ANNUS

JÓZSEF

Piros, fehér, fekete
Szorosabbra vonta álla alatt a köpönyeget. Percek óta lépked már lefelé
az ereszkedő utcán, valamelyest megszokta a hideget, ám itt, az öblösödő tér
sarkán olyan élesen nyilaz arcába a szél, hogy pillanatra meg kell állnia. Szemére húzza a kalapot, s lefelé néz. Négy-öt méternyit lát csak maga előtt a
barnára taposott csapásból. Kétoldalt lilán dereng a hó. Ropog a csizmatalp
alatt is. Délután megint pillézett valamennyit.
Ez már Kronberg gyógyszerész háza. Most Csutak őrnagy szállása. Érzi a
megtett távolságból, s hallja a zajokból. Hátul András, Csutak szolgája ríkatja
a furulyát. Valamit ért hozzá, előző életében juhászlegény volt a makói pusztán. A színek mellett a komondor keserves vonítással kíséri a muzsikát. Az
utcai szobából jól hallhatóan verődik ki az évődő disputa. Bethlennél a szó,
Kálmán nyerítve kacag hozzá, tehát Zsurmay a szenvedő fél. Ö bizonyára
hunyorítva mosolyog, zavarát palástolva hörpint a borából. Mert a pohár a
kezeügyében van mindig, hogy percenként belenyalhasson. Űgy issza ez a
medve ember a bort, akár a kicsiny gyermek a mézes tejet. Apró kortyokkal,
élvezettel.
A kopogásra elhallgatnak odabent. Nézik az ajtót. A jövevény még tappogja csizmájáról a havat, kaparászva keresi a kilincset, aztán hirtelen lép be,
csukja maga mögött az ajtót sietve, ne tóduljon be nyomában a hideg.
— Sándor! — káltja elsőre Csutak, s eléje ugrik azonnal. — Tedd le a
köpönyeget, s gyere melegedni. Kívül és belül. Tölts hát, Gergely! Nem engedhetjük, hogy a nemzet költőjének a lelke megfagyják. Éles-e még a szél?
— Akár a beretva. Mármint az enyém, s nem a Zsurmayé. Mert hogy
Szelindeken arra szorultam, hát inkább lemondtam orcám csinosításáról. Pajtások, komolyabb ember avval szalonnázni sem kezdene hozzá .. .
— Ne bántsd Ignácot, kapott már eleget. Az imént kacagtuk betegre magunkat, hogy Gergely fölolvasta, minő leírást adott róla a német! Törpének
vélik, s kopasz patikáriusnak, kinek fogai hiányosak, s a járása hibás. ..
— Haha! — nevet ő is hátradobott fejjel, s gémberedett kézzel kutat a
zsebében. Papirost húz elő, fölemelt mutatóujjával csendet parancsol. Közelebb lép a pohárszéken vibráló gyertyához. — Pedig nem szégyen az, ha a
német körözteti az embert, bájtárs Ignác. Ezt hallgassátok meg! Most küldte
utánam egy barátom. Hogy miket merészel rólam íratni ez a Windischgrátz!
Pro primo: harminchat évesnek tesz . .. De mondtam én Barabásnak, hogy túl
vastagra hagyta rajzán a nyakamat. Hiába figyelmeztettem: minél kevesebb
legyen arcmásomban a táblabíróból. S íme. De nézzük tovább! Született Erdélyben. Elvállalnám örömmel, de mit tegyek, ha az isten a Kiskunságot tartotta nékem alkalmas születési helynek? Fekete haj, etcetera, ez rendben van.
Hanem most olyan sor következik, hogy táncol rajta a szemem, s apró szikrákat szór. Talán meg is gyullad tőle a papiros. Figyeljétek ezt a pimaszságot,
barátaim! Foglalkozása: „früher Dichter"! Azelőtt költő! Hogy a sokcsillagos
é g . . . ! Hát most mi vagyok? Mert a windischgratzek mind azt hiszik, hogy
poétát, prófétát s talán még istent is éppúgy lehet kinevezni, mint tábornokot,
titoknokot vagy püspököt. Nem, nem, uraimék! Jó szerencse, hogy nem így
van. S ezt ők is jól tudják. Azért vicsorítanak éppen oly őszinte gyűlölettel,
3*

35

mert igazságtalannak tartják, hogy talentumot sem pénzen venni, sem a bársonyszék mellé rendes járandóságképpen kapni nem lehet!
