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Megfagyott lelkek

–  Köszönöm,  Goran!  –  mondtam  magasba  emelt
kézzel, ismét felidézve hihetetlen találkozásunkat azon
a borús, nyári napon.

Sudár,  halványzöld  fák  közt  üldögéltem  Szlovénia
egyik  néma  völgyében.  Hemingway  könyve  volt  az
ölemben, olvastam.
Hirtelen megéreztem: Nem vagyok egyedül! Valaki van
mellettem!  Körbenéztem,  de  nem  láttam  senkit.
Napszúrást kaptam? Vagy megőrültem? Talán a könyv
volt rám ilyen hatással?
Az  érzés  nem  múlt  el,  valaki  volt  mellettem!  Szinte
hallottam a légzését.
– Krrr … – krákogtam diszkréten.
Egy nagy sóhaj volt a válasz.
– Hahó! – nyögtem. Hangom halk volt és bizonytalan.
– Hahó – szólt  mellettem valaki  teljes  nyugalommal.
Lefordult  a  térdemről  a  könyv,  ijedten  felugrottam.
Még  mindig  nem  láttam  senkit,  csak  a  fák  laza
sokaságát és a táncoló faleveleket.
– Hahó? – kérdeztem most már bátrabban, kíváncsian,
szememmel  egy  fókuszpontot  keresve.  Agyam  nem
talált ilyet, érzékszerveim összezavarodott üzenetekkel
bombázták. Szédültem.
– Hahó! – kiáltottam újra. Kezdtem zaklatottá válni. 
– Hahó! Hahó! Hahó! ... Látom, izgalmas beszélgetés elé
nézünk.  –  Mondta  az  iménti  mély  hang,  szinte  már
játékosan.
– Hol … hol vagy? Nem látlak – szakadt ki belőlem.
– Ne keress! … Nem láthatsz. Én csak egy lélek vagyok.
– Egy … egy micsoda?
–  Egy  lélek.  –  Agyam  végre  megtalálta  a  hangok
fókuszpontját, de valóban nem láttam ott senkit.
–  Nincs  tested?  –  Buta  kérdés  volt,  de  ez  jött  ki  a
számon.
– Már nincs.  Én egy lélek vagyok.  A testem száz éve
halott, valahol arra fekszik, nyugatra ...
Csak  álltam,  hosszasan  próbáltam  emésztgetni  a
hallottakat:
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– Szóval ... te csak egy halott ember vagy?
– Hát … Technikai szempontból igen. 
Na, ez még nagyobbat csapott rajtam. 
– Megőrültem! – sóhajtottam fel hitetlenkedve. – Egy
halottal beszélgetek!
– Nem, nem – mondta tisztán és érthetően a hang. –
Velem, egy lélekkel!

Még  egy  sort  hüledeztem,  próbáltam  felfogni,  mi
történik  velem.  Legyeztem  az  arcom  a  kezemmel,
combomba csíptem, végül éreztem, hogy össze kellene
szednem magam.
Visszaültem a „valami” mellé, aztán kérdő tekintettel
néztem az irányába.
– Akkor? … Hát … Ez hihetetlen, … nem értem. Kérlek,
magyarázd el!
– Egy szellem vagyok, … egy első világháborús katona
szelleme. Goran volt a neve. Itt esett el a fronton dúló
harcokban. Pokol volt az élete, s pokol volt a halála is.
– Szóval Goran a neved?
– Szólíthatsz így is.
–  Én  Michael  vagyok  …  Akkor  te  most  itt  élsz?  …
Akarom mondani, … szóval mit csinálsz itt?
– Tudod, a halál után egy idilli világ várt rám. Furcsa is
volt. Meleg fény vett körbe ..., és béke. Végtelen szeretet.
Kiegyensúlyozottság. Megértés, elfogadás és derű. 
– Derű? … Olyan vicces a halál? – kérdeztem döbbenten.
– Ha a fizikai test börtönéből kiszakadsz, nyugalom vár
rád. Nem lesznek testi szükségleteid: nem leszel éppen
álmos vagy éppen éhes.
– Értem.
– Szóval Goran közlegény a sebesülésébe, az éhségbe és
a  hidegbe  halt  bele.  A  halál  tehetetlen  nyomorának
megváltása volt.
– Azért ez durván hangzik.
– Valóban, … az volt.

Erősödött a szél.
– Tehát, akkor mit is csinálsz itt? – kérdeztem ismét.
–  Végzem  a  feladatom  …  Tudod,  Goran  közlegény
testét  nagy  sokára  elföldelték:  tömegsírba  dobták,
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leszakadt  lábak,  szétlyuggatott  testek,  kackiás  bajszú
hullák,  daliás  asztalosok  és  mosolygós  pékek  immár
feleslegessé  vált  tetemei,  tudás  és  hűség szétlőtt,  véres
kabátú, mocskos maradványai közé, …  de a halála nem
nyert  értelmet.  A  Földön  a  mai  napig  dúlnak  a
nyomorult  háborúk.  Durva,  erőszakos háborúk!  ...  Le
kell  beszélni  az  embereket  erről!  Be  kell  szüntetni  a
vérontást, el kell tüntetni a fegyvereket!
– Leszerelésekre gondolsz? Azok folynak, úgy tudom.
Legalábbis sokan akarják.
–  Jobban  kell  akarni!  Többet  kell  tenni!  –  mondta
Goran nyomatékosan.

