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1. fejezet

„Pro patria et libertatem!”

Idióták. Idióták vagyunk mind, mert képtelenek vagyunk érté-
kelni,  amink van.  Természetünknél  fogva mindig  is  azt  kerestük,
mit érhetünk még el, mit szerezhetünk még meg. Soha sincs megál-
lás.

Aztán  jön  egy  természeti  katasztrófa,  és  minden,  amit  eddig
gyűjtögettünk, odalesz. És sírunk,  amiért nem maradt számunkra
más, csak az emlékek. Mindaz, amit elvesztettünk. S ezekre már ha-
lálunkig emlékezni fogunk.

Én azonban gyakran úgy érzem, hogy kivétel vagyok ez alól. Ki-
vétel vagyok, mert mindezt tudom, s igyekszem az értékeket még
azelőtt felfedezni, mielőtt elvesznének. Na persze ez a tudás logikus
módon némi nagyképűséggel párosul,  amiért meg nem szeretnek
annyira. Főleg ha közben eljátszom a mártírt, teljes meggyőződés-
sel…

Harminchárom éves koromban a világ nagyot fordult, és Európát
újra meglegyintette a háború szele. Hazámban ismét bevezették a
sorkatonai  szolgálatot,  s  én  emelt  fővel  öltöttem  magamra  az
egyenruhát. Azt gondoltam, talán még értelme is lehet, talán tehe-
tek valamit az otthoniakért, és megelőzhetek valami nagyobb ka-
tasztrófát. Én, a kis senki az agglomerációból.

A tudás – még több tudás híján – két dolgot bizonyosan kivált az
emberből: az egyik az alázat a természet erőivel szemben. És ebbe
beletartozik az is, hogy buta emberek rossz döntéseinek következ-
ményeit el tudja viselni – akkor is, ha talán nem kéne.

A másik a szánalom. Az az érzés, amit a buta emberek iránt ér-
zünk,  az,  ahogy  tehetetlenül  lesajnáljuk  őket,  amiért  képtelenek
meglátni mindazt, amit mi látunk. És tulajdonképpen ez az alázat
ellentéte.

Szóval amíg ilyen okosnak hittem magam, vállalkoztam egy há-
borúra, amihez tulajdonképpen közöm sem volt. Persze én ezt nem
tudtam. Miután elvettem a világ legszebb – és legokosabb – nőjét,
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családot alapítottam, és négy gyermeket tudhattam otthonomban,
végül eljött a nap, amikor besoroztak. És én még nagyvonalúan azt
hittem, ez úgysem fog bekövetkezni… Ha eddig nem történt meg,
ezután se fog – okoskodtam. És aztán mégis!

Harminchárom évesen az ember hajlamos azt hinni, hogy már
túl van a nehezén. S akkor emlékeztetik a keserű valóságra.

A  behívólevelem  a  harmadik  magyar  hadseregbe  szólt.  2029
őszén sorozott katonákból két új hadsereget állítottak fel Magyar-
országon, melyeket csak úgy hívtak, hogy harmadik meg negyedik.
A hírekből tudtam, hogy mindkét alakulat a szerb határt fogja véde-
ni, afféle hátvédként a bolgár front mögött, s megnyugtatott a tu-
dat, hogy azért nem fognak egyből lelőni.

A IV. Károly Katonai Támaszponton, vagyis a Liszt Ferenc Repü-
lőtér egy távolabbi szegletében, a második gyalogezred létszámel-
lenőrzését  tartották éppen. A főtisztek parancsba adták tisztjeik-
nek,  hogy  sorakoztassák  századaikat,  és  adjanak  jelentést,  hogy
mindenki megérkezett-e.

Hosszú,  és  körülményes  procedúra,  ráadásul  biztosan tudtam,
hogy sokan még nem érkeztek meg. Én is épp most jöttem át az el-
lenőrző ponton, és szép, lassú, könnyed léptekkel tartottam feléjük.
Nem éreztem úgy, hogy sietnem kéne.

Hátamon egyetlen zsákot cipeltem a vállamra vetve. Ebben volt
minden holmim, amit az elkövetkezendő két évben a magaménak
tudhatok. Nagy része ruha, főleg meleg ruházat. De volt nálam né-
hány emlék is a régi életemből, a boldog békeidőkből. Volt egy kép a
családomról, külön egy a feleségemről, és egy halom összegumizott
levelet is elraktam, melyet az elmúlt napokban kaptam a különböző
rokonaimtól, ismerőseimtől. E-mailek, amiket kinyomtattam. Oda-
kint biztosan nem lesz internetelérés.

Hoztam magammal telefont is, a biztonság kedvéért. Mielőtt el-
jöttem, megadtak néhány nevet és számot, hogy kikkel érdemes fel-
vennem a kapcsolatot  a  seregben,  akik  talán segíthetnek rajtam.
Ezek többnyire ismeretlenek voltak számomra, de egyet közeli ba-
rátomnak mondhattam. Lomniczi Andrásnak hívták. Elvileg ezrede-
si rangban volt.
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Odaértem a századomhoz. Tekintetemmel a századparancsnokot
kerestem.

– Mit keres,  katona? – szólított meg egy tiszthelyettes,  három
méterre tőlem. – Nem találja a helyét?

Hosszú másodpercekig bámultam a váll-lapján lévő rangjelzést,
és próbáltam visszaemlékezni, hogy melyik rendfokozathoz is tar-
tozik.  Otthon pedig direkt ezért  utánajártam az ilyen dolgoknak.
Szeretek naprakész lenni.

– Na mi van, kivágták a nyelvét, vagy mi?
– Nem, uram! A kettes számú szakaszt keresem, Nemti zászlós

alá vagyok beosztva – feleltem lényegre törően.
– Vagy úgy! Ez itt a kettes számú szakasz, maradjon itt! A zászlós

nemsokára itt lesz.
Azzal a fickó kemény léptekkel elsétált.
Körülnéztem. Mindenfelé csak fiúk voltak: fiatal férfiaktól vén

rókákig, akik közül valószínűleg még egy se fogott soha fegyvert a
kezébe. Ezek az emberek nem tudták, mi az a háború. És most, hogy
itt  álltam,  éreztem,  hogy akármilyen okosnak  is  tartottam eddig
magam, nekem sincs róla fogalmam.

– Hé, te, hogy hívnak? – kérdezte tőlem az egyik zöldfülű. Nyil-
vánvalóan ismerkedni akart.

– Jack – feleltem.
– Az nem lehet, az egyenruhádon az áll, hogy Szabó!
– Megesik. A barátaimnak mindenesetre Jack.
A srác kezet nyújtott. – Az én nevem Megyeri László. Örvendek!
Kezet szorítottam vele, és kedvesen mosolyogtam neki. Alig volt

húsz éves. Valószínűleg az egyetem helyett kellett idejönnie. Sose
fogja befejezni, de ő ezt aligha sejti. Két évet kihagyni a felsőokta-
tásban hivatalosan nem sokat számít. Ha viszont az ember ezalatt
az idő alatt katonai szolgálatot teljesít, akkor onnan már más em-
berként tér vissza. Ha egyáltalán visszatér.

– Nemti zászlós egysége? – kérdeztem.
– Igen, mi vagyunk a raj – felelte, s körbemutatott a legközelebb

álló nagyjából tíz emberen. – Úgy tűnik, megvagyunk.
Végignéztem az  embereken,  és  megállapítottam,  hogy egyiket
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sem ismerem. Nem voltam igazán elragadtatva a helyzettől.
– Honnan jöttetek? – kérdeztem, s miközben válaszoltak, az ing-

zsebük fölé varrt nevüket próbáltam memorizálni.
– Én Budapestről, Zugligetből – felelte Megyeri.
– Svábhegy – válaszolta Végvári.
– Óbuda – mondta Csád.
– Budaszentlőrinc – folytatta a sort Kovács, egy szintén fiatal,

huszonéves srác. A település, amit megnevezett, egy gyorsan fejlő-
dő agglomerációs városka volt a Budai-hegyek között. Ott laktam én
is a családommal.

– Solymár – lépett be egy idősebb katona a körbe, neki két csillag
is volt a váll-lapján. Tizedes lehetett, ha minden igaz. Kemény fickó-
nak tűnt.

Nemcsak én, hanem a raj többi tagja is csodálkozva nézett rá.
Mindannyian azt hittük,  hogy már teljes a létszám, de az öreg –
negyven vagy ötven lehetett? – úgy állt ott, mint aki nagyon jól tud-
ja a dolgát. Őneki itt a helye, és ebben egy kicsit sem volt bizonyta-
lan.

– Szanyi tizedes? – olvastam ki a nevét az egyenruháján.
– Az vagyok – felelte.
– Nem az első háborúja, igaz?
– Eltalálta.
– És… biztos, hogy ehhez a rajhoz tartozik? – kérdezte Megyeri.
– Teljesen.
– Na jól van, emberek, alakzatba! – szólalt meg egy új hang, aki-

ről aztán mindenki számára kiderült, hogy ő a rajparancsnok, Nem-
ti zászlós. – Szakaszhoz igazodj!

A katonák felfejlődtek rajokba,  szakaszokba,  majd századokba.
Az egyes századok felsorakoztak egymás mellett, és az ezredes két
tisztjével együtt végigvonult előttük, összegyűjtve a jelentéseket a
századparancsnokoktól.

Az ellenőrzőpont felé pillantottam, és ekkor észrevettem Franc-
ist,  amint  késve  megérkezik  a  gyülekezőre  ugyanolyan  táskával,
mint én. Az egyenruhája kicsit csálén állt rajta, szerintem félregom-
bolta, de legalább egyben volt. Kicsit aggódtam miatta.
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Francisszel még tegnap találkoztunk a behívólevél miatt, hogy
megbizonyosodjunk arról,  a másik is  megkapta-e. Azelőtt viszont
évek  óta  nem  láttuk  egymást,  maximum  levélben  érintkeztünk.
Gyerekkori barátom volt, ezért jól ismertem őt, és ő is engem, de
nem úgy terveztük, hogy egy sorozás hoz össze minket újból.

Ő mindenesetre most nem vett észre, hanem megfontoltnak tű-
nő lépésekkel indult el az ezred mögött, egészen amíg el nem tűnt a
szemem elől. Nem tudom, sikerült-e még azelőtt csatlakoznia övéi-
hez, hogy az ezredes átvette volna a létszámot.

A jelentések után az ezredes elküldte a századokat. Nem tartott
semmiféle lelkesítő beszédet, nem mondta el, hogy mi fog történni
velünk, s igazából kicsit sem aggasztotta a közhangulat. Mondjuk
mindenki meg volt szeppenve, ez tény. Olyan komolyan vette min-
denki a vigyázzt, hogy olyat még nem láttam. Ahhoz képest, hogy
az emberek többsége sehol nem tanult alakit, az egyszerű vezény-
szavakat mindenki értette, és látszólag mindenki engedelmeskedett
is.

A szakaszunk saját barakkot kapott, negyvenen aludhattunk egy
széles  és  hosszan elnyúló helyiségben, melyet külön erre a  célra
húztak fel félköríves fémlemezekből. Természetesen mindenki egy-
ből nekiállt kicsomagolni – Szanyit kivéve –, és aztán mikor megje-
lent  a  szakaszparancsnok,  csinálhatta  is  vissza  az  egészet.  A  pa-
rancsnok ugyanis felhívta a figyelmünket, hogy még ma útnak in-
dulunk vonattal, úgyhogy senki ne számítson alvásra.