— Így igaz! — bólogat Bethlen Gergely, miközben a költő kezébe adja
a poharat.
— Ügy ám, inni kell most, mert csak ezután következik a sértések koronája. Ha ezt meghalljátok, nem fogtok csodálkozni, hogy valóban lángot vet
kezemben a hitvány papiros. Hallgassátok hát! Öltözete? Nos, mit írtak ide a
bölcs urak? Ezt: deutschen Mode! A gazemberek! Mert a „früher Dichter" sem
fáj annyira, mint ez. Engem a német divat szerint öltöztetni? Engem, aki teljes
életemben magyar ruhában jártam? Ez több, mint amit igaz hazafi józan fejjel és éhes gyomorral kibírhat. Töltsetek hát, s kiáltsd elé a furulya mellől
Andrásodat, bajtárs, Kálmán. Jó szerencse, hogy nagyobb művésze a paprikásfőzésnek, mint a muzsikának. Vagy tán egész délután a likas fát nyaggatta?
— Ne félj, Sándor. Van paprikás, s hozzá valami meglepetés is. Hallod,
már el is hagyta András a furulyát, s a lábasokkal zörög.
— Milyen szép muzsika!
— Vivát! — rikkant Zsurmay, amint a legény a könyökével belöki az
ajtót, s az asztalhoz egyensúlyoz a jókora edénnyel. István jön utána, ki Bethlen mellett szolgál, s hozza a tányérokat, villákat, hóna alatt pedig a cipót.
András a polgári ruhás vendég mellett áll meg, türelemmel várja, hogy az
leküldje az első falatot.
— Mit szól, kapitány úr? — kérdi.
— Tökéletes étel, András! Királyi szakácsnak is elmehetnél, de hát az
nem biztonságos állás manapság. Maradj hát inkább mellettünk. Hanem áruld
már el, mi az a meglepetés . . .
— Őrnagy uram megtiltotta.
— Legalább annyit mondj meg — nyúl a nadrágszíjához a vendég —,
mennyi helyet hagyjak neki?
— Ügy gondolom, kapitány uramnak két-három likat köllene.
— Akkor már sejtem. Kérdés persze, megállom-e, hogy ne töltsem ki
mind a helyet a fölséges paprikással.
— Én kitöltőm — mondja két falat között Zsurmay. — Ennél különb
már nem jöhet. Nem tudom, hihető-e, Kálmán szerint azért ilyen finom, mert
András makai hagymát hozott magával, s avval csinálja. Lehet. Ha így van,
tartsa meg az isten a makai hagymát, s a makai embert is.
— Most aztán csönd és figyelem! András a meglepetéssel közelít. Sándor,
humd be a szemed, s trafáld el, mi az!
— Túrós csusza, bajtársék! Érzem, ahogy az ajtón belép vele András. Csak
az lehet, mert ily gyönyörűséges illat sem égen, sem a földön másutt nem
teremhet, csak a füstös lábasban, amikor a kicsi szalonnadarabkák a csuszával
kipirultán összeolvadnak. Ide elém az egészet! Az urak úgyis torkig ették
magukat paprikással. Hej, András, hej bajtárs Kálmán! Pedig ez nem is Makón termett!
— Ez nem, mert ott ebből is különb terem. Ha kiseperjük az ellenséget, s
nyugodhat a kard, én elviszlek oda, Sándor. Megmutatom, s megétetem veled
az ételek királyát: a túrós lepényt. De azt a fajtát, amilyent csak édesanyám,
s néhány utcabeli asszony tüd sütni. Megrészegül tőle az ember, pajtás! Valóságosan megrészegül, ahogyan a bortól, pálinkától.
