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AZ ÁRULÓ
1.

A csontos, tetőtől-talpig sárga ember ott állt az ablakban és átnézett
Pestre. Egyetlen füst- és malter-pára volt a Dunasor. a Redut falai ásítottak a
mély ben, akár egy csont-koponya. Egyenletesen zúgtak még mindíg az ágyúk,
odaátról a Duna vísszadobta a robbanások visszhangját. A nagy, sárga ember
meg volt elégedve. Elképzelte a pesti zűrzavart, a tüzet oltó polgárokat, a
rémületet, a holttesteket az utcákon. Megérdemlík.

Hírtelen hátrafordult:
- Jöjjön ide, Szamossy. Látja a lángokat?
- Látom, tábornok úr.
A tábornok felnevetett. Nemcsak az egész ember volt sárga, sárgán vil

lantak elő a fogai is:
- Kifüstölöm őket. Tűzzel öntöm ki őket az ürgelyukból.
Két fiatal tiszt állt mellette. Szamossy, akit megszólított, alacsony, kemény

kötésű fiú volt, a tábornok néha "az én vadmagyaromnak" nevezte. A másik
Allnoch ezredes: görcsfára emlékeztető, száraz, savanyú ember. Mind a ketten
a fehér vaffenrokkot viselték. Szolgálatkészen, érzelem nélkül figyelték a
tábornok mellett a virágzó orgonabokrokon túl, a fehér fátyoiba rejtező napos,
kék ég alatt a bombázott Pestet.

- Die Kossuth-Kanaille! -- mondta Allnoch és zsebrevágta a kezét.
Útálta a pestieket, akárcsak a tábornok. Nem tudott másként beszélni

róluk, mint Kossuth csőcselékéről. Ez a csőcselék vadul és elszántan rohan
hóhérai után, magasba dobva sapkáját lelkesedésében. Kik ezek a hóhérok?
Kossuth, a zagyva prókátor; Görgey, a mefisztószakállú, szemüveges vegyész;
Széchenyi, a bolond gróf. Az egyik szabadságot ígér áldozatainak, a másik Buda
ellen vonultatja ágyúit, a harmadik hidat épít nekik. A híd fekete árnyéka
könnyedén kötötte át a lőporfüstös alkonyaitban Budát és Pestet. Látták hatalmas
íveit.

- Mind hóhér! - mondta most is, kicsit a tábornok felé. És aztán Sza
mossyhoz fordult: - Nem lehet büszke a fajtájára. Futnak a hóhéraik után.
Lihegnek a kötélért, amit készítenek nekik.

Szamossy nem felelt. Igazat adott-e az ezredesnek vagy sem, senki nem
olvashatta le róla, még Allnoch folyton kutató, vizsgáló tekintete sem. Nem
szerette "a fajtáját", amely forró fejjel rohant ki a jégverésbe. A védett sarkot,
a meleg vackot szerette, azért szolgálta minden különösebb érzelem nélkül
Hentzi tábornokot és a császáriakat, mert úgy latolta meg, hogy mellettük
érezhette biztonságban az életét. Nem voltak érzelmei, igaza volt Herrtzinek.
amikor egyszer tréfásan ezt mondta neki, - katona volt, mindegy, hogy melyiké.
Ha véletlenül Görgey mellé téved, akkor azé. Most Hentzié volt.

Besötétedett. A tábornok visszaült íróasztalához. A karos gyertyatartó
lángjai meg-meglengtek néha: a Kis-Svábhegyről bombázták a várat Görgeyék.
A tábornok előtt ott voltak a jelentések, hosszú sárga ujjaival motozott kö
zöttük: a honvédok eljutottak a vár alá, a Tabánba már befészkelték magukat,
egyetlen szabad csík még a császáriaké, a Bécsikaputól a Rózsadombig, de
annak a tetején is Görgey ágyúi állanak. És a Duna még az övék: a Rácváros
vityillóínál császári ágyúk vigyáznak a hídra.

Szalónkabátos, szürke kis ember lépett be, Westermayer, az irnok.
- Egy civil keresi tábornok urat.
- Kicsoda?
- Valami Kannelích.
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- Eressze be! - villant fel a tábornok tekintete és felállt. - Két napja
várom. .

