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Folytatás a következő oldalon!

Csak mozdulatlanul álltam a 
csatatér kellős közepén véráztatta 
ruhámban, tekintetemmel az előttem 
elhullottakat pásztázva. Nem hittem a 
szemeimnek… Ez egyszerűen túl ab-
szurd és abnormális volt. Ennek nem 
így kellett volna történnie, nem?

Az a rengeteg harcos, kik szét-
szórva terültek el a földön, mint 
valami rózsakert, vérükkel színezve be 
az egész terepet, mind azért küzdöt-
tek, mert muszáj volt, kötelezték őket 
és nem mondhattak nemet. Életüket 
áldozták valamiért, amiről sosem 
tudhatják már meg, hogy elérték-e 
vagy sem. Akárhány csatában vettem 
részt, soha, de soha nem éreztem azt, 
amit ez a látvány váltott ki belőlem. 
Az üresség és a hasznavehetetlenség 
keserves érzése keveredett össze 
búskomor lelkemben. Olyan felekkel 
kellett összesodornia a sorsnak, akik-
kel talán egyszer sem akartam szem-
bekerülni, és ezek után már teljes 
mértékben úgy gondolom, hogy 
egyáltalán, az ég egy adta világon
semmi értelme nincs a háborúk-
nak, amikben vért ontunk, em-
bereket ölünk, kardokkal
és fegyverekkel táma-
dunk azokra, akikkel ez előtt - kitudja 
mennyi idővel - még mit sem sejtve a 
jövő rettenetes képéről és terveiről, 
tudatlanul és naivan éltük minden-
napjainkat. Habár őrülten hangzik és
valószínűleg az egész csak bo-
londság, lehet hogy az mégis 
egy szebb élet volt.

Üveges tekintetem hirtelen egy, 
a semmiből előtűnő ember arcán ál-
lapodott meg, méghozzá a szintén 
súlyos sebesüléseket szerzett Porosz-
országon.

Katonai egyenruhájáról megannyi 
piros folt és szakadás kacsingatott 
vissza a nagyvilágra. Jobb tenyerét 
vállára tapasztotta, hogy 
akadályt állítson sebé-
nek a további rohamos 
vérzésben. Biztos va-
gyok benne, hogy ret-
tenetes fájdalmakkal
küszködhetett. S 
sántikálva indult
meg felém.

- Ausztria… - szó-
lalt meg rekedtes,
kimerült hangon,

majd végül, mikor alig pár méter 
választott el minket egymástól, 
megállt. Eddig lehajtott fejét rám 
emelte, jobb kezét lecsúsztatta a 
válláról, majd felém nyújtotta karját. 
Végtagjai remegtek, amit egyáltalán 
nem csodáltam eme rettenetes üt-
közet után.
Először fogalmam sem volt arról, va-
jon mit akarhat… Talán mindez csak 
egy trükkös elterelés, és pár másod-
perc múlva fegyvert ragad és az 
utolsó lélegzetvételével végez velem? 
Míg ilyesfajta ötletek villantak fel 
elmémben, addig félmosolyra húzta 
ajkait, hüvelykujját pedig felmutatta.

- Szép volt, Ausztria-san – suttogta, 
majd egy adag 
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vörös, nyálkás vért köhögött fel. 
Minden bizonnyal már a beszéd is ne-
hezére esett.

- Mit akarsz ezzel mondani? – 
értetlenül meredtem rá, mire ő csak 
lágyan megrázta fejét.

- Ezt akartad, nem? Győzni, majd 
hazamenni és egy győzelmi darabot 
eljátszani a zongorádon, míg Ma-
gyarország melletted állva, büszkén 
teszi rá a harcoktól sebzett tenye-
rét válladra. Nincs igazam? – Szavai 
apránként értek el füleimhez, ami 
után egyenesen a szívembe vájtak. A 
felismerés pofonként csattant orcá-
mon, égő nyomot hagyva maga után, 
és szívembe mintha egy kést döftek 
volna bele, majd miután milliószor 
megforgatták benne, ott hagyták, 
hiszen úgysem számít már, megtör-
téntek azok, amiknek nem kellett 
volna…

- Nem, rosszul hiszed! – vágtam rá 
egy kis idő után. Nem, nem, nem és 
nem! – Szavaid hallatlanok és bal-
gaság mindaz, mi elhagyja szád!