– És a kiképzés? – kérdeztem. – Olyat nem kapunk?
– Egy hónapos kiképzést kapnak a szerb határon – felelte. – Le-

hetőségük lesz ezalatt az éles szituációkat is kipróbálni. Ne aggód-
jon, katona, gondoltunk mindenre!

– Értem.
Cseppet sem voltam felvillanyozva. Ez a tiszthelyettes ugyanaz

volt, mint aki azt kérdezte korábban odakint, hogy mit keresek. És
túlontúl nyersnek találtam. Őt sem különösebben érdekelte a köz-
hangulat, az volt a benyomásom. De nézzük a jó oldalát: legalább a
kérdésemre tisztességesen megfelelt!

Miután  ő  távozott,  a  raj  gyorsan  összesereglett  egy  csomóba.
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Nem értettem, miféle rituálé lehet ez, elvileg nem ismerik régebb
óta egymást, mint én. De kíváncsian álltam közéjük.

– Még valaki hiányzik! – állapította meg Megyeri.
Az emberek kifelé fordultak, és a hiányzó személyt keresték.
Rögtön meg is volt: Szögi közlegény az ágya szélén ült, és ked-

vetlenül nézett maga elé.
–  Mi  bántja,  katona?  –  kérdezte  tőle  Nemti  a  maga  módján,

melyben ötvöződött a távolságtartás a gondoskodással.
– Uram, szeretnék hazamenni! – felelte Szögi. – Nem érzem itt

jól magam.
– Jól tudja, hogy nem lehet. Jöjjön inkább, mulasson együtt leen-

dő bajtársaival!
– Nincs kedvem.
– Ne kéresse már magát! Adjam parancsba?
A katona kelletlenül felállt, és csatlakozott az egybegyűltekhez.
– Nagyszerű! – nyugtázta Balogh őrvezető, akiről az volt a be-

nyomásom, hogy tipikus vezéralkat, csupán kibontakozni nincs le-
hetősége. Ez az egész mulatság az ő ötlete lehetett, s látszott, hogy
készült valamivel. – Szóval… tízen vagyunk. Remélem, tízen leszünk
akkor is, mikor két év múlva visszatérünk!

– Ilyen fogadásokat legfeljebb kiképzés után kössünk! – véleke-
dett Csád.

– Szeretném, ha a legjobbak vigyáznának a hátsómra – folytatta
az őrvezető. – Ez pedig nemcsak a kiképzésen múlik, hanem az önök
hozzáállásán is. Hogy képesek vagyunk-e csapatban dolgozni. Hogy
képesek vagyunk-e egymásért a legtöbbet kihozni magunkból.  És
hogy hajlandóak vagyunk-e visszamenni a kereszttűzbe az ottma-
radtakért.

– Most könnyen beszélsz, de a…
– Pszt! – csitította le Szanyi.
Meglepődtem. Biztos voltam benne, hogy Csádnak igaza van, de

a morál, illetve a katonák hite egymásban és önmagukban szerin-
tem fontosabb volt a cinizmusnál. Érdekesnek tartottam, hogy egy
veterán  katona,  aki  már  valószínűleg  sok  harcot  megélt,  szintén
ezen a véleményen van. Azt hittem, ők szoktak a legcinikusabbak
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lenni.
– Fiúk, össze kell tartanunk! – mondta aztán Balogh, kicsit köz-

vetlenebb hangnemben.  –  Mostantól  senki  másra  nem számítha-
tunk egymáson kívül, értitek? Magunk maradtunk, és az egyetlen
mód a túlélésre, ha testvérekké válunk. Éppen ezért szeretném, ha
mindannyian esküt tennénk.

– Az eskü komoly dolog! – figyelmeztetett a zászlós. – Egy ilyen
esküvel egy életre elkötelezik magukat.

– Aki nem vállalja, az most lépjen vissza! Még megteheti.
Na  persze.  Nehéz  helyzet.  Ha  vállalod,  azzal,  mint  Nemti  is

mondta, kötelezed magad. Ha azonban nem vállalod, magadra ma-
radsz, és senki nem fog majd visszarohanni érted a kereszttűzbe.

Mindannyian a helyünkön maradtunk.
– Akkor az eskü szövege – szólalt meg végül az őrvezető: – Én,

Balogh József, esküszöm…
Mindenki ismételte. Ahol kellett, ott helyettesítettük a saját ne-

vünkkel, s ennél a résznél egyesével végighallgattunk mindenkit.
– …Istenre és a Hazámra…
Senki  nem  volt  megkérdezve,  hogy  hisz-e  Istenben.  Ebben  a

szent pillanatban mindenki hitt. Az őrvezető még egy Bibliát is kör-
beadott az eskü hitelességének kedvéért.

– …Hogy bajtársaimat bármilyen körülmények között segítem, s
hozzájuk hű maradok, akár életem árán is. Őket cserben nem ha-
gyom semmi szín alatt. Elöljáróimnak feltétel nélkül engedelmeske-
dem. Soha nem adok helyt a kételynek. Isten engem úgy segéljen!

Felsóhajtottam. Két év hosszú idő, sokan el fogunk hullani. És ezt
mindenki érzi valahol legbelül. Az életünk a tét, és mi ilyen apró
formaságokkal foglalkozunk. Vajon miért?

Odakint sorakozót fújtak. Nemti és Szanyi voltak a tolmácsok; a
katonák többsége még alig értett valamit a jelzésekhez, az alakihoz,
a hadseregben bevett szokásokhoz. Mindehhez pedig hozzáadódott,
hogy Szanyi ugyan tolmácsolt, de magasról tett az egészre. Őt nem
köthette gúzsba olyan idétlenség, mint az alaki, vagy a szigorú pa-
rancsok. Mintha mindig direkt feszegette volna a határokat.  Sose
állt rendesen a sorba, mindig kicsit kilógott, vagy épp lazán a sze-
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relvényét igazgatta, esetleg a szomszédjával cseverészett.
A század felsorakozott a barakkok előtt. A parancsnok világosan

értésünkre adta, hogy ez a néhány perc volt az összes, amit a barak-
kokban tölthettünk. A mi századunkat ugyanis átvezényelték a légi
szállítású egységekhez, tekintve, hogy maradt még hely a gépeken.

Az ezred többi része terv szerint a holnap hajnali vonattal fog
indulni,  és jóval később fog megérkezni, mint mi.  Ennek egészen
addig örültünk, amíg megérkezésünkkor nem közölték, hogy a ki-
képzésünk addig nem kezdődik meg, amíg a többi század nem vonul
fel.

A  támaszpont,  ahova  a  repülővel  átszállítottak,  egy  fennsíkon
helyezkedett el, a szerb-bolgár határon. Csodálatos hely volt, körös-
körül  a  természet háborítatlan vidéke terült  el:  dombok, hegyek,
völgyek, medencék – telis-tele erdővel.

Miután berendezkedtem a barakkban, kisétáltam a fennsík szélé-
re, és a panorámát bámulva elmerengtem az eddigi életemről, s a
világról, ami a szemem láttára változott meg.

– Régen minden jobb volt – lépett mellém a raj utolsó tagja, aki-
ről  még semmit  nem tudtam.  Nagyon ritkán szólalt  meg,  de egy
rossz szava sem lehetett rá a parancsnoknak. Velem nagyjából egy-
idősnek véltem, és a Horváth név állt az egyenruháján. Rangjelzése
szerint őrvezető.

– Úgy gondolja? – néztem rá kíváncsian.
– A háború vajon a nép akaratából történt? – kérdezte.
– Végső soron igen. Mára már elfelejtették az emberek, hogy mi-

lyen a háború. A mi generációnk békében született, és csak hírből
ismeri, mit jelent az, hogy életre-halálra. Ellenben első kézből tudja,
mi az önzés, a pénz és az élvezetek hajhászása, a jogokról és a tisz-
teletről való parttalan vitatkozások, melyek mögött nem fedezhető
fel  mélyebb  értelem,  mint  a  képmutatás.  Az  emberek  számára
mindebből betelt a pohár. Sajnálatos azonban, hogy mindenki csak
a másik képmutatásával van tisztában, a sajátjáról még csak nem is
sejt. Nem csoda tehát, ha mindez vérontásba torkollott.

– Van családja?
– Négy gyerekem van.
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– És nem akadályozhatta volna meg ezt a vérontást a családja
kedvéért?

– Ennyi emberre nem tudok hatni. A saját környezetemben igye-
keztem a legjobb hatással lenni mindenkire. De ez láthatóan vajmi
kevés ahhoz, hogy megelőzzünk egy háborút.

– A háború, amiről te beszélsz, az nem itt folyik. Ami itt történik,
az pusztán geopolitika. Az évek óta tartó migrációt próbáljuk meg-
fékezni. Ezt a törökök nehezményezik, hiszen így az ő országukban
rekednének az arabok meg a feketék. Katonai erőt vetnek be, amit
mi pedig ellensúlyozunk. Ez a történet ennyi, és nem több.

– Ha visszamész a történet gyökereihez, meglátod, hogy a mig-
ránsok okkal  indultak  el.  És  nem jönnének Európába,  ha  Európa
nyugati országai nem fogadnák őket ilyen szívesen. Azok az államok
annyira  szabadelvűen  gondolkodtak,  mikor  mindez  elkezdődött,
hogy hagyták a muszlim kisebbségnek, hogy egyre több és több ra-
dikális szabadságjogot vívjanak ki maguknak. Mégis hogy fajulha-
tott mindez odáig, hogy 2020-ban egész Európában betiltották a déli
harangszót? Még hogy sérti a muszlim vallásgyakorlás szabadságát!
Beteges!

– Láthatod is, a szervezet, ami ezt a törvényt hozta, még abban a
hónapban feloszlott. Nincs többé Európai Parlament.

– És nincs többé egységes Németország se. Máig nem értem, mi-
ért mondott le a kancellár a következő évben. A tartományok kö-
zött azóta is állandó a konfliktus, többen hivatalosan is hadban áll-
nak egymással. Nos, ez az a háború, amiről én beszélek.

– Ez már valóban az. De mi nem ott harcolunk. A Visegrádi Kon-
föderáció  nem tartja  ésszerű  lépésnek  szövetséget  ajánlani  a  ke-
resztény német tartományoknak. Azzal nemcsak hogy két fronton
kéne háborút vívnia, de egy globális szintű konfliktust kockáztatna
Európában.

– Ez csak idő kérdése. Ha megnézi, az évek folyamán kialakult
két szövetségi rendszer: a Visegrádi Konföderáció a keleti országok-
kal, és a Muszlim Szövetség a nyugatiakkal. És ugye '24-ben csatla-
kozott hozzájuk Törökország is. Mondom, ez most már tényleg csak
idő kérdése.
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– Ha valóban így gondolod… nem mész haza két év után.
– Hiányzik a családom.
– Mostantól mi leszünk a családod – állapította meg, s közben

hátrafordulva meglátta, ahogy a raj többi tagja is felénk közeledik a
felkelő nap fényében.

Én is odafordultam a többiekhez, és valami furcsa érzés töltött
el. Ezek az emberek teljesen idegenek voltak számomra, mégis vala-
mit megsejtettem abból, hogy a jövőmnek fontos részét fogják ké-
pezni.