Szamossy és Allnoch még mindig az ablaknál állt. A pesti tüzeket figyel
ték, az alattomosan fel-felvillanó és szétterülő lángokat. A görög templom
teteje már csak füstölög, de a Kereskedők Háza mögött szélesen terpeszkedik
el a tűz. Allnoch nagyon jól érezte magát, szerette a tűzet. Szamossy a hidat
nézte: a tűz visszfényében éles körvonalak emelkedtek ki az estéből.

Kopogtattak, aztán belépett Kannelich. Magas, testes, dudoros hasú férfi
volt, pofaszakállal, -- pici, fekete disznószeme sunyi és szemtelen. A gyertya
riasztóra növesztette az árnyékát, Hentzi szinte eltörpült mellette.

- Hol jött át a Dunán, Kannelich?
- Ahidon - hajolt meg a pofaszakállas. - Nem volt könnyű.

- Mi van Windíschgrátzzel - támadt rá. - Meddig hagy magamra?
- Nem tudtam hirt kapni tőle.

A tábornok ingerülten nevetett:
- Szóval hallgatnak. - És móhón rácsapott: - És Pesten?
- Zűrzavar. A horvátok fosztogatnak - nevetett Kannelich.
- Hogy tudott átjönni a hídon?
Kannelich felnézett a mennyezetre. A szőlőfürt-alakú csillár üvegszemei

halkan zengtek. Egyre erősebben verték a bombák a várat.
- Nem érdekes, kegyelmes uram. Átjöttem. A bolond horvátjai majdnem

ellőtték a fejemet.
- Mit hallott odaát?
Kannelich a hideg kályhának dőlt, két karját összefonta a mellén és

vállat vont. A tábornok ott állt előtte és várt. Útálta ezt az embert, - mocskos
spión, mint ta többi, de szüksége van rá. Elnézte furcsa körtehasát a diószín,
kőporos nadrágban, füle mellett a pufók pofaszakálIt. És a vigyori, szűk, rossz
indulatú szemét.

- Odaát? - és mosolygott. - Semmi különös, Az emberek mesélnek ...
- Ne rejtélyeskedjék, Kannelich! - A legszívesebben kidobta volna.
- Ahogy parancsolja. Dembinszky, hangsúlyozom, hogy állítólag, Fót

alá érkezett. Kossuth, ugyancsak állítólag, titokban megjelent Pesten. Nem
látta senki, de mesélik. - Gondosan megnézte a körmét és úgy lesett át
Hentzire: - Nagyon haragusznak odaát a tábornok úrra. Sok házra bosszúból
kiszúrták a háromszínű lobogót. De ez mellékes, ezek érzelmek. A baj az,'
hogy a horvátok fosztogatnak. Az ilyesmi demoralizál. És van, aki azt mcséli.
hogy Görgey néhány nap mulva átkel a hídon. Nem sok jót jósolnak kegyelmes
uramnak.

- Görgey átkel a hídon? Honnan veszik ezt?
Kannelich újra a körmét figyelte:
- Egyesek, állítólag, látcsövön keresztül látták, ahogy ott állt az új

hídnál. Az emberek sok mindent látnak. A tábornok urat nem látják.
Hentzi hirtelen hátatfordított Kannelichnek, nem bírta tovább a kenetes,

sunyi arcát. Odament a két tiszt mellé, az ablakhoz. Látta a hidat, és látta,
ahogy Görgey átkel a hevenyészett úttesten és áthozza magával a rebellis pró-
kátort, Kossuthot. .

Intett:
- Elmehet, Kannelich. Ha szükségem van magára, hivatom.
Kannelich szertartásosan, teli alázattal meghajolt:
- Tudom. Ha szüksége van rám, hivatni fog kegyelmes uram.

2.

Éjszaka egymásután jöttek a jelentések. A hovédek lent állanak már a
vár alatt, benyomultak a Rácvárosba, a császári ütegek éphogy ellenállnak.
A Rózsadombról is mozgást figyeltek meg.
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A tábornok éjféltájt hivatta Szamossyt és Allnochot. Köpenyben volt,
a gyertyafényben még sárgább az arca, mint máskor. Érezte, ahogy az epéje
gyötri a bensejét. Legszívesebben lefeküdt volna.

- Vegyék a köpenyüket - húzta ki magát. - Velem jönnek.
Westermayer előttük haladt egy gyerty.ával, át az Oberkommandó süket,

hosszú folyosóin . .A tábornok szinte futott: ha siet, nem érzi úgy a hasában a
fájdalmat. A falak visszaverték a lépteket. Lent, az előcsarnokban, sebesültek
feküdtek, szorosan egymás mellett. Egyetlen mécs világított.

