	éberen	figyel-

ve	az	utca	zajait	–,	ahol	ne	függne	Jézus	Szent	Szívének	képe	valamelyik	
falon,	ahol	ne	égne	a	fogadalmi	láng,	ha	aprócska	is,	Páduai	Szent	Antal	
tiszteletére;	s	a	ház	mégis	reszket	a	félelemtől,	akár	az	üvöltöző	különítmé-
nyesek,	a	Barnák	idejében.	Vegyük	csak	szegény	Mrs.	Moore-t	a	második	
emeleti	hátsó	lakásból:	szelíd,	még	mindig	csinos	arca	oly	halványan	lebeg	
az	idők	rohanó,	eszeveszett	zűrzavara	fölött,	akár	egy	reszketeg	csillag	a	
viharos	égbolton.	Finoman	formált	keze,	melynek	kecsessége	a	kor	és	a	
robot	mély	ráncain-sebhelyein	is	átdereng,	gyertyát	gyertya	után	gyújtott	
Szent	Antalnak,	s	a	 libbenő	 lángok	némán	kérlelték	a	Szentet	nappal	és	
éjszaka,	oltalmazná	Mrs.	Moore	kis	háza	népét.	De	Szent	Antalt	magasabb	
rendű	dolgok	foglalkoztatták,	nem	fájdította	fejét	az	öregasszonnyal:	mert	
a	két	fiát,	Köztársaságiak	lévén,	börtönbe	vetették;	hamarosan	oda	került	a	
húguk	is;	aztán	a	lány	szerelmesét	–	Köztársasági	volt	ő	is	–	egy	elhagyott	
vidéki	dűlőúton	találták	meg;	szelíd	szó,	hogy	holtan,	mert	a	hasát	berug-
dalták,	jobb	szeme	vörös	pép	volt,	egyik	fülét	félig	ellőtték,	csipkés	sebszé-
lekkel	apró	uszonyként	fityegett	oldalt	a	fején;	szája	híg	vérrel	teli	barlang,	
melyben kitört fogak úsztak; és hogy esélye se legyen visszamenekülni a 
hétköznapok	világába,	módszeresen	teleszórták	a	testét	golyóütötte	tátongó	
lyukakkal;	ily	módon	a	fiú	holtában	is	eleven	bizonyság	lett	rá,	mi	mindent	
meg	lehet	cselekedni,	ha	a	meggyilkolt	rángatózó	kezével	egy	ütemre	mor-
zsolják a maguk olvasóját a gyilkosok.

Az	élet	naponta	ismétlődő	próbatételeitől	kizsigerelten	a	jóságos	lé-
lek	végül	csak	a	zaklatottságban	 lelt	megnyugvást.	Egy	éjszaka,	míg	
idős	férje	mélyen	aludt,	ő	nekivágott	a	szélnek,	a	havasesőnek;	másnap	
reggel	találtak	rá:	nem	törődve	a	fagyos	esővel,	a	sürgő-forgó	széllel,	
csöndesen	elnyúlt	a	csatakos	kövezeten,	egy	huzatos	útkanyarban	–	el-
nyomta	a	végső,	hosszú	álom.	

Mindent	beburkolt	a	nyirkos,	sötétszürke,	időről	időre	záporozó	ha-
vasesőt	köpő	köd,	mikor	Sean	és	néhány	szomszéd	a	csukott	halottas-
kocsi	mögött	ballagott	az	öregemberrel,	aki	felesége	földi	maradványait	
kísérte a halottasházból a templomba. A Szabadállam kormánya eluta-
sította	a	leány	és	a	két	fiú	ideiglenes	eltávozási	kérelmét,	ők	tehát	nem	
jöhettek	el,	hogy	 ideges	bánatukat	az	öregember	rémült	gyászával	ve-
gyítsék;	így	–	ha	már	többet	nem	tehetnek	–	Sean	és	négy-öt	szomszéd	
jött	el,	hogy	védelmezze	az	öregembert,	 részt	vállaljon	a	bánatából.	A	
szélhordta	 havaseső	 csillogó	 feketére	 polírozta	 a	 halottaskocsit;	 Sean	
meg	a	szomszédok	előre	hajolva	nekifeküdtek	a	zápornak,	hogy	legalább	
egy	része	ferdén	elsuhogjon	mellettük,	ne	kapják	telibe	az	áldást.	Jól	fe-
jükbe	húzták	a	sapkát,	nagykabátjuk	gallérját	is	felhajtották,	amennyire	
lehetett.	Amint	felpillantott,	Sean	látta,	hogy	a	két	halottaskocsis	is	előre	
görnyed,	s	az	eső	lecsorog	köcsögkalapjuk	karimáján,	és	loccsanva	ér	a	
lovak	csípőjére.	

Az	öregember	egymagában	lépkedett,	és	bosszúsan	rázta	fejét,	ha	a	
szomszédok	mellé	szegődtek,	hogy	testükkel	óvják	az	idő	legcudarabb-
jától.	Télikabát	nem	volt	rajta,	de	a	gallérját	sem	hajtotta	fel	a	könnyű	
zakónak,	mely	pár	percig	ha	állta	az	esőt.	Hóna	alatt	újonnan	vásárolt	ke-
ménykalapot	szorított,	és	feltartott	fejjel	mintha	örömest	fogadott	volna	
minden	kényelmetlenséget,	amit	az	eső	és	a	szél	rámérhetett.	Sean	látta,	
hogy	az	eső	átáztatta	vékony	ruháját,	és	már	a	puszta	bőrén	csorog	lefelé.	
Hátul	a	fején	a	kevés	megmaradt	hajcsomó	csurom	víz	volt;	Sean	nézte,	
ahogy	szélükön	a	víz	csöppekbe	gyűlik,	a	csöppek	lassan	megnyúlnak,	
majd	hirtelen	leválnak	a	hajcsomóról,	most	egy,	most	kettő,	megint	ket-
tő,	lefutnak	a	ráncos	tarkón,	és	eltűnnek	az	öregember	gallérja	mögött.	