Elcsendesülnek aztán. A két őrnagy és Bethlen alezredes valóban nem
fogyaszt a túrós tésztából. Poharat emelnek, s isznak. Majd hozzálátnak szivart puhítani, pipát tömni. Csutak, a házigazda hamarosan föláll, s kardot köt.
Mindjárt éjfél, váltásra kell igyekeznie.
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— Jól van, bajtárs. Nincs házigazda, nincs ki kiebrudalja a vendéget —
szól a pipa mögül Bethlen, s a mögötte álló polcról kártyát vesz elő. — Megpróbáljuk? — int a polgári ruhás kapitány felé, aki szintén hátradőlt már a
széken, jobbjában a pohár, amelynek öblös hasát a gyertyaláng felé irányítja,
s hunyorítva nézegeti a benne billegő bort. Nem hallja, mert nem figyeli a
feléje küldött szót. Csutak őrnagyra pillant, s megemeli a poharat:
— A szerencsédre, hogy ne találkozz Puchner kutyáival!
— Sajnálsz tőlem egy kis mulatságot, Sándor? Jöjjenek csak, ha nekik
nem megfelelő időtöltés a kártya. Csak jöjjenek!
— Akkor hát egészségedre! Szeretem az olyan legényt, akiben vér van.
Egészségedre!
Bethlen és Zsurmay közben nekiülnek a kártyának. Elmerülve nézik a
lapokat, alig küldenek egy intést is a távozónak. Nem figyelnek a harmadik
vendégre sem, aki átül az írópolchoz, papírt terít ki, bemártja a tollat, s fönt
a jobb sarokban elkezdi: „Vízakna, február 3. 1849. Bem táborában vagyok .. ."
Fogyóban a gyertya, lángja kócosan mindegyre nő, fénye mégis haloványul. Az ablakrácsok között mintha észrevétlen kivirágozna a hideg hajnal.
A kapitány összehajtogatta már papírjait, s a polcra könyökölve bóbiskol.
Az őrnagy és Bethlen alezredes dagadt szemmel nézi még a kártyát, de meglassúdott mozdulattal rakja egyik lapot a másikra. Bethlen hangosan ásít.
— Elég lenne már, pihenni is kéne.
— Igaz, igaz — tekint föl a bóbiskoló is. — Lassan vasárnapra virradunk.
Nem biztos ám, hogy Puchner tiszteli a megszentelt napot. Ügy lehet, virradat
után támadni fog.
— Ugyan! Ha generálisunk lehúzatta a csizmáját, két napig heverhetünk
mi is. A lábszárában érzi a támadás előszelét, • akár a hóesést vagy a hirtelen
olvadást. Azért persze aludhatnánk. Hazajössz, Sándor?
— Nem én. Meghúzom magam itt, Csutaknál. Ha tudnátok, micsoda szörnyeteg az én házigazdám! Kíváncsi és erőszakos vén bakter. Lámpával jön
elém, bármily puhán lépkedek, s az ajtóig kísér. Ez még tűrhető lenne. De van
ennél nagyobb baj. Verseket talál ki a vén ostoba, azokat meg kell hallgatnom, s bírálatot mondani róluk. Jobban mondva dicséretet. Legalább annyit,
hogy életrevalóbbak, mint amiket tegnap volt szerencsém végighallgatni. . .
Ö, pajtásaim, ez kibírhatatlan! Inkább jöjjön P u c h n e r . . .
Árnyak s velük lódobogás fut el az ablakok előtt. Paripák prüszkölése,
szerszámok csörömpölése hallatszik. Aztán Csutak hangja:
— . . . dehogy viszed. Hagyd csak itt, s várj! Fölrázom a fiúkat. Támadás,
igen.. . Mit gondoltál? Egy előőrsöt el is fogtak . . .
Bent senki nem szól. A három férfi egyszerre ugrik föl. Az ajtó mögötti
fogasról lekapkodják a kardokat, köpenyt, fejrevalót, s rohannak az udvarra.
— Igaz?