Hirtelen megálltak az egyik priccs mellett. Hentzi lehajolt: kölyőkkatona

feküdt a priccsen, fején vérrel átitatott kötés. Hunyorgott, ahogy Westermayer
dZ arcába világított a gyertyával.

- Hogy érzed magad? - kérdezte a tábornok kurtán.
- Nagyon fáj.
- De megéri, nem?
- Biztosan megéri - bámult rá ittasan a katona.
Csend volt, csak a nyugati bástya felől döngött át, megszürten az ágyú

szó, A tábornok ködalakja világító fehér voffenrokkban állt össze a katona
hunyorgó szeme előtt. Megismerte az éles, sárga arcot.

- A császárért sebesültél meg.
- Igen, a császárért - tétovázott a katona, s megtapogatta a kötést.
Hentzi ránézett, hirtelen düh fogta el. Mind ilyenek! Nincs bennük semmi

lelkesség. Mi lehet eZér legény? A suttogásából kiérezte a félelmet és a kény
szeredett megnyugvást. Jó füle volt, hallotta a rejtett hangsúlyt is: mit tegyek,
hát meghalok a császárért. " Föléje hajolt, megcsapta a~ alvadt vér, a szúrós
geny szaga.

- Mi vagy te civilben?
- Johann Giessner, bécsi diák.
Felegyenesedett. Bécsi diák! Ezt is megbolondította Kossuth, még a mult

tavasszal, "amikor Bécsben járt. Egy azok közül, akik lámpavasra húzták Latourt.
Ezekkel harcoljon? Intett. A gyertya fénye elindult a kötözőhelyen át, a
doktorok tiszteletteljesen váltak szét előttük.

Az utcán füst vonta be a csillagos eget, sárgán sejlett át rajta a hold.
Némán mentek a színházig. Ott a tábornok egyszerre kirobbant:

- Ezekkel harcolni! Zsoldosok, kötéllel fogott katonák! - és újra érezte
a fájdalmat: egy görcsbeszorult tenyér ragadja meg odabent. - Annak odaát,
annak a vegyésznek, könnyű. Mit tudják ezek itt, miről van szó. Hogy a
rendért harcolnak, amikor a császár miatt fordulnak föl.

Allnoch szolgálatkészen felelt:
- Megbolonditották őket. Az ő fejüket ís telebeszélték. Én tudom, ke

gyelmes uram, mit kéne csinálni velük.
- Tessék. Mondja meg.
- Bánjon úgy velük, mint egy csordával. Ha nem tudják, miért harcolunk,

hajtsa ki őket a bástyákra. Olyan mindegy, eggyel több vagy kevesebb.
Windischgrátz hozza az utánpótlást. Nem lelkesek? Majd lelkesek lesznek.

Tovább mentek a nyugati bástya felé, amerre az istállók szürke falai
emelkednek. A bástyát egyre lőtték a hegyről, nagy falatok szakadtak ki
belőle és zúgtak le a mélybe. Hentzí látcsövet kért. Látta a honvédok ágyúit,
a szőlők közt la veressipkások mozgását. Igy mondta, a látcsővel a kezében:

- Maga magyar, Szamossy. Tudja, mi annek a veresszakállúnak a titka?
Szamossy az ágyúk villogó torkolattüzébe bámult. Vállat vont.
- Talán az, hogy a szabadságot ígéri nekik.
- Szabadság? Mi az?- és nyersen lökte ki: - Rendetlenség, lázadás.

Emlékszik arra a veressípkásra, akit tegnap elfogtak a Vörös Sűn előtt?

Alig volt idősebb egy kamasznál. Kémkedni jött, a zsebében megtalálták
a veres sipkát. Hentzi meg se hallgatta, intett, hog1 kössék fel a városháza
előtti lámpavasra és hagyják három napig lógni. Nem volt ott a kívégzésnél,
Allnoch jelentette csak, hogya kamasz nevetett, amikor nyakába dobták a
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kötelet. És azt kiáltotta: "Éljen a szabadság". Az utolsó szót a kötél szoritásából
csikarta ki. Miért halt meg ilyen vidáman? Izlelte a szót: "szabadság". Nem
elég szabadok? Ehetnek, ihatnak. alhatnak, paráználkodhatnak, - nem elég?
És úgy látszik mégsem elég: egész Európa megbolondult.