–  Szóval,  –  kezdtem,  –  találat  ért  itt,  és  most
mindenkinek elújságolod, hogy ne vegyen … mondjuk
vadászpuskát?
– Hmm … Nézd,  Michael.  Én a háború borzalmairól
beszélek, az értelmetlen pusztításról. Hogy valaki attól
lesz  nagy  parancsnok,  hogy  szemrebbenés  nélkül  tud
százezreket  a  mészárszékre  küldeni.  És  ezek  a
szerencsétlenek  egy  sehová  sem  vezető  állóháborúba
csöppennek, ahol a senki földjére lépve már találatot is
kaphatsz.  Gyalogsági  ásóval  védekezhetsz  csak  a  rád
törő  ellenséggel  szemben,  mert  elfogyott  a  lőszered.
Élelem nincs, semmi. Repdesnek a repeszdarabok és a
fagypont alatti hőmérsékleten már csak a hibernálásra
készül  a  szervezeted.  Elvonja  az  oxigént  az  agyadtól,
hallucinálsz.  Téveszméid lesznek, talán le is  vetkőzöl!
Aztán  a  végső,  megállíthatatlan  reszketés  görcsszerű
hullámokban tör rád.  Megszűnik a légzésed és leáll  a
szíved  ...  És  …  ennyi!  …  Egy  hű,  erős,  egészséges,
gondolkodni tudó ember értelmetlen halála … Ó, nem,
nem!  Rosszul  mondtam.  Százezer  értelmes,  életerős,
kedves,  céltudatos,  lelkes,  és  komoly  ember,  akikből
csak  bűzös,  rothadó  szerves  halmok  maradtak.  Akik
kétségbeesve, tehetetlenül nézték végig, hogy bajtársaik
szétlőtt mellkassal, félig földbe temetett fejjel, halomra
gyilkolva  fekszenek  mellettük,  s  a  saját  halálukért
imádkoztak.

Hallgattam. Ehhez nem lehetett semmit hozzátenni.
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A szellem folytatta:
–  És  igen,  Goran  is  egy  ilyen  katona  volt.  Egy  jó
kedélyű,  bajszos,  izmos  testalkatú  szobafestő.  Ő  is
örökre elment ... Menyasszonya levelével a zsebében. És
a neve nem szerepel sehol sem, nem kapott kitüntetést
sem, meg sem emlékeztek róla. Egy volt a sok százezer
halott  közül.  Élt  tizenkilenc  évet  ...  és  kilencvenegy
napot.
Nem  találtam  szavakat,  bennem  ragadt  a  szusz  is.
Szótlanul meredtem magam elé.

– Sajnálom – nyögtem ki végül.
– Ne tedd! Elég ha megérted, hogy egy háború minden
ember számára csak vesztes lehet. Győzni legfeljebb egy
ország,  egy  szervezet  vagy  egy  eszme  tud.  Az  egyén
mindig csak veszíthet rajta.
– Értem – súgtam.
Újra hallgattunk. Egy kérdés motoszkált bennem. Nem
bírtam ki, ki kellett mondanom:
– Ne  haragudj,  hogy  ilyen  tiszteletlenséget  kérdezek,
ilyen  komoly  pillanatban,  de  …  miért  voltál  a
találkozásunk  elején  olyan  vicces,  tudod,  a  hahózás,
meg minden?
– Én egy vidám lélek vagyok, egy kedves, bohém alak.
Szeretek  derűs  lenni,  igyekszem könnyedén  venni  az
életet, akarom mondani a halált. Vannak lelkek, akik
szigorú módon végzik feladatukat, küldetésüket, szinte
terrorizálják az embereket a céljaik elérése végett. Én a
barátságos  hangnem  híve  vagyok.  Ha  nyitottan
beszélgetek valakivel, könnyebben jut a másik elméjébe
is a mondanivalóm. Igaz-e?
–  Teljesen  –  vágtam rá  egyszerre,  s  ha  ott  lett  volna
„Goran” válla, játékosan megbokszoltam volna. –  És …
figyelj!  Mindenkit  leszólítasz,  aki  itt  a  fák  közt
olvasgat?
– Nem. Nem is hallhat mindenki, csak az, aki nyitott
elmével jár, elcsípi a tudás rezgéseit, látja a fától az erdőt
és  fogékony  az  újdonságokra,  a  nem  megszokottra.
Szóval,  a  különleges  embereket  keresem,  akiknél  a
mondanivalóm átgondolásra találhat,  … mint például
te.
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