— De mennyire. Nyergeljetek, s futás a generálishoz!
Bethlen és Zsurmay lova már ott áll a tornác előtt. A legények fogják,
azután fölsegítik a két tisztet. A kapitány gyalogszerrel indul, paripáját a tér
másik sarkán kell előkerítenie. Annyi ideje marad csak, hogy pokrócot vessen
rá, s az átvetett szíjjal megszorítsa. Fölugrik, csizmája sarkával a ló vékonyába csap.
— Gyerünk, Szikra!
A tábornok fehér feje az asztalon kiterített térkép fölött. Ujjai babszemeket tologatnak a tarka papíron. Körben tisztek állnak. Hallgatnak mind.
Nézik az öreget, aki két ujjával összecsippenti szeme sarkait, s rövid ideig így
görnyed. Lassan fölegyenesedik s körbenéz. Bethlen Gergelyhez fordul elébb:
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— Alezredes úr. ön vezeti a jobbszárnyat, Zsurmay őrnagy a balt. Czetz
ezredes velem jön középen. Bauer őrnagy úr bent marad Vízaknán. Gondolnunk kell az esetleges visszavonulásra. Nagy a túlerő. Nem kell azonban futni
az első ágyúlövésre, ö n csak 'akkor engedélyezhet visszavonulást, ha tőlem
írásbeli parancsot kap. Megértette?
— Értem, tábornok úr!
— Kapitány úr! — fordul most a generális a polgári ruhás tiszt felé. —
Amint látja, rövidesen ütközetünk lesz. Kérem, maradjon ön távol a csatatértől, nem szeretném, ha a magyar nép első költője ily fiatalon véreznék el.
Nem szabad felednünk, az ellenség túlerőben van. Minden megtörténhet. Szót
fogad-e nekem, fiam?
— Igen, tábornokom. Ám nem tudhatom, mit teszek, ha az ágyúk dörgését meghallom . . .
Az ősz generális visszalép asztalához. Még egyszer megnézi a fölsorakoztatott babszemeket, fölegyenesedik, s halkan, de határozottan mondja:
— Isten nevében, elindulhatunk!
A legénység és a tisztek egy része, kik távolabb laknak a főhadiszállástól,
csak most szedelőzködnek. Emezek, akik a tábornoktól jönnek, biztatják, sürgetik őket. A civil ruhás, tollas kalapos kapitány is lovon ül újra. Berugtat egy
udvarra, ahol csak most tápászkodnak elő a legények csűrből, istállóból, s
nagy álmosan szerelik a lovakat. Kicsi kerítés áll még előtte, ezen átugrat, s
mindjárt a túloldalon ügyesen megáll. Fölegyenesedik, aztán keményen kiált:
— Csontra, fiúk! Utánam, akiben vér van! Nyakunkon az ellenség! Előre
a vizesárkokig, ez a tábornok parancsa. Ott aztán várunk kicsit, hogy ne a
levegőt kaszáljuk. Utánam!
Néhányan már lovon ülnek, ezek ugratnak is a kalapos kicsi ember után,
akiről semmit nem tudnak, rangjelzése, katonaruhája sincs. De bizonyára tiszt,
mert igen kemény, határozott hangon kiáltoz, s indul is előre bátran. A többiek kapkodva szerelkeznek, csak félig ébren, gépies mozdulatokkal másznak
a lóra, görgetik ki az ágyúkat az útra, ahol már könnyedén fordul a kerék,
biztonságosabban csattan a patkó. Még el sem érik a vízmosta árkokat s a
befagyott kicsi tavakat, amelyeknek partja védelmet nyújthat, az ellenség
ágyúi már elbődülnek, s innen kezdve egyfolytában bőgnek, hasgatják a reggeli csendet, hogy megtorpan belé a rohanó sereg.
— Előre, előre! — hallik többfelől, s lendül az emberfolyam tovább. Szeben felől eközben kitartóan csattog és serceg az ég. A megdermedt tavak páncélját itt-ott fölrepeszti egy lövedék, emberben-állatban azonban még nem
tesz kárt.