– Szereztünk kiképzőt! – dicsekedett Végvári, a csapat szépfiúja.
Nem  volt  túl  nagy  esze,  de  ezt  megfelelő  mértékben  igyekezett
kompenzálni az ápolt külsejével, leginkább a hajával. Nem tudtam
elképzelni, mi lesz vele, ha egyszer csak parancsba kapjuk a száza-
dostól, hogy mindenki keresse meg a borbélyt.

– Helyi csávó, de elvileg érti a dolgát – mondta Csád. – Tibinek
fel kell készülnie a gyakoribb hajápolásra…

Mindenki  jóízűen  nevetett,  Végvári  pedig  zavartan  simította
hátra a haját.

A legszebb öröm a káröröm – gondoltam magamban. Nincsen benne
irigység.

– Tíz percünk van rendbe szedni magunkat, utána a százados el-
igazítást tart – adta értésünkre Nemti.

– Na, ilyen az én szerencsém! – zsörtölődött Szanyi. – Az ezre-
dest szívesen meghallgattam volna. A szakaszparancsnokot is. De a
százados… Annak annyi köze van a hadviseléshez, mint nyolcadi-
kosnak az utódnemzéshez: csak könyvből ismeri.

– Jelen korunkban sajnos ez a hasonlat nem állja meg a helyét –
jegyeztem meg.

– Ne ítéld el őket, a századosnak is jót tenne egy kis gyakorlati
tapasztalat!

– Akkor is, ebből az egy szempontból előnyös, hogy elrángattak
minket hazulról. Nem kell szembenéznünk azzal a fertővel, amiben
eddig ott tespedtünk.

– Ami késik, nem múlik – felelte Nemti. – Majd két év múlva!
Szépen visszasétáltunk a gyülekezőre, épp mintha kiszámítottuk
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volna; hajszálpontosan érkeztünk. Közben Szanyi nyavalygását hall-
gathattuk a százados hozzá nem értéséről, hogy aztán a beszédét
majd ezzel a felhanggal kövessük végig.

Négy tiszthelyettes ládákat halmozott a felsorakozott század elé.
A parancsnok erre lépett föl,  hogy előadja mondókáját.  A tizedes
zsörtölődése alapján mindannyian úgy sejtettük, hogy a százados,
ha a harchoz nem is, a beszédekhez csak érteni fog.

– Uraim! – kezdett neki, nem kissé megtisztelve bennünket ezzel
a megszólítással. – Jól tudják, miért vagyunk itt. Volt valaha egy Eu-
rópa, melyben az emberek szabadok voltak, s nem leselkedett rájuk
semmilyen külső fenyegetés.

A szemem előtt fellebegett képzeletem mélyéről Európa térképe,
ahogy a  hajdani  Unió  országai  lassan  a  polgárháborúk  kénköves
poklává válnak, és egyenként hullanak el nyugaton. Keleten a Vi-
segrádi Konföderáció, mint masszív szövetség tartja egyben az Unió
megmaradt  államait,  Olaszországtól  kezdve Ausztrián át,  egészen
Romániáig és Szerbiáig.

– Az emberek elfeledték a veszélyt. Ismeretlen volt a fenyegetés,
mely ránk tört, és mi tétlenül figyeltük, miként pusztítja el mind-
azokat az értékeket, melyekben hittünk. Tétlenül figyeltük – eddig.
Most azonban elérkezett a mi időnk. Itt az ideje, hogy visszavágjunk
az ellenségnek, és megmutassuk, mi kiállunk magunkért! Kiállunk
az értékeinkért! A Hazánkért! A szabadságért!

A század, egyetlen hangként zúgta torkaszakadtából: – A szabad-
ságért!

A déli harangszóért – tettem hozzá magamban.
A beszéd után a századnak esküt kellett tennie. Minden egyes je-

lenlévő sorozott katonának formálisan is hűséget kellett fogadnia a
királyának és a hazájának, no meg természetesen a feljebbvalóinak.
Így kötelezte magát mindenki  a feddhetetlen katonai szolgálatra.
Még kiképzés előtt.
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2. fejezet

„Qui prior strinxerit”

A kiképzés négy és fél héten át folyamatosan tartott. Mesterünk,
Belgradi őrnagy mindent elkövetett, hogy egyetlen nap se múljon el
végkimerülés nélkül.

Az első három napon semmi mást nem csináltunk, csak fekvőtá-
maszoztunk, futottunk és guggoltunk. Néha csupán annyiból állt a
gyakorlat, hogy órákon keresztül kellett vigyázzállásban állni a he-
lyünkön. Vagy éppen fél lábon. Vagy berogyasztott térddel.

Aztán ezek mellett megjelent az elméleti képzés is, a negyedik
napon már fegyverek összerakását tanultunk, az elsütő berendezé-
sek működését, végül pedig néhány katonai szakkifejezést és kézjel-
zést. Esténként elsősegélyt tanítottak azoknak, akik még nem dől-
tek ki a fáradságtól.

Végvári Tibi meglepően jól bírta a futásokat. Amennyire büszke
volt a testére és kinézetére, ugyanannyira komolyan vette a kikép-
zést is.

Szögi és Kovács ezzel szemben nem remekelt az erőnléti próbá-
kon. Nem egyszer kellett megállnunk miattuk, hogy visszafussunk,
fölsegítsük őket a földről, és mi magunk rángassuk őket tovább az
úton.

Pedig a leggyönyörűbb környéken futottunk, végig a fák között,
keskeny ösvényeken vagy szélesebb kavicsos utakon. A nap csak rit-
kán sütött, az ég többnyire felhős volt, de az idő kellemesen meleg.
Hűs szellő  frissített  minket útközben,  igazán nem panaszkodhat-
tunk. Szerintem a többség épp emiatt bírta olyan jól a kiképzést. A
megfelelő környezet sokat számít.

Volt a bázison néhány számítógép, amelyek a század rendelkezé-
sére álltak e-mailek fogadása és küldése céljából. Ennek köszönhe-
tően én és a többi családos napi szinten leveleztünk haza, de a fiata-
lok is állandó kapcsolatban álltak szüleikkel illetve barátnőjükkel.

Miután az első hét eltelt,  az erőnléti  próbák kezdtek háttérbe
szorulni, és a futás a továbbiakban csak mint napindító szerepelt a

– 16 –



kiképzési feladatok között; a fekvők és guggolások meg a többi pe-
dig legfeljebb büntető jelleggel került elő. No persze az őrnagy gon-
doskodott róla, hogy mindenki kapjon elég büntetést.

Ezenközben előtérbe kerültek a küzdőgyakorlatok. Első körben
csak puszta kézzel: megtanított minket védekezni verekedésben, ta-
nított nekünk néhány fogást, ha késsel támadnak ránk, és végül kü-
lönböző lefegyverzési módszereket is a fejünkbe vert.

Lassacskán az egész második szakasz összeszokott, és a rajok kö-
zötti versengés bajtársiassággá kezdett átalakulni. Nemtiék ugyanis
nemcsak a rajunk számára szerezték meg az első nap az őrnagyot,
hanem az egész szakasz számára.

A többiek között  jóval  többen akadtak,  akik  nem bírták a  ke-
mény fizikai  megterhelést,  és  sokan  közülük  kezdtek  beszokni  a
gyengélkedőbe. Ennek következtében aztán a gyengélkedő az első
hétvégére  teljesen  tele  lett,  és  a  századparancsnok  meghagyta  a
szakaszparancsnoknak, hogy egyetlen embere sem léphet a gyen-
gélkedőbe, még akkor sem, ha haldoklik.

Így történt az, hogy amikor vasárnap délután egy dupla körös
futásnál szinte az ájulásig kifulladtam, nem engedtek be, sőt egye-
nesen lehordták a fejemet. Wéber hadnagy – időközben sikerült ki-
derítenem  a  szakaszparancsnok  rangját  –  személyesen  jött  oda,
hogy emlékeztessen, mennyire egy gyenge alak vagyok, aki nem ké-
pes egy kört rendesen lefutni. Kettőt? Akkor kettőt. És hogy megál-
lás nélkül lefutottam? Az nem számít, mert a végén úgyis elbuktam.

Elkönyvelhettem tehát, hogy a hadnagy nem kedvel. Ez nem jó
jel, szerettem volna a feletteseimre jó benyomást tenni. Ha jóban
vagyok velük, azzal elkerülhetem, hogy megnehezítsem a saját dol-
gomat. Sőt adott esetben éppen hogy megkönnyíthetném.

Továbbá  ha  belegondolok,  rajon  belül  se  volt  túlzottan  meg-
könnyítve a dolgom. Az emberek persze elfogadtak, Nemti is; mégis
a zászlós felől mérhetetlen közönyt éreztem magam iránt. Részben
talán azért,  mert látta rajtam a talpraesettségemet, melyre az el-
múlt évtizedben fiatal apaként szert tettem. Én ki tudtam állni ma-
gamért, és életemben először úgy éreztem, talán jobban is, mint ké-
ne.
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Kerestem a szentlőrinci srác,  Kovács társaságát,  akiről  közben
kiderült, hogy meglepően jól teljesít a fegyverismereti képzésen, s
aztán mikor célba lőni tanultunk, abban is jeleskedett. Azt mondta,
azért, mert a fegyvere lesz az egyetlen ami segíthet neki túlélni a
csatatéren.

Úgy tűnt, Kovács magának való gyerek, habár mikor kérdeztem,
azt mondta, elég népszerű figura odahaza, és központi szereppel bír
a barátai között. Akik egyébiránt szintén be lettek sorozva, és szin-
tén a második gyalogezredbe kerültek.

– Másik zászlóalj – mondta. – Nem sokat fogjuk látni egymást.
–  Elhiszem.  Nem  könnyű  csak  úgy  otthagyni  egy  közösséget,

hogy aztán egy másikhoz csatlakozz. Főleg nem felsőbb utasításra –
válaszoltam.

– És akkor érti, itt papolnak nekünk hazáról meg szabadságról…
miközben épp most barmoltuk szét az otthonunkat, az évek alatt
felépített emberi kapcsolatainkat, és adtuk fel önként a szabadsá-
gunkat.

– De akik otthon maradtak, azoknak így lehetőségük van mind-
ezt megélni.

–  Nélkülünk szerintem ugyanannyira kevesek a  szabadsághoz,
mint mi. Talán még jobban. Egyedül hagytuk otthon a szeretteinket.

– Ebben, látod, igazad van.
A srác pontosan tudta, hogy mi történik körülöttünk. Csak ép-

pen ő még nem teljesen békélt meg a helyzettel. Még képtelen volt
teljes lélekkel csinálni azt, amit egyébként egyetlen épeszű ember-
nek sem jutna eszébe megtenni:  életét  áldozni  egy olyan ügyért,
amiről tudja, hogy már régen elbukott.  Ami itt történik,  az pusztán
geopolitika.

Horváth őrvezető továbbra is csöndes volt, és a rajon belül senki
nem kereste kifejezetten a társaságát. Hiába tettünk esküt az össze-
tartásra, valami hiányzott a közösségi lelkületből. A tagok furcsa-
mód egytől-egyig zárkózottak lettek, és ha keresték is egymás tár-
saságát, rengeteg dolgot igyekeztek magukban tartani, és nem meg-
osztani egymással. Látszott rajtuk.

– Most odakint folyik a háború? – kérdezte ebéd közben Megyeri
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az asztal fölött. – Úgy értem, több száz kilométerre innen, Bulgáriá-
ban van valahol egy frontvonal, ahol az emberek lövik egymást?