- Á, ne is próbálkozz, kérlek… Nézz 
csak szét – mutatott végig a holtakon. 
– Ők lényegében értéktelenek szá-
modra. Csupán bábuk az élet sakktáb-
láján, kiket egy csettintésre lelökhetsz 
a tábláról. De mindketten tudjuk,

 hogy nem akarok semmi mást elérni 
ezzel a beszélgetéssel, csak… - ú-

jabb adag vért köhögött fel. – 
Mondd meg nekem, hogy volt mer-
szed Magyarországot bevonni az e-

gészbe? – Mintha erőt vett volna 
magán, szavai olyan magabiztosan 

szelték át a levegőt, és habár alig volt 
már benne életerő, valahogy újra azt 

az érzést tudta kelteni, mikor ré-
gebben nem egy ilyen bor-

zalmashelyzetben vont kérdőre.
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- Mégis… Mégis mikor döntötted 
el, hogy a házasság azzal jár, hogy 
okvetlenül belekeverjük a gyengéb-
beket pár ország bugyuta ügyébe? 
Habár nem pont a gyenge szó a 
legmegfelelőbb most, hiszen férfi-
akat megszégyenítő módon képes 
harcolni, de látod te is, mi lett az 
egészből! Én megvédhettem volna 
őt, és mindenkit ebben a kíméletlenül 
agresszív és könyörtelen világban, ha 
nem mentél volna bele te sem a já-
tékba! – Tekintetéből hihetetlen mó-
don teljes őszinteség és elszántság 
tükröződött, persze felfedezni véltem 
a csalódottság jeleit is hanglejtésé-
ben. - Én csak egy erős nemzet sze-
rettem volna lenni, ki nem a másikat 
teszi el láb alól, hanem aki mindenkit 
az égig emel. De miért lett a dolgok 
végkimenetele ilyen? Minden elpusz-
tul, napról napra dől össze ez a bor-
zasztó rosszul, de mégis mesterien 
felépített kártyavár. – Monológját 
meg kellett szakítania, mert 
alig bírta már szusszal. Lihegett,
és kezét újra a sebére nyomta, 
aminek következtében egy röpke
másodperc alatt újra véresek let-
tek ujjai.

- Itt és most fejezd be az egészet! –
keltem ki magamból, aminek jeléül
hangomat felemelve dobálózni kezd-
tem a szavakkal. – Rettentően fáj ne-
kem is látni, hogy minden összedőlt
körülöttem, és minden vár, erőd, lö-
vészárok, ahova elbújhattunk volna,
vagy legalábbis még egy kicsivel 
több ideig védhetett volna, romok-
ban áll. Nem vagyok vak, szintén
látom az összes elesett katoná-
mat, sőt, mindenkit, ki ezen a na-
pon, nem is, hanem inkább, akik ezek-
ben az időkben távoztak el az élők 
sorából.

Ami meg egyetlen Magyarországo-
mat illeti… - szívem összeszorult,
gyomromban émelygő érzés lett úrrá, 
és amint folytattam volna tovább az 
elkezdett mondatom, egy váratlan 
puffanásra lettem figyelmes.

Az eső eleredt, és az akkor már föld-
re rogyott Poroszország élettelen 
testét verdesték a cseppek. Saját 
vérének tócsájában feküdt, aminek 
látványa sokként ért. Arcomra 
meglepődöttség ült ki, de mit sem 
foglalkozva ilyenekkel, egy pillanat 
alatt mellé kerültem. Térdeim megre-
megtek, így pár másodperccel később 
már én is a sáros fűben térdepeltem.

- Teljességgel igazad volt… - buktak 
ki belőlem igaz gondolataim,
és az olyasfajta, lényegében
mit sem érő dolgok, mint
a büszkeség, egyáltalán 
nem érdekeltek többé.
Hiszen rádöbbentem, e-
gyenlő felek voltunk mind-
végig. – Nem kellett volna sen-
kit sem belerángatnom ostoba
cselekedeteimbe – folytattam,
      elfojtott érzelmeimet to-
            vábbra is visszatartani 
                   próbálva.