Lemozdonyoznak a mi ágyúink is. Csendben várnak. A tábornok lova
nyakán teríti szét a térképet, majd újra összehajtja, s a mellette álló tisztnek
nyújtja. Aztán a polgári ruhás kapitányhoz fordul:
— Menjen hozzájuk, s mondja meg, csak akkor lőjenek, ha az osztrák
golyója már a hátuk mögött csapkod. Hamarosan így lesz.
A kapitány elnyargal. Kalapos fejét a ló nyakához szorítja, sarkát az
oldalába nyomja:
•— Pattanj, Szikra!
A túloldalról jövő golyók megritkulnak, majd hamarosan a szekerek mögött szántják a havat.
A generális újabb üzenete:
— Most kezdjük mi!
Éppen jókor. Odaátról már rohamra indulnának, ám ekkor innen az árkok mögül dörren meg az ég. Füst és láng csap ki huszonöt ágyúcsőből. Hu38

szonöt süvítő lövedék viszi a halált a túloldalra. Mire elkapja a szél a füstöt,
szanaszét heverő osztrák gyalogosok teste jelzi, meddig jutott a roham. A többi
visszafutott, s elhúzódott saját fedezékébe. Jön a válasz amonnan. Valamivel
közelebb csapkodnak a golyók, egy szekeret el is trafálnak. Két hátsó kereke
összenyekken, a deszkák a földre ülnek. Ember nincs a szekér körül. A két ló
fölhorkan, ugrik is egyet, aztán megáll. Remegő inakkal hallgatják tovább az
ágyúbőgést. A pokol mennydörgését.
A tábornok ismét a polgári ruhás kapitányt inti magához. Jobbfelé mutat,
s pár szót mellékel hozzá. A fiatalember bólint, már fordítja is a lovát. Szinte
úszik a jobbszárny felé. Kardja kivonva, bő köpenye csattogva legyez mögötte.
— Bajtárs, Gergely! — lassít le Bethlen alezredes mellett. — Üzenet az
öregtől: indulhatunk! Csak mi, a többiek még maradnak. Később jönnek, de
nekünk máris indulnunk kell. S ez nagyszerű! Előre, fiúk!
Az alezredes még alig fogja fel, milyen parancsot is hoztak, a civil tiszt
már tovanyargal. A legszélső ágyúk mellett lefékezi lovát, s osztogatja a
parancsot:
— Előre az ágyúkkal is! Támadunk! Utánam, katonák!
Lovasok, puskás gyalogosok keverednek a biztatásra. Rohannak a túloldalt bömbölő ágyúk felé. De ropog feléjük a hóban az ellenfél is. Lassúbban,
szervezettebben, túlerejének biztos tudatában. Megtorpan azonban, hogy ágyútüzet kap, s meg is zavarodik, hogy huszárok rontanak reá. Kisvártatva összecsapnak a gyalogosok is. Iszonyú öldöklés kezdődik. Egy deresedő fejű, de még
nagy erővel bíró huszárkáplár úgy vágja ketté ellenfele csákóját, hogy vele
hasad annak feje is. Következő lendítésével már újabb halált oszt. Lefordul
lováról a másik német, nyaka és válla találkozásánál szökőkút nyílik. A vér
messze fröcsköl a fehér havon. A kapitány ekkor ér oda. Lova átlépi a levágott embert, s ő kis híján a sebesült mellé fordul. Gyomra összerándul,
homloka pillanat alatt megizzad a könnyű kalap alatt. Megbillen a lovon. Emlékezetébe kell idéznie a hajdani mester, grófi barátja, Teleki Sándor tanításait. Összehúzza hát magát, térdével szorítja a ló oldalát, s megkapaszkodik a
kantárszárban erősen. Amikor fölnéz, újra a deresedő káplárt látja, aki most
két lovas között vergődik. Lova megsebesült közben, nem tud fürgén mozogni
véle. Elsüti pisztolyát, s ezzel megszabadul egyik ellenfelétől, de rögtön új áll
annak helyébe. Még néhány kétségbeesett kardcsapás, aztán vége. A két osztrák egyszerre sújt a káplár felé, s mindkettő talál. A kapitány feléjük ront.