A kérdés furcsa volt, egyszersmind érthető. Mi itt csücsültünk a
határon, kényelmesen ettük az ebédünket kilencen – a zászlós vala-
hol másutt volt, valami sürgős dolga akadhatott –, és a biztonságér-
zetünk a tetőfokára hágott. Már teljesen megfeledkeztünk a hábo-
rúról a kiképzések ellenére is, és eszünkbe se jutott, hogy azért jöt-
tünk ide, hogy a bőrünket vigyük vásárra. Pedig még csak három
hete voltunk itt.

– Nincs annyi – felelte Csád. – Múltkor Belgradi őrnagy éjszakai
büntetőfutásra kárhoztatott, és a hegy tetejéről elég messze el lehe-
tett látni. A horizont csak úgy lángolt keleten.

– Gondoljátok, hogy egyszer oda fognak küldeni? – kérdezte Ko-
vács.

– Nem biztos, lehet, hogy ők előbb érnek ide – felelte Szanyi ci-
nikusan.

– A konföderáció erősebb, mint Törökország – vélekedett Végvá-
ri.

– Amíg nem segíti meg őket Franciaország – mondta Csád.
– Az már világháború lenne – aggodalmaskodott Megyeri. – Ha a

két szövetség teljesen egymásnak esik, nemcsak a horizont fog lán-
gokban állni, hanem egész Európa.

– És jöhetnek az atombombák – játszotta a vészmadarat Csád tel-
jes meggyőződéssel.

– Világvége – gerjesztette tovább a gondolatmenetet Végvári.
– Elég legyen, fiúk! – foglalt helyet az asztalfőnél Nemti, és neki-

állt bepótolni a lemaradását az evésben.
Mindannyian  csöndben  folytattuk  az  étkezést.  Már  nem  volt

olyan jó hangulatunk és biztonságérzetünk, mint előtte.
Délután folytatódtak a kiképzések. Mostanában már célba lövé-

seket és taktikát gyakoroltunk, teljessé tettük katonai szaktudásun-
kat kézjelek, sípjelek, és egyéb harci jelzések terén. A legkülönbö-
zőbb fegyvertípusok használatát tanultuk meg a pisztolyoktól kezd-
ve a gépkarabélyon át egészen a gépágyúig és a hatalmas lövegekig.
Ez utóbbiakat természetesen nem próbálhattuk ki, csak megnézhet-
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tük működés közben, ahogy a tüzérség gyakorlatozott.
Végül az utolsó héten megtanultuk a bombahatástalanítás alap-

jait, néhány egyszerűbb szituációt begyakoroltunk, külön hangsúlyt
fektetve a taposóaknákra.

– De az a biztos, ha nem lépnek rá – kommentálta az őrnagy. – Az
esetek többségében, ha segítségért kiáltanak, az emberek valószínű-
leg inkább el fognak futni, mintsem hogy a segítségükre siessenek.

Egy hónap alatt persze lehetetlenség teljesen felkészülni a harc-
ra. A rengeteg tudás, amit a fejünkbe tömtek, úgy volt megválogat-
va, hogy átfogó ismereteket kapjunk a hadviselés fortélyairól. Ter-
mészetesen a valóságban minden szituáció jóval nehezebb lesz, lőni
fognak közben, és a sokktól egyébként is el fogunk felejteni min-
dent. De legalább egyszer elmondták.

Belgradi őrnagy szerette volna tovább nyújtani a képzésünket,
de a százados utasítást  kapott  a felettesétől,  hogy vezényeljen át
minket a tőlünk délre fekvő Tűztánc Erődbe. A távolság közelítőleg
huszonhat kilométer volt, és azt pletykálták, hogy ez már jóval kö-
zelebb van a frontvonalhoz.

Egy órát kaptunk, hogy tisztába tegyük magunkat, megragadjuk
összes holminkat, és tökéletesen igazított szerelvényünkben, szol-
gálati fegyverrel az oldalunkon megjelenjünk az alakulón. A száza-
dos  vezetésével  az  öt  szakasz  ezután szabályos menetben,  kettes
sorban  elindult  azon  az  úton,  amerre  a  gyakorlatok  során  futni
szoktunk. Először felfelé a hegy teteje felé, aztán egy széles szekér-
úton letértünk balra, és aláereszkedtünk a völgybe, félig megkerül-
ve a hegyet.

– Azt hiszem, üresek a készletek – szólalt meg útközben az előt-
tem haladó Szanyi tizedes.

– Miért? – kérdeztem.
– Hát mert kiszúrták a szemünket egyetlen Szedres pisztollyal.
– Miért, kettőt szeretne? Vagy a márkája nem tetszik?
– A Szedres tökéletes márka, nekem bevált. Húsz 9 milliméteres

töltény fér bele, ami ugye standard, az ellenségét is beletöltheted.
– Parabellum, igaz?
– Pontosan. Ráadásul remekül lehet vele célozni, felszerelhetsz
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rá lézeres irányzékot, sőt hangtompítót is!
– Akkor nem értem, mi a baj vele.
–  Semmi!  Én  csupán  azt  észrevételeztem,  hogy  gépkarabélyt

nem adtak a kezünkbe.
– Biztos túlságosan zöldfülűnek tartanak minket ahhoz.
– Akkor vajon miért fektettek erre akkora hangsúlyt a kiképzé-

sen? Nem, nekem ez oktalan spórolásnak tűnik.
Nem ellenkeztem. Igazság szerint nem értettem ennyire a had-

sereg viselt dolgaihoz. Amit Szanyi mondott, logikusan hangzott, de
ennél többet nem tudtam megállapítani.

Már három órája gyalogoltunk, ugyanabban az alakzatban, mint
amiben elindultunk.  Megtettük majdnem az útnak a felét  egyhu-
zamban, és senki  nem dőlt  ki  a sorból.  Belgradi  őrnagy munkája
eredményesnek bizonyult.

Váratlanul hangos dörrenés hasított a levegőbe, majd egy kato-
na a harmadik szakaszból golyóval a fejében zuhant a földre.

– Fedezékbe! – ordította valaki, és a kettes sor pillanatok alatt
felbomlott.

Senki sem maradt az úton, de senki nem is tudta, honnan érke-
zett a lövés. Így aztán a fedezék értelmezése se volt túl evidens.

Újabb lövések dördültek,  és az emberek hullani kezdtek.  Min-
denki eszeveszetten futott a fák közé, az élelmesebbek lehasaltak az
avarba, a többiek pedig reménykedtek, hogy a fa megfelelő oldalán
bújtak el. Voltak néhányan, akik sokkot kaptak, és tétlenül megáll-
tak a semmi közepén, fedezék nélkül.

– Szögi! Szögi! – ordították körülöttem.
– Katona, a földre! – hallottam Nemti hangját. – A földre, ez pa-

rancs!
Két méterre feküdtem az úttól. Jól láttam, ahogy Szögi ott áll le-

fagyva a két keréknyom között, és csak a zászlós határozott hangjá-
ra mozdul meg.

Újabb lövés dördült,  és épp mellettem csapódott a fába.  Szögi
épp jókor vetette magát a földre.

Odakúsztam hozzá, hogy megnézzem, jól van-e. A golyó súrolta
a halántékát.

– 21 –



– Szédülök – mondta.
– Maradj nyugton! – mondtam neki, és most, hogy már tudtam

merről érkezett a lövés, a lövész irányába tekintettem.
– Megvan! – kiáltotta mögöttem valahol Tibi.
Ugyanekkor megláttam fölöttünk a domboldalban egy alakot ki-

ugrani a fák közül, s rávetette magát valami huplira az avarban. Az
volt a lövész. Valaki a századból kiszúrta, s míg szedegette az áldo-
zatait,  ő  észrevétlenül  bekerítette,  majd  rajtaütött.  Jól  láttam  a
mozdulatot, ahogy elvágta a torkát.

– Mesterlövész kiiktatva! – kiáltotta nekünk diadalittasan.
– Csapda! – ordította valaki hátulról. – Itt van az ellenség! Itt van

az…
Újabb lövés dördült, és a katona hirtelen elhallgatott. Nem szólt

többé.
– A hátatokra! – kiáltotta Nemti. – Mindenki tartsa nyitva a sze-

mét! Keressétek az ellenséget!
Mindannyiunk kezében ott volt a magyar fegyverremek, a Szed-

res, benne a kilenc milliméteres töltényekkel, s ujjunk a ravaszra fe-
szült. A pisztolyt szorosan a mellkasunkhoz nyomtuk az oldalával,
hogy felkészülten, de mégis a földhöz lapulva várjuk az ellenség fel-
bukkanását.

A négyes szakasz irányából fájdalmas üvöltések hallatszottak, és
fékevesztett lövöldözés fűszerezte a kegyetlen mészárlás halálsiko-
lyait.

– Az ellenség csöndben mozog – mondta Nemti. – Ezek a lövések
a mi embereinké.

– Fantom hadsereg – jelentette ki mély beleéléssel Szanyi tize-
des. – Késekkel mészárolnak le mindenkit, szép csöndben. Pisztolyt
csak végszükség esetén használnak… Mint mi.

Szanyi meggyőződéssel tette el a pisztolyát, és húzta elő húsz-
centis katonai kését, melyet Németországban gyártottak.

Kissé távolabb az úttól mozgolódást láttam. Két katona vereke-
dett egymással. Az egyiken a megszokott zöld és barna színárnyala-
tokból összerakott terepszínű egyenruha volt, a másikon pedig ha-
sonló, csak valamivel szürkébb tónusban.
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– Ők azok – csúszott le mellém a domb felől az a katona, aki kiik-
tatta a mesterlövészt.

– Jack – nyújtottam neki kezet, s közben jobbommal kénytelen
voltam elengedni a fegyvert.

– Az egyenruhádon Szabó áll! – csodálkozott a férfi, mert véletle-
nül pont látta a feliratot a mellemen.

– Ne törődj vele!
– Ez esetben Srác – rázott kezet velem.
– Ez a neved?
– A nevemmel te ne törődj! Hívj csak Srácnak!
Gyanakodva néztem rá. – Te tudod.
– Most pedig, hogy ezt megbeszéltük…
– Nem úgy volt, hogy a front még sokkal arrébb van? – szakítot-

tam félbe. – Talán eltévedtünk?
– Nem tévedtünk el, ez az út vezet a Tűztánchoz.
– Akkor mi történt?
Lejjebb az úton apró emberalakokat láttam előlépni a fák közül.

Nem tudtam biztosan megállapítani, milyen egyenruhát viseltek.
Srác is őket figyelte, azért nem válaszolt a kérdésemre.
– Húzódjunk be a fák közé, itt tiszta célpontok vagyunk! – java-

solta.
– Tudsz mozogni? – kérdeztem Szögitől.
– Megpróbálok – felelte.
– Indulj el, fedezünk!
Sráccal mindketten kissé felemelkedtünk az út porából, hogy jól

szemmel tarthassunk minden irányt. Közben a távoli alakok újra el-
tűntek.

Szögi bekúszott a fák közé, aztán követtük Sráccal.
– Bekerítenek minket – mondta aztán a nap hőse.
– Merről? – szólalt meg hirtelen mellettünk Nemti zászlós. Ott

feküdt egy fa tövében az avarban.
– A hegy felől – magyarázta Srác. – Átosontak az úton. Ugyan-

úgy, ahogy korábban felállították a mesterlövészt. A többiek pedig
itt vártak ránk a túloldalon.