–	Kellett	 volna	valami	 télikabát-félét	 vennie,	Mr.	Moore	–	mondta	
Sean.

–	Nem	érezném	jól	magam	benne	–	mondta	az	öregember	–,	nem	én;	
amióta	akkor	éjjel,	tudja,	ott	feküdt	csurom	vizesen,	halálra	fagyva	a	ke-
serves	hosszú	éjszakában	a	kemény	köveken,	és	senki	nem	figyelt	föl	rá.

–	De	legalább	a	kalapját	tegye	föl	–	biztatta	Sean	–,	a	maga	korában	
nem	jó,	ha	az	ember	ilyen	időben	hajadonfőtt	jár.

–	Nem,	még	nem.	Egyedül	így	tudom	megmutatni	neki,	mennyire	bánt,	
hogy	csak	aludtam,	míg	ő	haldoklott;	ez	az	egyetlen	bizonyság,	az	egyetlen	
tiszteletadás,	amit	felajánlhatok	neki.
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–	Igen,	de	–	makacskodott	Sean	–	ha	tudna	róla,	ő	mondaná	legelő-
ször,	hogy	tegye	föl	a	kalapját.

–	Tud	róla	–	mondta	az	öregember	–,	nagyonis	tud	róla.	És	mivel	ki-
állta	azt,	amit	most	én	kiállok,	azt	is	tudja,	hogy	örömest	mellé	feküdtem	
volna	a	hideg	földre,	a	havasesőre,	a	 jeges	szélbe,	mikor	magányosan	
haldoklott,	ha	tudtam	volna	róla,	bárcsak	tudtam	volna	róla.

Egész	Írország	halottaskocsik	után	vonul	manapság	–	gondolta	Sean	
–,	és	maga	Írország	ül	a	bakon.	

Teherautó	előzte	meg	őket,	rajta	két	Köztársasági	fogoly	meg	egy	sza-
kasz	Szabadállami	katona	őrizetnek;	Sean	követte	a	tekintetével,	amint	
befordultak	a	Mountjoy	börtön	kocsifeljárójára.	Az	igazgatót	lecserélték,	
de	a	börtön	megmaradt	ugyanolyan	keserűen	gőgösnek,	mint	mindig	is.	
Mikor	a	halottaskocsi	elhaladt	a	feljáró	előtt,	Sean	látta,	hogy	a	vasalt	
kapu	egy	lendülettel	kitárul,	s	a	teherautó	bemegy;	látta	azt	 is,	hogy	a	
kapu ismét bezárul; az a két fogoly hamarosan megosztozik a helyen az 
öregember	két	fiával;	bár	apjuk	pillantásra	se	méltatta	a	börtönt:	az	előtte	
haladó halottaskocsit nézte makacsul. 

( … ) 
A	Berkeley	Street-i	kápolnánál	megálltak,	levették	a	koporsót	a	ha-

lottaskocsiról,	bevitték	az	előcsarnokba.	Reverendájára	karinget	és	stó-
lát	 felkapott	pap	szaladt	elő	vödröcskével-pamaccsal,	unottan	elhadart	
egy	sor	latin	frázist,	gyorsan	megszórta	a	koporsót	pár	csepp	vízzel,	és	
hamar	visszaszaladt	a	templomba.	Ha	a	koporsóban	fekvő	szánalmasan	
elcsigázott	holttetem	valami	grófnőé,	ördög-pokol	nem	tarthatta	volna	
vissza	magát	az	érseket,	hogy	ne	édesdeden	hintse	a	vizet,	hogy	ne	lassan	
mondja	az	imádságot,	hogy	ne	adja	meg	a	befogadás	módját	választékos	
eleganciával	–	az	úri	hölgynek	pénze	és	rangja	fejében	az	Isten	is	 illő	
szolgáltatást	nyújt.	Gyerünk,	gyerünk:	a	koporsót	bevitték	a	templom-
ba;	a	sekrestyés	gyorsan	megmutatta,	hová	tegyék,	majd	elrohant,	mert	
a gyászolók kinézete nem kecsegtetett borravalóval. Gyerünk. Aztán 
Seanék	kimentek;	az	öregember	maradt,	hogy	 imádkozzék,	hogy	még	
egy kicsit az asszonnyal legyen. Gyerünk. Sean és a többiek felmásztak a 
halottaskocsi	tetejére,	leültek	körben,	lelógatták	a	lábukat,	groteszk	víz-
köpők	fekete	márványból,	a	főépület	díszeként.	

–	Ez	az	öreg	halálra	fázik	a	vizes	ruhájában	–	mondta	Sean.
–	És	akkor	mi	van?	–	kérdezte	az	egyik	szomszéd.	–	A	gyerekeinek	

más	dolga	van,	épp	csak	ránéznek,	él-e	még.	Ha	csúnyán	megfázik,	az	
eső	meg	a	szél	éppen	hogy	jót	tett	vele.

Apró	tollrajz	a	Polgárháború	idejéből:	a	nagy	templomcsarnok,	az	ol-
táron	égő	örökmécs;	a	szentek	zöld,	kék,	barna	gipszszobrai	kedvetlenül	
bámulják	a	térdeplő	öregembert,	meg	a	koporsót,	mely	holtig	hű	bajtár-
sának földi maradványait rejti. 

Mesterházi Márton fordítása
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