- Ezekkel a csatákkal célom volt, lega-
lábbis úgy indultam neki… Sajnálom, 
sajnálom…

A csend leszállt ránk, de mégsem 
csitult el minden teljesen. Agyamban 
folyamatosan játszódott le minden, 
amit az elmúlt pár napban éltünk át. 
Végül mikor már a helyzethez mérten 
fel tudtam fogni, hogy valami megint 
véget ért, óvatosan emeltem meg 
pihekönnyű testét, majd a hátára 
fektettem és fejét az ölembe helyez-
tem. – Olyan nemzetté váltál, kit soha 
nem fognak elfelejteni… - beszéltem 
hozzá, mintha csak eljuthattak volna 
hozzá szavaim. – Neved örökké élni 
fog, nemcsak könyvekben, 

hanem valami sokkal fontosabb 
helyen. Többé már nem leszel 
magányos…

- Egy halovány mosolyt festettem ar-
comra, majd a nyakában lógó kereszt 
alakú láncot előhalásztam inge alól, 
és jól láthatóan kívülre helyeztem.  
Kezeit mellkasára tettem össze-
kulcsolt állapotban, végül két ujjam-
mal gyöngéden lezártam szemhéjait. 

- Auf Wiedersehen, Preußen*.
Amint felálltam, az ég hangosat dör-

renve rántott vissza a jelenbe. Észre 
sem vettem, hogy ruhám teljesen elá-
zott, hajamból szinte facsarni lehetett 
volna a vizet. És most merre tovább?

Még egyszer utoljára lepillantottam 
Poroszországra, aztán pedig a súlyos 
belső sérüléseimmel mit sem törődve 
indultam el előre. Fogalmam sem volt 
arról, merre kéne tartanom, ám e-
szembe jutott valami. 

* Viszlát, 
Poroszország.

Folytatás a következő oldalon!
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Talán egyetlen egy hely létezik még, 
ahol senkit nem érdekel megbélyeg-
zett, romlott életem, és ahol senki 
sem foglalkozik az eddig vétett óriási 
nagy hibáimmal.

Egy poros tetejű, fekete zongora 
állt az üres, kihalt terem közepén. 
Nem volt egy drága darab, de annál 
értékesebb volt, főleg számomra. 
Még egész régen kaptam, már nem is 
emlékszem, pontosan kitől és milyen 
alkalomból. Miért is jegyeznék meg 
ilyesmit? Hiszen mindig körbe voltam 
véve másokkal, de mégis egyedül 
voltam… Az élet zajos forgatagában 
egymagamban kellett végigsétálnom 
a gonoszságtól és az igazságtalan-
ságtól megrészegített, kitaposott uta-
kon. Mégis ez a hangszer csendben és 
nyugodtan követte figyelemmel éle-
tem alakulását. Végignézte, minden-
féle beleszólás nélkül, ahogyan egy-
egy háborúból nyertesként kerülök ki 
vagy éppen vesztesként esek össze a 
csatatéren, újra és újra ugyanazokat 
a szavakat szajkózva… „Élned kell…”

Lassan, komótosan sétáltam oda 
a zongorához. Minden egyes lépése-
met a padló halk recsegése követte, 
mintha csak egy újabb keserédes, 
monoton remekművet akarna kom-
ponálni az élet megbízásából.

Tekintetemet végigvezettem a 
lemállott, fehér falakon, amik éppen 
csak hogy túlélték az idő harcát, és va-
lamiféle emlékműként, a múlt esemé-
nyeire emlékezvén szánt szándékkal 
maradtak fent.

Ha az lett volna a céljuk, hogy 
bűntudatot ébresszenek bennem, 
és megint elhitessék velem, hogy az, 
amit évekig tettem, hasztalan volt, ak-
kor igen, belátom; sikerült nekik.

Egész eddigi létemet a háború meg-
nyerésének ütőkártyájára tettem 
fel, és arra, hogy visszahozzam azt a 
békét, ami talán soha nem volt meg, 
és soha nem is jön el, csak egy apró 
ábrándként él az emberek elméjében, 
minden nap lángra gyújtva a remény 
gyertyáját.

Felfegyverkezve, magabiztosan
álltam ki azokkal a személyekkel 
szemben, akik – bár ezt soha nem
vettem észre eddig – a barátaim
voltak, egy olyan cél érdekében, 
amit egyszer sem sikerült még csak 
megközelítenem se!