– Rohadékok – hallottuk Balogh kommentárját az egyik fa mö-
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gül.
Szögi valósággal remegett, rossz volt nézni.
– Nyugodjon meg, hallja? – mondta neki barátságosan Nemti, és

megpaskolta a vállát. – Szedje össze magát, katona! Túl fogjuk élni,
megértett?

A férfi csak bólogatott, hang nem jött ki a száján.
– Melyik szakaszhoz tartozik? – kérdezte Nemti Sráctól.
– Ötödik szakasz – felelte ő. – Mi voltunk a sereghajtók.
– Részvétem a csapatáért!
– Ne féltse az egységemet, kilenc veterán fiúval jöttem, értik a

dolgukat.
– Jó tudni, hogy vannak még tapasztalt rókák errefelé – kiáltott

ide nekünk félhangosan Szanyi.
Valaki ekkor felordított, nagyjából ott, ahol az imént még a két

verekedő férfit  láttuk.  Mindannyian arra fordultunk,  és  egy a mi
egyenruhánkat viselő férfit láttunk fölemelkedni a földről.

Ha nem lett volna fegyver a kezünkben, tapsoltunk volna, de így
csak a hüvelykujjunkat mutathattuk fel neki.

Ő odasétált hozzánk,  folyton körbe-körbe nézelődve, és ahogy
közelebb ért, felismertük Wéber hadnagyot.

– Ó, miért éppen ő? – fakadtam ki keserűen.
– Miért, ki ő?
– A szakaszp…
– Vigyázz! – kiáltott fel Nemti, és ellőtt fölöttünk.
A domboldalról egy török katona gurult le.
Srác felpattant,  és kifutott  az útra. Megragadta a valószínűleg

már halott ürgét, és beráncigálta a fák közé.
– Merész! – jegyezte meg Nemti.
Srác elvette a fickó gépkarabélyát, majd nekiállt átkutatni a zse-

beit.
– Máris itt vannak fölöttünk – állapította meg Balogh, aki idő-

közben félig felénk fordult, hogy lássa, min ügyködünk.
– Tovább kell mennünk! – mondta Nemti.
– Valakinek maradnia kell – öntötte szavakba Srác azt, amit én

nem mertem. – Ha nincs aki fedezze a századot, akkor utánunk jön-
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nek, és a maradékot is lemészárolják.
– Öt ember elég lesz rá.
– Én maradok – jelentette ki Szanyi.
– Én is – tette hozzá Srác.
– Nekem is van némi gyakorlatom, bizonyára tudok segíteni –

mondta Nemti.
– Rám is számíthatsz, főnök! – csatlakozott Balogh.
– Hát, én is itt vagyok – döntöttem végül.
– Nem, valakinek ki kell vinnie Szögit. Ön értesítse a századost a

tervről, és juttassa ki ezt a szegény embert!
– Értettem, uram!
Óvatosan feltápászkodtam, aztán átvetettem Szögi karját a válla-

mon, és elindultam vele előre.
–  Én itt  vagyok  ötödiknek –  hallottam magam mögött  Wéber

hadnagy hangját.
– Nagyszerű, akkor megvagyunk! – nyugtázta a zászlós.
Ügyetlenül botladozva indultam el a fák között, az út mentén.

Szinte minden fa tövében találtam egy katonát. Némelyek próbál-
tak beszélgetni, hogy enyhítsék a feszültséget, de a legtöbben még
megszólalni  is  képtelenek  voltak.  Most  voltak  életükben  először
élet-halál helyzetben. Tudtam, hogy csak egy módon ránthatom ki
őket ebből a szorongó érzésből: ha tettre késztetem őket. Én is így
tudtam csak megőrizni a lélekjelenlétemet. Ha nem éreztem volna
zsigeri késztetést, hogy kimenjek az útra Szögiért, és segítsek rajta,
biztosan én is még mindig ott rettegnék a fűben. A hét év alatt be-
rögzült atyai ösztön, a feltétlen gondoskodás ösztöne tulajdonkép-
pen megmentett, mert döntő pillanatban tettre késztetett.

– Gyertek velem! – mondtam a katonáknak, akik mellett elhalad-
tam. – Ne maradjatok le, előttem haladjatok! Fedezzétek egymást
minden irányból!

És az emberek szó nélkül engedelmeskedtek nekem, a közkato-
nának. Pedig semmivel nem voltam különb, mint ők.

Megyeri kérés nélkül odajött hozzám, hogy segítsen Szögit cipel-
ni. Egy másik bajtársam, Kovács, aki Budaszentlőrincről jött, magá-
tól átvette tőlem a másik karját, hogy én teljes értékben tudjam az
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embereket irányítani.  Egyik pillanatról  a másikra negyven ember
életéért lettem felelős, és ahogy szedtem össze a katonákat a fák kö-
zött, ez a szám rohamosan gyarapodott.

Vártam, hogy a raj- és szakaszparancsnokok átvegyék tőlem a
feladatot; de senki nem jött oda hozzám, hogy ezt megtegye. Vagy
elszakadtak a vezetők az embereiktől, vagy elfelejtették megnézni a
vállamon lévő rangjelzést, vagy valami rejtélyes módon mindannyi-
an ennyire megbíztak egy közkatonában.

Végül megtaláltam a századost. Küldetésem csak eddig szólt.
– Uram, az ellenség bekerítő hadműveletbe kezdett, nekünk mi-

hamarabb ki kell törnünk erről a helyről és tovább kell mennünk a
Tűztánc felé. Nemti zászlós négy emberrel hátramaradt, hogy fe-
dezzen minket, de sietnünk kell!

– Értem, katona, leléphet! – felelte a százados, majd hangosan
megsürgette a menetet.

Tényleg nem ért hozzá – állapítottam meg.  Most adott helyzetjelen-
tést az ellenségnek.

Előrementem, és lassú tempóban futni kezdtem. Közben megfor-
dultam, hogy ösztönözzem a mögöttem haladókat. A katonák értet-
ték a célzást, és ők is kocogni kezdtek.

Elmosolyodtam. Kicsit részegítő érzés volt egy komplett száza-
dot vezetni. Tény persze, hogy ezzel a százados haragját kockáztat-
tam, úgyhogy a tempó meghatározásánál többre nem is vállalkoz-
tam. Csak szerettem volna, ha mihamarabb biztonságba kerülnének
ezek az emberek, s velük együtt én is.

Közben elgondolkoztam, hogy vajon az altisztek és a tisztek so-
rozottak-e. Hiszen annyira mulyáknak tűntek most, mint a saját ka-
tonáik. Vártam volna némi fejmosást, hogy helytelen, amit teszek,
és hogy vegyek vissza az arcomból. De semmi ilyen nem történt.

Harminchárom  éves  családfőként  úgy  látszik,  valamit  tényleg
megtanultam. Kár, hogy ezt a tudást most nem otthon kamatoztat-
tam.

Többet nem lőttek ránk, és nem is késeltek meg csöndben sen-
kit. Az egyik tiszt javaslatára állandóan riadóláncszerű ellenőrzést
tartottunk, hogy minden szakasz egyben van-e. A szakaszparancs-
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nokok halk kurjantással adták tovább a jelet a riadóláncban, és tíz
percenként jelentés érkezett a századoshoz,  hogy mindenki meg-
van. Legalábbis azok közül, akik ki tudtak törni. Ez nagyjából az el-
ső, második és harmadik szakaszt jelentette. Én az első kettőt hoz-
tam ki, az utolsó valamivel később zárkózott fel hozzánk Horváth
őrvezető iránymutatásával.

– Állj! – kiáltotta hátulról a százados egy órányi erőltetett menet
után.

A század némi késleltetéssel, de megállt. Pihenőt tartottunk. Kis
túlzással már az út háromnegyedénél jártunk.

Az út elején mindenkinek kiosztottak egy élelmiszercsomagot,
ezt most ki lehetett bontani. A katonák, már akik kellőképpen le-
higgadtak, egy jóízűt ebédeltek. Ugyanakkor voltak páran, mint pél-
dául  Szögi  közlegény,  akik  képtelenek  voltak  akár  egy  falatot  is
enni. Az volt az érzésem, hogy nem egy embernek jelentett mindez
a kaland egy életre szóló traumát. És sokan még csak nem is sejtik,
mi történt a hátramaradt két szakasszal.

Én leültem Horváth mellé, és arról faggattam, mi történt a har-
madik szakasszal, amíg nem értek minket utol.

– Nem sok minden – felelte. – Nemti parancsba adta, hogy keres-
sem meg a vezetőjüket, vagy ha őt nem találom, akkor magam ve-
zessem ki őket a csapdából. Szerencsére megtaláltam a parancsno-
kot, így mindenkit ki tudtunk menekíteni. A halottakat is elhoztuk
– biccentett az út mellett sorba fektetett holttestek felé. Nyolc volt
összesen.

– És a többiek? Ők mind odavesztek?
– Nem tudom. Annyit tudok, hogy Nemtivel öten ottmaradtak

fedezni minket.
– Lassan be kéne, hogy érjenek minket…
– Nem tudom, élnek-e még.
– Ha nem, akkor vissza kéne menni a holttestükért.
– Őrültség! Csak mi is odavesznénk…
– Esküt tettünk.
– De nem arra, hogy kinyíratjuk magunkat. Egyébként is, én pa-

rancsot kaptam, hogy segítsek a hármas számú szakasznak kitörni,
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és elérni a Tűztáncot.
– Igaz – mondtam, és belegondoltam, hogy én is ugyanilyen pa-

rancsot kaptam. A parancs pedig az eskü szerint is szent.
Némi gondolkodás után feltettem neki egy gyakorlati jelentősé-

gű kérdést:
– Ki veszi át a zászlós helyét, ha netalán nem térne vissza?
– Gondolom, én – válaszolta Horváth. – Minden rangidős a rajból

ott maradt, kivéve én.
– És ti hogy lettetek őrvezetők? Mármint úgy értem, te és Ba-

logh…
– Mi tartalékosok voltunk. Nem egészen úgy soroztak be minket,

ahogy titeket. Korábban jelentkeztünk tartalékosnak, akkor mi kap-
tunk rendes kiképzést, és aztán rangot is. Felvettek a tartalékos ál-
lományba,  és  tulajdonképpen semmi teendőnk nem volt  egészen
mostanáig. Aztán megkaptuk a behívót, ahogy ti is.

– Lehet, hogy nekem is jelentkeznem kellett volna tartalékosnak.
Most már sajnálom, hogy nem kaptunk rendes kiképzést.

– Azért annyira ne keseredj el, ez az őrnagy nagyon is értette a
dolgát! A mi szakaszunk elég rendes kiképzést kapott.

Nem vitatkoztam.  A figyelmemet hirtelen valami  más ragadta
meg. – De érdekes… Ez a váratlan kis rajtaütés furcsa hatással volt
az emberekre: eddig mindenki magázta egymást, és távolságot tar-
tott, most meg egyszeriben egy csomó emberrel letegeződöm. Hir-
telen sokkal közvetlenebbek vagyunk egymással.

– Ahogy Balogh mondta: az egyetlen mód a túlélésre, ha testvé-
rekké válunk.