Már hozzávágna az egyikhez, amikor két magyar huszár érkezik, s elveszik
előle a munkát.
— Aprítsd a disznót! Űgy van, fiúk! — rikkantja élesen. Lova idegesen
táncol alatta, de ő nem inog már. Pedig megrészegítette a küzdelem, mit sem
törődik a füttyengető, villanó, surranó halállal. Nyargalva indul most vissza
az ágyúk felé, s egyre kiáltoz: — Rajta, fiúk! Többen vannak, de mi vagyunk
a magyarok!
Imitt-amott csodálkozva néz a honvéd. Nem tudja, ki lehet a fekete ruhás
civil itt, a piros vérben ázott havak fölött. Másfelől pedig a nevét kiáltják, s a
vivátot is hozzá. És rohannak előre. Ö úgy érzi, miatta, buzdítása és példája
miatt is.
Az ellenfél vérszemet kap, hogy a vízmosásból kikelt sereg még kisebb,
mint vélte. Támadást indít minden oldalon. A generális észbe kap, visszavonulást fúvat. A hozzá közelebb verekedő szakaszok okosan hátrálnak is. Nem így
amazok, akik között a vékony fekete ember nyargalász, s buzdítja őket mind
vakmerőbb küzdelemre. Ember ember ellen hadakozik már. A tüzérek nem
töltenek, s nem lőnek. Ágyúikat védik. Egy kicsi székely legény a tisztító kefével lökdöste eddig a közel merészkedő osztrák gyalogosokat. Most a pózna is
eltörik a kezében. Eldobja hirtelen. Szempillantásnyit gondolkodik, aztán le39

hajol, az ágyú túlsó oldalán kissé megereszkedett hóból kemény golyót gyúr,
azzal vágja szemközt a puskás németet. Míg az prüszköl, s fél kézzel a szemét
törölgeti, a legényke hozzá ugrik, kicsavarja kezéből a puskát, s fordítja is
volt gazdája felé a szuronyt.
— Bravó, öcsém! — kiált oda neki a kalapos lovas, s kivont kardját forgatva rohanna oda, hol ennél is sűrűbb a csetepaté, ahol még nagyobb szükség van a kardra.
— Kapitány úr! — kiáltja ekkor a mellé érkezett fiatal küldönc, Bethlen
közeli embere. — Alezredes uram üzeni, hogy azonnal hátráljanak, mert régen
visszavonulót fújtak. S azt is üzeni. .. bocsánatot kérek . .., hogy valakinek a
fejébe kerülhet, ha az ágyúk odavesznek . . .
— Eh, törődjön alezredesed a saját fejével! Az enyém jó helyen van. Ha
kimozdíttattam az ágyúkat, hát meg is őrzöm. Ezt üzenem neki, eriggy!
Megáll, körülpillant, megkerüli a kis gyalogos csapatot, amely oldalt még
viszonylagos egységben maradt.
— Fiúk! — kiált nekik. — Visszavonulás! Legfontosabb, hogy az ágyúk
itt ne vesszenek. Fogjuk, s vigyük őket hátra. A lovasok fedeznek bennünket.
Üsd őket, ne nyúlhassanak az ágyúkhoz! Ügy van, csak a fejét, hogy meg ne
sántuljon! Ügy ni!
Hiába aprítják, az ellenség csak szaporodik, mintha a földből, a hó alól
nőne az ember. Forgatják már a fekete kapitányt is, aki most a derekához
kap, pisztolyát rántja elő, s a feléje trappoló lovasra szegezi. Nem lő még.
Várja, hogy biztosabb legyen. A lovas megijed, lerántja hirtelen a fejét, s távolabb rúgtat. Pisztolyt ránt ő is. Teketória nélkül, abban a szempillantásban
lő. Füttyent a golyó a kalapos tiszt válla fölött. A kapitány kacag. Jól tudja,
semmi baj nincs, ha a fülünk hallja a golyó fütyülését. Akkor elkerült.