Hirtelen vesztettem el mindent… 
A két kezemmel megfogható dol-
gokat, az ép eszemet és azokat a 
megrendíthetetlen és igazságukat 
kétségbe nem vonható tényeket,
amik mindig a segítségemre siet-
tek, akárhányszor kellett szóba el-
egyednem a kissé túlságosan is ma- 
gát nagyra tartó Poroszországgal vagy 
netalántán Magyarországgal. Ó, drága 
Magyarországom… Oly gyönyörű egy 
nemzet, harcias és őszinte, ki a másik 
érdekeit a sajátja elé helyezve indult 
neki eme rettenetes háborúnak…

A megszokás hatalma elkapott és 
karmai közé szorított, végül ráveze-
tett arra, amit eddig még nem is sej-
tettem volna. Napjaim részévé váltak 
ezek az országok, és azok a kalandok, 
amiket akaratom ellenére éltem át, 
mégsem bántam meg egyszer sem, 
hogy belevittek.

Hiszen meg sem fordult a fejem-
ben, hogy az, amit cselekszünk, 
ami oly boldog emlékként ra-
gad meg mindenki szá-
mára, egyszer csak 
csupán egy melanko-
likus hangulatú 

visszaemlékezésben fog szerepelni.
Minden, ami ebbe a kilátástalan 

állapotba taszított és végül egy kalit-
kába lökött, itt köröz a fejem felett 
megállás nélkül. Mintha gyengének 
tűnő, ám erejükben lévő, energikus 
kis madarak lennének, kiknek egyet-
len egy dolgot kell véghezvinniük… 
Méghozzá azt, hogy az őrületbe ker-
gessenek!

Igen, nem tagadom, bolond mód-
jára viselkedtem, de nem csak én! 
Könyörgök néktek, kik ott Fent éltek, 
lássátok be végre Ti is, hogy nem 
csak az én hibám volt! Mindannyian, 
kik ezen a bolygón valaha is éltünk, 
felelősséggel vagyunk minden egyes 

lépésünkért! Olyan törvények
 miatt hibázunk, amiket mi ma-

gunk hoztunk meg, még ha nem
 is vetettük papírra az összes 

szentnek hitt szót, és mindezt
 azért tesszük, hogy tanulhas-

sunk belőle… Ó, Istenem, 
mily szánalmasak vagyunk! A saját 

dolgunkat nehezítjük meg azzal, 
hogy balgatag módon ítélkezünk 

és döntünk el dolgokat, amiket még 
magunk sem vagyunk képese be-

tartani. Barátokat, szerelmeket szer-
zünk, azért, hogy a boldogságot elér-
hessük, majd egy békés világban, hie-

rarchia nélkül élhessünk, végül ép-
pen ezért az életért feláldozzuk ma-

gunkat és társainkat… Van ennek 
értelme?

Lábaimat gyorsabban szedtem, 
ezzel egy időben az immár e-

gész teret betöltő recsegés 
csengett csak fülemben. A zon-

gora… a zongora…
Mikor már majdnem nekiüt-
köztem annak az ámulatba 
ejtően gyönyörű hangszer-
nek, kezemmel felcsaptam

 a tetejét és egy hirtelen
 mozdulattal vágtam le 

magamat az előtte lévő puffra. 
A por megállíthatatlanul szállt fel, tört 
ki a szabadba, mintha egy ideje már 
erre várt volna.

Az ingem ujját hanyagul gyűrtem fel, 
nehogy a vér eláztassa a még egyetlen 
megmaradt kincsemet, majd remegő 
kezemet kínzó lassúsággal érintettem 
hozzá a hideg billentyűkhöz és simí-
tottam végig rajtuk.  Mily nosztalgi-
kus… Lenyomtam az egyiket, minek 
hatására egy gyönyörű hang szelte 
át a körülöttem rég megállt időt, ami 
már teljesen összezavart, kis nyu-
galmat teremtve ebbe az elátkozott  
jelenbe.

Gondolkodás nélkül jártak fel-alá a 
zenére kiéhezett ujjaim… Ahogy min-
den egyes perccel közelebb kerültem 
ahhoz a jövőhöz, amiben már vég-
képp nem lesz helye azoknak a pilla-
natoknak, amiknek most még van, 
szemeimbe ólomsúlyú könnyek gyűl-
tek, miközben zongorajátékom még 
jobban felerősödött.

Nemsokára a könnyek záporként 
hullottak alá arcomat átszelve, végig a 
véráztatta ruhámon, végül hangosan 
koppantak hol a padlón, hol a fekete-
fehér billentyűkön.

Ez nem egy győzelmi darab volt, 
hanem mélabús, gondterhelt, a hábo-
rútól és a sok szenvedéstől megfáradt 
melódia…
Az Élet Melódiája.
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