Hirtelen nagy kiáltozásra lettünk figyelmesek, és a katonák szo-
ros tömegbe verődtek az úton.  Mi is  felpattantunk a helyünkről,
hogy megnézzük, miért van mindenki úgy oda.

Átverekedtük magunkat a tömegen, és ekkor megláttunk az úton
öt fegyveres katonát  közeledni,  véresen,  mocskosan,  a  végletekig
kimerülten, de élve. Nemti zászlós egy lábon ugrált, a másikat átlőt-
ték; s egyik kezével Szanyiba kapaszkodott, a másikkal Balogh-ba.
Tőlük balra pedig két további hős lépdelt: Srác és Wéber hadnagy.

Mindegyikük nyakában egy-egy török Tüfet 747-es gépkarabély
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lógott. Az a klasszikus modell, amit két éve folyamatosan mutogat-
tak a tévében.

A tömeg mögöttünk éljenzett, és mi is tapsoltunk a hátvédnek.
Nekik köszönhettük, hogy még életben voltunk.

Nemti emberei egyszer csak előrontottak a tömegből, és odasiet-
tek hozzá, hogy segítségére legyenek. Mi is csatlakoztunk hozzájuk
Horváth-tal.

Aztán megláttuk, hogy az út kanyarulatában újabb emberek tűn-
nek fel. A mi egyenruhánkat viselték. Először nem értettük, hogy
kik lehetnek, de aztán Srácra néztem, és rájöttem a dolog nyitjára.
Ők voltak az ötödik szakasz, mely többségében tartalékosokból és
veteránokból állt. Az igazi hátvéd, akik értették a dolgukat. Most
már kezdtem érteni,  hogy miért  őket osztották be sereghajtónak
már a legelején.

– Ki osztotta be a menetben a sorrendet? – kérdeztem Horváth-
tól.

– Gondolom, a századparancsnok valamelyik helyettese – felelte
az őrvezető.

– És… nem tudod véletlenül, ki ez a Srác? – s a nevezett személy-
re mutattam.

– A nevét nem tudom. Az ötödik szakaszban rajparancsnok.
– Szóval ezért ennyire különleges!
– Azért különleges, mert veterán. Ha jól tudom, Szíriában szol-

gált, amerikaiak mellett. Ha valaki profi, akkor ő az.
– Honnan ismered?
– Csak nyitva tartom a szemem és a fülem, ennyi. Egy alkalom-

mal megvendégelt a kantinban, a legtöbbet akkor tudtam meg.
– Szóval ez a trükkje a dolognak…
Miután mindenki felzárkózott, és elláttuk a sebesülteket, a szá-

zados még nem fújt rögtön indulót. Mi, akik elöl jöttünk, hivatalo-
san már kipihentük magunkat – persze ezzel sokan vitatkoztak vol-
na.  Az  ötödik  szakasznak azonban egy kiadós pihenőre volt  még
szüksége, mert rettenetesen ki voltak fáradva mind a küzdelemtől,
mind az azt követő gyaloglástól.

A negyedik szakasz néhány túlélője szintén velük volt, és az a
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szóbeszéd járta,  hogy ha megérkeztünk,  kitüntetést  fognak kapni
hősies helytállásukért. Érdekes tapasztalat volt számomra, hogy a
sorozottak azon része, amelyik megbékélt már a helyzetével, több-
ségében örült  volna  az  ilyen és  ehhez hasonló plecsniknek.  A  jó
koszton és a teljesített küldetésen kívül talán csak az alvás és a ju-
talmak tudták jókedvre deríteni a katonákat. Egy fokkal elégedet-
tebbek lettek ezektől, és úgy érezték, értékelik az erőfeszítéseiket.

Én  személy  szerint  jobban  örültem  volna  egy  előléptetésnek,
mint egy kitüntetésnek. Az valóban a tudásom kamatoztatását je-
lentené,  és mindig egy fokkal nagyobb kihívás elé lennék állítva.
Persze az életem folyamatos kockáztatása mellett.

A  távolból  hirtelen  motorzúgás  hangja  ütötte  meg  a  fülemet.
Oda fordultam,  abba az irányba,  amerről  Nemtiék utolértek ben-
nünket.

Tizenöt másodperc múlva egy terepjáró bukkant fel  a kanyar-
ban, lyukas szélvédővel. Odagurult a pihenő századhoz, és megállt
közvetlenül mellettem.

Francis ugrott ki a járműből, és komor ábrázattal, sietősen bele-
fogott a mondókájába.

– Szevasz, nem tudod, merre van a százados? – kérdezte. – Egy
nagyon fontos és sürgős üzenetet kell továbbítanom neki. A törökök
áttörték a védelmünket, az ezredes veszélyes zónává nyilvánította
az egész erdőséget a bázistól délkeletre.

– És a Tűztánc Erőd? – néztem rá meredten. – Ahová megyünk?
– Az Erőd védve van, de amíg nem juttok be, bárhol rátok támad-

hatnak. Engem útközben háromszor akart leszedni egy mesterlö-
vész. Aztán vagy húsz török rohant utánam; jól bele kellett tapos-
nom a gázba.

– De te jól vagy, igaz?
– Engem nem találtak el. Eddig. De ha a százados visszaküld, nem

garantált, hogy túlélem.
– Gyere, keressük meg!
Előkerítettük a századost, valahonnan az önfeledten lábát lógató

tömegből, és Francis átadta neki az üzenetet, amit nekem is elmon-
dott.
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– Szóval ők támadtak ránk… – állapította meg a századparancs-
nok. – Ez esetben változik a terv. Ki kell füstölnünk őket innen, mi-
előtt hátba támadják az élvonalat!

– Uram, ha szabad megjegyeznem, ehhez nem vagyunk eléggé
felszerelve! – tettem szóvá aggodalmamat.

– Ezzel tisztában vagyok, katona! A feladatunk ellenben egyér-
telmű, és rendkívül sürgős. – Aztán Francis felé fordult. – Mit mond
az ezredes? A többiek a bázison maradnak?

– A mi zászlóaljunkat kiküldik a terep megtisztítására, de segít-
séget várnak az Erődtől is – felelte Francis.

– Helyes, akkor menjen tovább, és értesítse az Erődöt, hogy fegy-
verekre és ellátmányra lesz szükségünk! Vigye magával a sebesülte-
ket! Mi pedig visszafordulunk, és megtisztítjuk az utat.

Ezekkel a szavakkal pedig elkezdődött a több hetes macska-egér
játékunk a  bolgár erdőségekben. Hogy ki  volt  a  macska,  és  ki  az
egér, az sosem volt egészen egyértelmű, de az, hogy innen nem té-
rünk élve haza, az egyre nagyobb bizonyosságot nyert.
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3. fejezet

„Dum spiro spero”

Lefelé rohantam a hegyről a fák között, és minden igyekezetem-
mel azon voltam, hogy ne bukjam orra közben. Végre sikerült szert
tennem egy Tüfet 747-re, a törökök által fejlesztett gépkarabélyra,
mellyel nemcsak egy-egy lövést lehetett leadni, hanem teljes soro-
zatokat. Igaz, a tár már félig üres volt.

A nyomomban hatan rohantak, ugyanilyen fegyverekkel, de har-
minc méterre lemaradva. Egy-egy lövést eresztettek csak meg fe-
lém,  viszont kevesebb esélyük volt  eltalálni,  mint ahogy én attól
rettegtem.

Nem sokkal előttem egy szekérút bukkant fel.  Előtte az aljnö-
vényzet kissé sűrűbb lett, ezért az útnak is csak a kanyarulata lát-
szott. Reméltem, hogy ott már az enyéim fognak fogadni.

Mielőtt  azonban elértem volna a  bozótos részt,  a lábam meg-
akadt egy kiálló gyökérben, és hatalmas erővel elvágódtam a lejtőn.
Szerencsére a fejemet nem vertem be olyan keményen, ám annyira
mozdulatlanná váltam, hogy akár halottnak is nézhettek volna.

Mögöttem pár méterre az üldözőim is megálltak, és hallottam,
ahogy rám szegezik a fegyvert. Vagy csak megéreztem, ebben nem
vagyok biztos.

Törökül mindenféle szavakat kiáltottak, és utasításokat intéztek
egymáshoz. Aztán az egyik két lépéssel közelebb jött.

Meg fognak ölni! – ordította bennem egy hang, egyre hangosab-
ban.

Hirtelen  lendülettel  odébb  gurultam  bal  felé,  s  ugyanekkor  a
hozzám legközelebb álló katona nem is rövid sorozatot eresztett
meg arra a helyre, ahol az imént még én feküdtem.

Én, fejemmel a lejtő alja felé, de a hátamra érkeztem. Kissé meg-
emeltem a fejemet, azzal tüzet nyitottam az ellenségre. Nem ügyet-
lenkedtem sokat a fegyverrel, egyszerűen meghúztam a ravaszt, és
úgy tartottam, amíg mindenki a földre nem került. Nem volt lélek-
jelenlétem célozni, meg a tölténnyel spórolni.
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Ernyedten hanyatlottam vissza a földre.  Zakatolt  a szívem. Az
iménti öt-tíz percben annyi kockázatot vállaltam, amennyit eddigi
életem során összesen nem. És végig az adrenalin tartott életben.
Rengeteg gyors és határozott döntés, a meglepetés ereje – mind-
ezek kulcsfontosságúak voltak a sikerhez. De sok múlt a szerencsén
is, úgy éreztem. Ezernyi alkalmuk volt, hogy lelőjenek, mégsem si-
került nekik.

Nagy nehezen feltápászkodtam, és ellenőriztem a tárat. Szinte
teljesen üres volt.

– A fenébe! – szitkozódtam, de aztán eszembe jutott, hogy épp
most szedtem le hat fegyverest.

Karabélyomat előretartva felmásztam hozzájuk, és egyesével el-
lenőriztem, hogy még élnek-e. Ketten még lélegeztek, de rengeteg
vért veszítettek. Tanultunk ugyan elsősegélyt a kiképzésen, de kép-
telen lettem volna most ellátni őket.

Megkerestem azt a fegyvert, amelyikben még a legtöbb muníció
volt. Gondoltam, kicserélem rá az enyémet. Aztán jobb ötletem tá-
madt. Egyszer egy kalandregényben olvastam, hogy az ilyen helyze-
tekben fontos, hogy megbízz a fegyveredben. Ha egy lőfegyverről
biztosan tudod, hogy jól működik, használd azt!

Szóval fogtam, és kicseréltem a tárat. És ha már itt tartottam, el-
vettem tőlük még néhány tárat, biztos, ami biztos.

Óvatos  léptekkel  elindultam lefelé,  de  a  bozótost  megkerülve.
Nem akartam összekarcolni magam feleslegesen.

Hihetetlen,  mennyire  biztonságban  éreztem  magam  egyszeri-
ben. A veszély elmúlt, most már nem üldöztek. És az út túloldalán,
ha minden igaz, már a saját bajtársaim várnak.

Kiléptem az útra, épp a kanyarban. Alaposan körülnéztem mind-
két irányba, és ekkor hirtelen megpillantottam egy török katonát a
bozótos rész mellett,  amint egy társával  együtt az utat ellenőrzi.
Azonnal észrevett.

Milyen feltűnőek itt az út közepén! – hasított belém a gondolat, mi-
közben a másodperc törtrésze alatt lövésre emeltem a fegyverem.