— Lőni nem tudsz, gazfickó! Nézzük, mit tudsz a karddal? — Fölemeli
szablyáját, s úgy ront ellenfelére. Lesújt, de nem talál. Kardja elvillan a két
ló között, s aztán nagy baj következik. Visszafelé emelné már fegyverét, de
nem bírja. A kard hegye megakadt lova pokrócában, s bármily pontosan érzi,
hogyan kellene kivédenie a most következő vágást, már tudja, nem ér időben
feje fölé saját fegyvere. Pisztolyát visszadugta övébe. .. Az osztrák hosszú,
nyurga, csontos arcú marcona. Erős vágása l e s z . . .
E pillanatban csattan az ellenfél vasa, s kirepül az osztrák kezéből a kard.
A kapitány oldalra pillant, s Bethlent látja maga mellett, amint az előbbi
vágás után leengedi kardját, bal lábát kiemeli a kengyelből, s egyetlen ügyes
rúgással kibillenti nyergéből a nyurga németet.
— Nem poétának való passzió ez, öcsém! — kiáltja vidáman. A kapitány
azonban sértőn gőgösnek érzi a hangot. Felhorkan, s kis híján az alezredesnek fordul. Szerencsére közbejön két újabb lovas. — Állj hátrébb, Sándor!
Vigyázz!
Fölállva nyesi meg Bethlen az egyik lovast, a másik megrángatja lova
száját, s trappolva menekül a csapkodó tiszt közeléből, aki kacag és káromkodik fölváltva. A kapitány szikrázó szemmel ront egy újabb jövevényre.
Kalapját sodorja le az ellenfél vasa. A fejét nem éri el. Neki nincs annyi
ideje, hogy vágásra emelje kardját. Előrebök hát vele, s hason találva kilöki
nyergéből a másikat.
— Ez már valami! — kiáltja Bethlen. — De vissza, vissza végre! Nem
vakmerőség kell ide, hanem hideg fej. Eriggy hátra!
— Nem megyek az ágyúk nélkül!
— Gondoltad volna meg előbb. Majd visszük mi. Mert visszaszerezni valóban nehezebb, mint elkótyavetyélni, kapitány úr!
— Jobb lesz, ha pihenteti a száját, alezredes úr, mert még megharagít.
Maga szájhős!
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Bethlen nem hallja vagy nem akarja hallani a sértést. Verekszik tovább,
szó nélkül. A legények visszahúzták már az ágyúkat az árkok mögé. Rátaláltak a kitaposott útra, s haladnak vissza rendes tempóban. A huszárok egyre
nehezebben tartják magukat. Sietve hátrálnak. Kevesebb kárt okoznak az
ellenségnek, de magukra is ügyelnek.
— Vissza és félre! — kiáltja most Bethlen alezredes. — Az ágyúk következnek !
És így lesz. Amint a lovasok is beérnek a védelmet nyújtó árkok mögé,
a megmentett öt ágyú kartácsot okádva köszön vissza a tömegelő ellenségnek.
Láng és füst. Vonítás, halálordítás. Az üldözők megállnak, s a földre vetik
magukat. Más részük eszeveszetten fut visszafelé, 'ideérnek a középhad ágyúi.
Űjabb lövések, újabb ordítások.
— Most aztán vissza! — ordít megfeszült torokkal egy huszárkapitány.
Ahol elrobog, megmozdul a vonal, s igyekszik hátra, aki a lábát bírja. Hamarosan kivergődnek a veszélyes szakaszból. Az ellenség még nem ágyúz, visszavárja saját embereit, akiket ugyancsak megbolondított a visszamaradt pár huszár, s a néhány magyar ágyú.
Bethlen alezredes és a polgári ruhás kapitány most találkoznak ismét, pár
lépésnyire a generálistól, közvetlen Czetz ezredes mellett.
— Kapitány úr, ön lehet jó költő, de rossz katona, s így nem jó hazafi! —
mondja keményeri Bethlen.
