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Hősök temetője, Debrecen 1864

Remegő kezemet a sziklához szorítom. Lónyerítés, puskaropogás, ágyútűz, halálkiáltások… 

Hallom őket. Mindnyájukat hallom. Kiabálnak, nekem kiabálnak. Hangjaik visszhangot vernek a 

temető csöndjében, jóllehet én vagyok az egyetlen tudója mindennek. Talán csak én hallom őket. 

Most már egész testemben remegek. A kezemben eddig szorosan tartott kis virágcsokor szirmai a 

rázkódásom miatt sorra hullani kezdenek, akárcsak mi ’49 - ben. A csokrot a szikla tetején fekvő 

haldokló oroszlán mellé helyezem, mielőtt még az összes szirma a szél könnyű játékszerévé válna. 

Leülök a szikla mellé s távolba meredő szememet könnyek homályosítják el. 

A hangokhoz immár képek is társulnak, villanások a csata legkönyörtelenebb, legvéresebb 

pillanataiból:  ahogyan kétségbeesetten próbáljuk a muszka sortűztől megvadult  lovainkat iramra 

bírni, ahogyan látjuk, hogy bajtársainkat pár méterrel tőlünk orosz lovak tapossák halálra, ahogyan 

minden összedől és darabjaira hullik… 

- Ne!- kiáltottam, és már igazán sírtam. Nem így akarok emlékezni a bajtársaimra,  nem 

élettelenül a földön fekvő megcsonkított testű katonákat akarok látni, hanem azokat, akik valójában 

voltak. Hősöket, barátokat, élő embereket… Már 15 éve nem vetettem egy pillantást sem arra a 

tárgyra, amely mindezt megadhatta volna nekem. Most mégis a bal zsebemben lévő megsárgult 

fénykép felé nyúlok…

 Ott  állunk  mosolyogva,  ’49-ben.  Ujjammal  megérintem  Lajos  arcát,  az  arcot,  amely  örökre 

fájdalmas maszkba torzult miattam. Megrázkódom… 

Egy valami soha nem változott.

A szeme. 

Ugyanazok a lázasan csillogó szemek, amelyek Vasváriék dicső alakjain függtek egy évvel a 

kép készítése előtt, most engem fürkésznek… Szinte látom őt, ahogyan a tömeg élére törve az elsők 

között nyomul be Táncsics börtönének ajtaján… Majd a  kép változik, most először  a szeme nem 

csillog,  szilárd  elhatározásának  lángjai  égnek  benne...  Elmosolyodom.  Ezen  a  napon  hallottuk 

Kossuthot először szónokolni, ezen a napon csatlakoztunk a fegyverben állók népes táborához… 

Annyi emlékem fűződik hozzá, mégis nehezemre esik felidézni,  milyenek voltunk a forradalom 

előtt. 

Újra  lenéztem  a  kezemben  szorongatott  fényképre.  Elszorult  a  torkom.  Az  egyik 

legfájdalmasabb veszteségem mind közül. Az unokaöcsém. Vállaim megroskadnak a hirtelen rám 

törő emlékeim súlyától. Távolodom. Kétségbeesetten próbálok a jelenben maradni, egy sötét komor 

világ  peremén  egyensúlyozni,  küzdeni,  hogy  a  múlt  fejem  fölött  összecsapó  hullámai  ne 
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ránthassanak magukkal. 

Sötétség. Süllyedek. Fájdalom. 

A  halálba  küldenek,  hogy  egy  elkeseredett  küzdelmet  vívjunk  a  hazánkért,  a  szeretteinkért. 

Akármerre  nézek,  megtört  tekinteteket  látok.  Én azonban  csak  ürességet  érzek,  mintha  nem is 

ember  lennék,  mintha  már  most  meghaltam volna… Tehát  mi  leszünk azok.  A híres  Máriássy 

vezette balszárny, aki életét áldozta a reményért, hogy Aradon egyesülhessen a két magyar sereg. 

Vágtatok,  elsőként  akarom elérni  az  ellenség  vonalát,  hogy ne  lássam,  amint  bajtársaim  sorra 

elhullanak a nagy túlerővel szemben,  amikor  kardok feszülnek egymásnak. Hirtelen megállunk. 

Valamennyien a hang irányába fordulunk. A bennem tátongó ürességet, érzések sora kezdi kitölteni, 

annyira  gyorsan,  hogy  meg  kell  kapaszkodnom  lovam  kantárjába,  nehogy  egyensúlyomat 

elvesztvén, lezuhanjak. 

Harag, rettegés és kétségbeesettség vív ádáz harcot bennem!!!

Nem  hagyhatom,  hogy  bármelyik  is  felülkerekedjék.  Gondolkozz!  Gondolkozz! 

Gondolkozz! - egyre csak ez hajtogatom magamban. Mintha bizony tehetnék én bármit is! Mintha 

megmenthetném  őt  parancsszegés  nélkül!  Tehetetlen  vagyok.  Máriássy  megtiltotta,  hogy 

visszaforduljunk  és  segítséget  nyújtsunk  a  Nagy  Erdő  felől  hátba  támadott  jobbszárnynak,  az 

unokaöcsémnek. Látom őt. Szinte karnyújtásnyira van, mégis elérhetetlenül távol. Bálint reszket, 

puskák  dörrennek,  emberek  halnak  körülötte,  ő  pedig  ekkor  szembesül  a  hadakozás 

könyörtelenségeivel.  Tekintete  az  enyémet  keresi,  némán  bólint,  majd  a  következő  pillanatban 

élettelenül esik össze. Hátából véres kard mered az ég felé. A sötétben egy kaukázusi hegyi lovas 

szeme villan, felkapja kardját s a Nagy Erdő felé vágtat… Bobics elkésett. Én elkéstem... Pusztulás, 

halál, kínok, ameddig csak a szem ellát… Tétlenül nézzük, ahogyan a még csak katonáknak sem 

mondható ifjak mészárlás áldozatai lesznek, ahogyan meghalnak, mielőtt igazán élhettek volna… 

Nem tudok sírni, túlságosan fáj… Puskadörrenés. Az oroszok felénk indulnak, hogy eltiporják azt a 

keveset, amely Nagysándor hadi alakulatából maradt…

Próbálok  a  felszínre  kerülni.  Lélegezni.  Küzdeni  az  erős  hullámokkal…  Elszakadni  az 

emléktől… 

Percek? Órák? Nem tudom, mennyi idő telt el azóta, hogy a temetőbe jöttem. Nem tudom, 

mennyi ideig kutattam az emlékeim között. Azt azonban tudom, hogy valaki közeledik. Érezem, 

hogy nem vagyok egyedül. Egy barna kabátos, megviselt arcú 40-es éveiben járó férfi közeledik 

felém.  Péter.  A felismerés  okozta  örömöt  rögtön a  gyász  váltja  fel.  Ő is  itt  volt  Debrecenben, 

Máriássy gyaloghadosztályában harcolt… Megöregedett… Istenem, mennyire megöregedett! Az ő 

keze  is  remeg,  figyelem,  ahogy  koszorúját  az  én  virágcsokrom mellé  helyezi,  majd  fejet  hajt 

bajtársaink előtt. Szenved, látom rajta. Kezét a vállamra helyezi s azt mondja. 
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–Engedd  el  őket,  hogy békében  nyugodhassanak!  De mindezek  előtt  bocsáss  meg  saját 

magadnak! 

Nézem távolodó alakját. Szavait ismételgetem magamban. Talán igaza van. Talán el kellene 

kezdenem megbocsátanom magamnak… 

18