De az  ellenség gyorsabb és  rutinosabb volt.  Elindult  felém,  és
közben rám lőtt. Eltalálta a jobb lábamat.
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Felordítottam, és összerogytam. Láttam, hogy még mindig köze-
ledik, ráadásul futva.

– Segítség! – kiáltottam torkom szakadtából.
Semmi nem történt. Az ellenséges katona, és a nyomában loholó

társa,  aki  közben  az  út  melletti  növényzetet  pásztázta,  egyelőre
nem lőttek.

Meglepetés ereje – villant be a gondolat, de ahogy lövésre emeltem
volna a fegyverem, ő megtorpant, és egy precízen célzott lövéssel
átlőtte az alkaromat.

Újra felordítottam. Ilyen nincs!
A két katona odaállt fölém. Az egyik a talpával a földre szorított,

a másik lefegyverzett.
Kész, vége! Ennyi volt!
– Beszélj! Hány vagytok? – förmedt rám az első.
Makacsul hallgattam, de erre puskatussal egy jó keményet húz-

tak a pofámba. Majdnem elájultam.
– Beszélj!
De hisz nem tudok, most verted szét az állkapcsomat! – kértem volna

ki magamnak, de aztán csak ennyit nyögtem neki: – Pár ezren.
Erre már fegyvert szegeztek a mellkasomnak.
Ó, hogy rohadnátok meg!
– Beszélj!
– Különben lelősz? – akadékoskodtam ostobán, és csak miután

kimondtam, bántam meg, mert az életemmel játszottam.
– Igen!
– Nagyszerű… – Elernyesztettem minden izmomat, és elfordítot-

tam a fejemet. Aztán visszafordultam. – Fel tudnád tenni pontosab-
ban a kérdést? Mert ez így nem volt elég egyértelmű. Hol hányan
vagyunk?

– Fent – mutogatott a hegy felé a fegyverével, de közben láttam,
hogy a társa is nagyon gondosan fedezi őt abból az irányból.

– Odafent? Hát… hadd számoljak! Egy… Ááu! – Ahogy a jobb ke-
zemen az ujjaimon számolni akartam, hirtelen belém hasított a fáj-
dalom, lévén hogy a jobb karom át volt lőve. – El fogok vérezni!

– Ha nem beszélsz, meghalsz!
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Ne aggódj, minden igyekezetemmel azon vagyok, hogy szóval tartsalak!
Csak ne légy ennyire heves, mert még a végén elkotyogok valami fontosat,
amit nem szeretnék! – Heten voltunk.

– Pontosan hol?
– Fent, a hegytetőn. – Ez még igaz is. Azért mentünk föl, hogy fegyve-

reket szerezzünk az odaállított török megfigyelőpontról.
– És te hova igyekeztél?
– Haza. Tudja, van otthon egy feleségem, meg négy gyermekem;

nagyon hiányzom nekik!
– Kuss! Hol vannak most a többiek?
– Ők otthon; tudja, nőket és gyerekeket nem szoktak kiküldeni a

frontra.
– Hülye! Az egységed hol van?
– Még fenn a hegyen.
Úgy látszik, ez a válasz kellett a fickónak, mert törökül odakiál-

tott a társának valamit, mire az elindult felfelé a vízmosásban, ahol
én nemrég az útra kiértem.

– De már halottak! – tettem hozzá hangosan, hogy a másik is
hallja. – Ott fekszenek a hegyoldalban, a maguk egyenruháiban!

– Hogy érted, hogy a mi egyenruháinkban? – kérdezte a valla-
tóm.

– Ha ellátja  a  sebeimet,  elmondom. De megértheti,  hogy nem
akarok elvérezni itt az út közepén…

A fickó elgondolkodott, aztán mosolyra derült az arca. Egy röpke
pillanatra megfordult a fejemben, hogy megmenekültem.

– Tudod mit, nem fontos! – szólalt meg aztán, és megfogott a hó-
nom alatt, hogy egy fához vonszoljon. Hátra erőltette a kezemet, én
pedig üvöltöttem, mint egy fába szorult féreg.

A fa mögött egymáshoz bilincselte a két csuklómat egy műanyag
kötözővel, aztán elindult fölfelé ő is a vízmosásban. Én meg egyedül
maradtam az út szélén, egy fához kötözve, erősen vérezve. Rettene-
tesen fájt a karom, és habár a lábamat eddig feledni tudtam a be-
szélgetésnek köszönhetően, most már az ájulás környékezett az ott
érzett fájdalomtól.

– Rohadékok! – kiáltottam, de ez mit sem enyhített a szenvedé-
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semen. – Remélem nem törött! És az se hiányzik nekem, hogy elfer-
tőződjön! A két lábamon akarok hazamenni, ha vége lesz minden-
nek!

Kezdtem kétségbe esni, hogy valami maradandó sérülést szerez-
tem, vagy azzá válik, amíg nem jönnek értem, hogy kiszabadítsa-
nak.  Sose  törtem  még  el  semmimet  ezalatt  a  harminchárom  év
alatt. Most pedig még az se biztos, hogy élve hazajutok.

Próbáltam megállapítani, hogy mennyire súlyos a sérülés a lába-
mon. Nagy fájdalmak árán megmozdítottam, de aztán jobbnak lát-
tam, ha békén hagyom. Egyre biztosabb voltam benne, hogy a golyó
csontot ért. Veszettül fájt, ráadásul nem láttam belőle semmit, mert
a nadrágom és az egyre csak növekvő vérfolt eltakarta.

A karomat pedig azért nem láttam, mert mögöttem volt. Rende-
sen nekiszorítva a fának. Biztos voltam benne, ha ki is szabadulok
innen,  a sebeim elfertőződnek,  és később annak rendje és  módja
szerint meghalok.

Hát ilyen szörnyű lenne a vég?
Felsóhajtottam. Úgy éreztem, egész testemet átjárja a fájdalom,

és egy picit mintha fáztam volna. Még viaskodtak a gondolataim, de
lassan kezdtem beletörődni a sorsomba. Talán így kell ennek lennie.
Én elvettem hat életet, most itt az ideje viszonozni.

Furcsa volt belegondolni, hogy embert öltem. Soha nem hittem
volna, hogy valaha sor kerül erre. Hiszen mindannyian teljes értékű
emberek  voltak,  talán  családjuk  is  volt,  gyerekeik,  feleségük.  Én
nem akartam a halálukat. Ebben nem volt semmi személyes, nem is
ismertem őket. Egyszerű önvédelem volt, nem akartam meghalni.

És most sem akartam. Rettegtem a gondolattól, hogy meghalok.
Olyan érzés fogott el, amilyet utoljára talán akkor éreztem, mikor
szerelmes  voltam.  Foggal-körömmel  ragaszkodtam  az  életemhez,
nem akartam elengedni. Nem akartam elfogadni, hogy elveszítem.
Képtelen voltam beletörődni.

A családomra gondoltam. A gyönyörű feleségemre, aki teljes szí-
véből szeretett, még akkor is,  ha gyakran a legcsekélyebb problé-
mák miatt is képes volt égiháborút rendezni. Aztán visszaemlékez-
tem a négy picurra, akiket otthon hagytam. A legidősebb már hét
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éves volt; aznap ment először iskolába, amikor nekem meg kellett
jelennem a IV. Károly Támaszponton. Jó ég, milyen nagy fiú már!

Egyre jobban fáztam. Ahogy a fejemet forgattam, éreztem, hogy
szédülök. Senki nem jött kiszabadítani. Kiabálni pedig már nem volt
erőm. Az a szerencsém, hogy jól látható helyre kötöztek ki.

Mégis hogy kerültem ide?
Emlékszem, fönt, a hegycsúcson ketten osontunk a bokrok kö-

zött egészen a tisztásig. Húsz-harminc török katona volt ott, ebből
tízen őrködtek, a többiek pedig egy hatalmas faépítményen dolgoz-
tak.

A feladat az volt, hogy szerezzünk magunknak gépfegyvert, mert
a század nem kapott karabélyokat az Erődtől. Mindenki maga oldot-
ta meg a fegyver-problémáját, az ügyesebb és rutinosabb rajok egy-
ből rajtaütéseket szerveztek. Nemti úgy gondolta, minket se kell fél-
teni, úgyhogy kinézte nekünk azt a helyőrséget a hegytetőn. Ő per-
sze nem jött velünk a lába miatt, de Szanyi tizedes remekül helyet-
tesítette.

Nem  sokkal  a  csúcs  előtt  szétváltunk  kettesével.  Én  mentem
Horváth-tal, és rövidesen ki is szemeltem egy törököt, aki kicsit mé-
lyebbre ment az erdőbe, hogy megöntözzön egy fát. Én elszántan
előugrottam, és rászegeztem a pisztolyomat. Azonnal meg is húz-
tam a ravaszt, de a fegyver nem sült el.

Kénytelen voltam taktikát váltani. Eldobtam a pisztolyt, és ro-
hanni kezdtem az ellenség felé. Ő épp csak hogy fel tudta húzni a
nadrágját, és megragadni a karabélyát, de lőni már nem volt alkal-
ma, mert lerántottam a földre. Verekedni kezdtünk, kétszer véletle-
nül elsült a Tüfet, de egyikünket se járta át golyó. Mindent belead-
tam a küzdelembe, és ütöttem, ahol tudtam. Elragadott a hév, és egy
olyat sikerült behúznom neki könyökkel, hogy kiütöttem vele.

– Szép volt! – lépett oda hozzám Horváth, miközben magamhoz
vettem a szerzett fegyvert.

– Kösz! – feleltem. – Akkor most te jössz.
– Gyerünk!
Tovább akartunk osonni a tisztás mellett, de ekkor észrevettük

Kovácsot lefelé futni, a nyomában négy török katonával. Az egyik fa
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mögül valaki pisztollyal leszedett egyet, mire azok összezavarodtak,
némelyek megtorpantak, s így időt adtak az orvgyilkosnak, hogy le-
szedjen még egyet.

– Add ide! – kapta ki a kezemből Horváth a Tüfetet.
A törökök közben tüzet nyitottak a fedezékébe visszahúzódó ka-

tonára, akinek a személyében közben felismertük Baloghot. Kétfelől
megkerülték a fát, és ha Horváth őrvezető nem lép közbe, biztosan
hamar vége van.

Aztán a tisztás felől ordítás hallatszott, s ugyanabban a pillanat-
ban Horváthot vállon lőtték. Az őrvezető elvetődött a földön, talán
inkább reflexből, mint a golyó lökésétől.

– Szabó, ide! – kiáltott nekem. – Vedd el a fegyvert!
Haboztam.  Féltem,  hogy ha  engedelmeskedem, engem is  lelő-

nek, mert azzal tűzvonalba kerülök.
Hatan jelentek meg a tisztás felől, és nekem döntenem kellett.

Odarohantam Horváth-hoz, és elvettem tőle a fegyvert.
– Vidd,  nekem eltalálták a jobb vállam! – mondta.  – Képtelen

lennék ezzel a kézzel lőni. Tereld el a figyelmüket, kérlek!
Futni kezdtem oldalirányba, míg az őrvezető ezenközben halott-

nak tetette magát. A színjátékot elég gyorsan bevették, bizonyára a
gyors döntés kényszere miatt. Mindenesetre most már hatan lohol-
tak  utánam,  én  pedig  lépten-nyomon  megcsúsztam  a  meredek
hegyoldalban, a vastag avarrétegen.