— Mit merészel ön? — szisszen föl a kapitány, ki födetlen fővel, kormos
arccal ül a nyeregtelen lovon. — Ha nem vonja vissza azonnal...
— Mit? Hogy ön fegyelmezetlen? Kevés híján elpaccolt öt ágyút, s még
ön merészel feleselni? Tudja, mi jár ezért olyan hadseregben, a h o l . . .
— Milyen hadseregben? Önnek Bem hadserege talán csürhe? Mondja ki,
ha ez a véleménye, alezredes úr! Lássunk végre tisztán!
— Nem azt akarom mondani, de azt igen, hogy nagy hiba lehet azon hadseregben, ahol sorsdöntő csatában kiszuperált baka kommandírozhatja az egyik
szárnyat!
— Most aztán elég! — egyenesedik föl lován a civil kapitány, s oldalához
kap, ahol pisztolya még mindig töltve várakozik a szíjba dugva. — Ezt a sértést én az apámtól sem tűrhetném el, s még inkább nem olyan tisztecskéktől,
kik Bécsben báloztak, amikor az én ujjaim odafagytak a puska vasához, s
pipáztak és boroztak, amikor én egy egész nemzetet tanítottam a forradalomra! Lelövöm önt, mint a verebet!
— Kapitány úr! — kiáltja Czetz ezredes, és a két férfi közé ugrat. Karját
csillapítólag fölemeli. — Állj! Mit gondolnak önök? Azonnal tegye el a pisztolyát, alezredes úr pedig menjen a katonáihoz, önnek nem itt van beosztása.
A szóváltásra fölfigyel és közelebb léptet a generális. Czetz röviden előadja, miféle affér zajlik. A generális mosolyogva ingatja a fejét:
— Miért pazarolnák a drága vért, fiaim? Szükség lesz még arra.
— Tábornok úr, ez a poéta kevés híján elveszejtett öt ágyút!
— Ön téved, alezredes úr! A kapitány megmentett öt ágyút. S ha a másik
szárnyon is akad ily vakmerő emberünk, talán mellénk szegődik a szerencse,
és most Szeben alatt állhatnánk győztesen.
— Bocsánatát kérem, tábornok úr, de én azt hittem, hogy egy hadsereg
tisztje vagyok. Ez nem stratégia: talán, szerencse, jósors, passziózó p o é t á k . . .
— ö n kiváló katona, fiam, de tényleg nem tudja, hogy a kicsinyeknek
csak az lehet a stratégiájuk, ami maradt, s ez valóban kevesebb, mint amire
önt tanították Bécsben. Itt bizony szükség van a szerencsére, s igen nagy szükség a bakából lett kapitányokra! Eltávozhat ön. . .
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— Igenis.
— Kapitány úr pedig ne bánkódjék, ö n vitézül küzdött. Dorgálást legfennebb azért érdemel, mert nem fogadta meg tanácsomat, bement a harc
sűrűjébe. Ezúttal elnézem. Elnézem, mert tudom, tolla után kardjának is dicsőséget akart szerezni. Megtette, s erre büszke lehet. Most pedig igyekezzünk,
mert Puchner étvágya hamarost m e g j ö n . . .
E pillanatban ismét megdördülnek odaát az ágyúk, az ellenség folytatja
az üldözést. A mieink éppen csak a kormot törölték ki a szemük sarkából,
készülhetnek az újabb verekedésre. Egyelőre visszafelé húzódnak, hogy kedvezőbb állást foglalhassanak Szerdahely alatt. A fekete kapitány is elindítja
lovát, ám hamarosan meg kell állnia. Kipirult arcú közlegény állja útját, s
feléje nyújtja elveszettnek hitt kalapját.
— Kicsit szellős — mondja hunyorogva a katona.
A kapitány megnézi. Ujjai kiszaladnak a kalap tetején. Arasznyi vágás
esett rajta. Fejére illeszti azért, s köszönetet intve a legénynek, a tábornok
nyomába rúgtat. Mellette lovagol tovább . . .
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