Ezután egy kis szerencsével végeztem mind a hattal, majd kiér-
tem az útra, ahol meg két török vetett véget az én katonai karrie-
remnek. Elég csökött kis karrier volt, de legalább nem kellett többé
embert ölnöm. Hat ember szárad a lelkemen, az épp elég elkeserítő.

Azért valamire nem tudtam magyarázatot találni: az emberiség
miért kötelezi saját tagjait újra és újra egymás vérének kiontására?
Ennek semmi értelme! Mégis miért ontjuk másért a vérünket? Mi
közünk van nekünk mások személyes konfliktusához?

A hegy felől lövések hangja szállt alá, a völgyet végigzengte a
dörrenés. A két török bizonyára összefutott Balogh-gal és Horváth-
tal. Meg Kováccsal, a csalival.

Felnevettem volna, bár ez inkább kínos hörgéssé és nyögéssé fa-
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jult a valóságban. Meglehetősen sajgott az állkapcsom. És megint
belehasított a fájdalom a lábamba.

Támadt egy ötletem, és megpróbáltam rángatni a kezem, és va-
lahogy kiszabadítani  a  kötözőből.  Segíteni  akartam Baloghéknak.
Figyelmeztetni őket arra, amivel valószínűleg épp most találkoztak
szembe. Mellettük akartam lenni,  hogy együtt  küzdjünk,  és  vagy
mind együtt haljunk meg, vagy egyikünk se.

Megpróbáltam lábra emelkedni, de aztán keservesen tapasztal-
tam, hogy az egyik lábamat szétlőtték. Úgyhogy csak az egyik lá-
bammal toltam föl magam, a másikat kinyújtva hagytam. Közben
hangosan sziszegtem, ordítottam és káromkodtam felváltva, válto-
zatos sorrendben.

Csuklóimmal a megfelelő bütyköt kerestem a fa túloldalán, sőt
elkezdtem körbe-körbe ugrálni, hogy jól kitapinthassam a fa törzsé-
nek minden pontját. Valahol csak szét tudom roncsolni a karpere-
cemet…

A fatörzs igencsak rücskös volt, de tartottam tőle, hogy ez önma-
gában elég kevés lesz ahhoz, hogy semmivé dörzsöljem rajta a mű-
anyagot.  Persze  azért  nekiálltam.  Akármeddig  fog  is  tartani,  és
akárhányszor is kell megállnom a fájó karom miatt, ezt végig fogom
csinálni. Vagy meghalok, vagy kiszabadulok.

Remegtem a hidegtől, s közben a szél is egyre jobban fújt. A na-
pot most már nemcsak a fák lombkoronája takarta el, hanem a fel-
hők is. Ha ki tudok szabadulni, még nem biztos, hogy egy lépésnél
messzebbre eljutok.

A fájdalomtól már nem éreztem a karom, de mindenre elszánt
voltam.  Életben akartam maradni,  és  nem érdekelt,  hogy milyen
áron. Csak dörzsöltem a műanyag karperecet a fa  törzsén,  s  úgy
éreztem, hogy közben hosszú órák telnek el. A lövések és a harcok
zaja egyre távolabbról hangzottak fel, s végül teljesen elnémultak.

Hol van mindenki? – kérdeztem magamban nyugtalanul, s ugyan-
ekkor a kötöző elpattant, én pedig iszonyatos ordítás kíséretében
elvágódtam a földön.

Elájultam. A testem nem bírta tovább ezt a rettenetes megpró-
báltatást, ezért egyszerűen leállította a nem létfontosságú funkció-
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kat. Nem különösebben érdekelte, hogy ez hogy fog rám hatni, ha
majd magamhoz térek.

A családomról álmodtam, életem legboldogabb pillanatairól. Mi-
kor megismertem a feleségemet, aztán mikor udvaroltam neki, el-
vettem, s az első gyermekünk megszületése után ahogy otthon ül-
tünk mellette esténként, és addig beszélgettünk, míg a kicsi elaludt.
És az összes többi ugyanilyen meghitt jelenet az azóta eltelt hét év
minden napjáról. Ahogy egyre gyarapodott a család, és egyre nehe-
zebb volt  a  gyerekeket  fegyelmezni,  kordában tartani,  mert  ahá-
nyan voltak, annyi felé alakították át a környezetüket saját ízlésük
szerint. A fogkrémes tubus teljes tartalma jobban mutatott szerin-
tük a fürdőszoba padlóján, mint a fogkefén; a karácsonyfa fektetve
ízlésesebb, mint állítva; a nutellás kenyérből pedig csak a nutella fi-
nom.

Aztán váratlanul hat férfi szegezett rám fegyvert, és feltett szán-
dékuk volt örökre kiírni a történelem menetéből. Egyetlen pillanat
alatt kellett döntenem, hogy meghúzom-e a ravaszt, vagy fejet haj-
tok elképzelésük előtt. És nem haboztam. Újra és újra meghoztam a
döntést, és mindig ugyanúgy döntöttem.

Kivallattak. Két török fickó azt hitte, feladom a társaimat, pedig
már őszintén fogalmam sem volt róla, mi van velük. Ha tippelnem
kellett volna,  szerintem már rég elhúzták a csíkot.  De azért  jobb
volna, ha nem mennének utánuk.

Nem sokkal később a hangok odafentről… Hirtelen eszembe jut-
tatták három bajtársamat, akiktől nagy nehezen sikerült elcsalnom
a hat ellenséget, és ekképp egérutat nyerhettek.  Vajon mi lehet ve-
lük?

Minden sötétségbe borult. Valami az arcomat nyomta, meglehe-
tősen nagy erővel. Hiába pislogtam, nem láttam semmit. Megpró-
báltam megmozdulni, de ekkor erős fájdalom járta át a karomat és a
lábamat. És rettenetesen el voltam gyengülve.

– Van itt valaki? Segítség! – kiáltottam. Vagyis csak akartam, de
még én is alig hallottam a saját hangomat.

Rájöttem, hogy az arcomat a föld nyomja, a hepehupás szekérút
göröngyös  talaja.  Egy nagyobbacska  rög,  és  néhány szem kavics.
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Ezek biztosan nyomot hagynak majd a bőrömön. Persze ebben a sö-
tétben úgysem fog látszani.

Leszállt az este,  ezt  kénytelen voltam elfogadni.  Ahogy azt  is,
hogy még élek, tehát nem véreztem el, annak ellenére sem, hogy
valószínűleg jó pár óra eltelt már azóta, hogy meglőttek. Tehát a se-
besülés valószínűleg annyira nem súlyos,  mint hittem, és nagyon
nagy mázlim van.

Minden erőmet összeszedtem, és megmozdítottam az ép karo-
mat. Fejembe vettem, hogy fel fogok innen tápászkodni, és ha kell,
fél lábon ugrálva elbotorkálok az enyéimhez.

Ahogy a szemem elé húztam a földön, végre megláttam, milyen
szörnyű, véres-lilás folt éktelenkedik a csuklómon, köszönhetően a
bilincsnek és az erőlködésemnek. Elég hamar meggyőződtem róla,
hogy inkább nem akarom látni.

Fél kézzel megpróbáltam felnyomni magam a földről, de sikerte-
lenül. Minden erőmet és elszántságomat össze kellett szednem hoz-
zá, hogy egy picit is megmozduljak. Aztán bal lábbal is megsegítet-
tem a mozdulatot, és lassan sikerült felülnöm. Kicsit forgott velem a
világ.

Pihentem egy percet, aztán feltornásztam magam álló pozícióba,
a fának támaszkodva. Ekkor döbbentem rá, hogy annyira el vagyok
gyengülve, hogy innen akkor se tudnék egy lépést tenni, ha mind a
két lábam ép lenne. Csak a fa tartott meg.

Visszaereszkedtem tehát ülő pozícióba, majd féloldalamra dől-
tem, sebesült  lábamat a másikra fektetve,  átlőtt  karomat pedig a
törzsemre. Aztán kúszni kezdtem az út szélén. Szépen lassan, pró-
bálva elhitetni magammal, hogy ráérek.

Hülye  háború! –  gondoltam magamban.  Senkinek  sem  kívánnám,
hogy így kelljen megdögölnie… Na jó, ez talán nem annyira igaz. Akik ki-
robbantották, azokat szívesen látnám így szenvedni. Jó kis elégtétel lenne.
Ha azok szenvednének, akik miatt most mások szenvednek.

Felszisszentem, ahogy belekönyököltem egy öklömnyi, kiálló kő-
be.

Na tessék, és akkor még az orrom elé is kell figyelnem! Mégis hány bőrt
lehet rólam lehúzni? És akkor most jó ha megtettem tíz métert ez alatt az öt
perc alatt… Sose fogok hazaérni. Haza… Milyen különös szó! Még szó sincs
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arról, hogy hazajussak. Csupán a zászlósékat akarom viszontlátni. Az, hogy
a családomat valaha még látni fogom, arról még csak ne is álmodjak!

Csak kúsztam, és kúsztam, ameddig erőm bírta. Az utat csak ki-
tapintottam,  látni  nem láttam semmit.  Valamiféle ábrándképeket
követtem, melyeket a fantáziám szült, hogy helyettesítse a valóság
képeit.

Végül  teljesen elfáradtam,  és  elterültem a  földön.  Ismét  mély
álomba merültem,  valószínűleg  még azelőtt,  hogy testem feladta
volna a küzdelmet. Nemti zászlóst láttam magam előtt, amint sínbe
tett lábbal, mankóval visszabotorkált hozzánk, a rajunk által felépí-
tett búvóhelyre az erdőben. Az erődben rendesen ellátták, de ha az
orvosokon múlt volna, biztosan nem tért volna vissza ilyen hamar.
A háta borsódzott attól, hogy magára hagyja az egységét.

Fegyvert kellett szerezni. Ő hozta a hírt, hogy az erőd készletei
minimálisak, és abból nem tudják ellátni az egész századot. Ráadá-
sul karabélyokat egyáltalán nem tudtak hozni. Ami azt illeti, ez ál-
talános probléma volt a hadseregben. Nem véletlenül csak egy szál
pisztolyt nyomtak a kezünkbe induláskor.

Az  ország nem volt  felkészülve  egy háborúra.  Újdonsült  kirá-
lyunk ellenben elvi kérdést csinált abból, hogy megállítsuk a török
előrenyomulást Bulgáriában. Ha a törökök megvetik a lábukat ezen
a területen, a Visegrádi Konföderáció kiszolgáltatottá válik a mig-
ránsok inváziójával szemben. Ez pedig elfogadhatatlan.

Szóval minden tizennyolc évnél idősebb hadra fogható férfit be-
soroztak, és kiküldték Bulgáriába, hogy támogassák a már ott lévő
rendfenntartókat,  vagyis  a  hivatásosakat.  A  létszám  jelentősége
pszichológiai  szempontból  hatalmas.  Ha  az  egyik  fél  kétszeres,
négyszeres, esetleg tízszeres túlerőben van, a másik akármennyire
képzett sereggel is bír, egy pillanatra biztosan meginog. A kevésbé
képzett és kevésbé magabiztos katonák pedig a hír hallatán kint a
fronton pánikba esnek, dezertálnak, vagy éppen zendülést szervez-
nek.

A mi pszichológiai fölényünk egy megközelítőleg négyszeres túl-
erő volt. A katonáknak döntő többsége azonban jó, ha egy hónapnyi
kiképzésben részesült. Ezzel szemben a törökök kizárólag profi, de
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