Egyszerre nagyon szerette volna látni a veressípkés suhancot a lámpa
vason. Ott kell még lógnia. Egy pillanatra lelohadt benne a fájdalom. Elindult
a vár közepére vezető keskeny, sötét sikátoron. A házakban mindenütt lehúzott
redőnyök. Döngtek az ágyúk, megingott' néha a föld. Kopogtak a lépések
a macskafejköveken.

Ott voltak a városháza előtt. A lámpásban pislogott a mécs, a veres-
sipkás holtteste eltűnt róla.

A tábornokot hirtelen a dűh és a facsaró fájdalom hősége lepte el.
- Ki merte innét leszedni a hullát?
Silbak állt a sarkon, a faházban. Mereven, ostobán tisztelgett.
- Nem tudom, tábornok úr.
- Igy vigyáztok? - És elragadta az indulat, megrázta a silbakot:

Felelj, ki lopta el a hullát?
A silbak álmosan, ijedten meredt rá. Szemöldökig nőtt hajú horvát volt.
- Kössétek a helyére - dobta a katonát a faházhoz a tábornok.
Az őrség akkor fordult be. Hárman letisztelegtek, aztán megragadták a

silbakot. A lámpa megvilágította az arcát: iszonyat sápasztotta el és értetlen
ség, nem tudta, mit akarnak tőle. Átugrott a kötél hurka a nyakán, egy rántás,
a lámpa fénye elhomályosodott, aztán újra, egyenletesen, sárgán világított.
A silbak fent lógott a lámpavason, mozdulatlanul.

A tábornok megfordult, indult visszafelé.
Ez .az iszonyú, ez a félelmetes! - gondolta. - Csupa ellenség! Ellenségek

a katonák, a félelem kergeti őket az oldalukon. Ellenség a város, a lehúzott
redőnyök mögé bújó alamuszi polgárok, akiket alig-alig látni az utcákon, - de
éjszaka lelopják fr veressipkás hulláját a lámpavasról és elrejtik. Ú gy érezte
egyszerre az ellenséges gyűrűt, mint kutya a nyakán egyre szoruló örvet.
És az a görcs a hasában, a lihegő, éles sajgás!

Átvágtak a Szentháromság-templom előtt, a korhadt rom-torony mellett
kijutottak a keleti bástyára. Némán álltak itt az ágyúk, gyékény-fedezék mögött
aludt a legénység.

A tábornok megállt a bástya mellvédjénél, a Duna felett:
- Gyűlölnek. A katonáim is gyűlölnek. - És Szamossyra nézett: 

Mondja maga vadrnagyar, miért gyűlölnek minket? És miért szeretik azokat,
a forrófejű prókátort, a mefisztó-szakállest, a rekedt poétákat?! Én is ugyanazt
akarom, mint azok. A császár se akar mást. Azt, hogy meglegyen mindenük
és tartsák a szájukat. .

Szamossy egyszerre valami furcsa idegenséget érzett. A sárga tábornok,
a görcs Allnoch: - honnan állt melléje az a két idegen kísértet? A hulla
szagukat érezte.

- Szabadságot ígértek nekik - felelte szárazon.
- Minek az? - kiáltott fel a tábornok. Megint belevájt a markolászó

fájdalom!
- Nem tudom.
Allnoch szolgálatkészen felelt Szamossy helyett:
- Vannak furcsa istenek, kegyelmes uram. Ilyen furcsa isten a szabad

ság is. Kétfelől tépi szét az embereket.
A tábornokot elfutotta a verejték. Ez a gyötrő, kínzó fájdalom a hasában,

szétterpeszkedő, majd ökölbe szoruló ujjak!
- Minek az nekik? - mondta aztán fegyelmezetten, nedves homlokkal.
Odalent a Dunán lebegett a híd. Még nincsen készen, - de mí lenne

azoknak átkelni rajta? Ha Görgey átteszi magát a Rácvároson és átmegy
Pestre, körülkerítették a várat. Ott döglenek éhen. És Windischgratznek nyoma
sincs. A tábornok látta a hírek szerínt Pest felé nyomuló Dembinszkvt - ha
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ugyan Dembinszky erre járhat most, napok óta nem volt semmi értesülése,
hogyan állanak a hadmüveletek - és látta ahidon elébesiető Görgeyt. A pesti
hídfőnél találkoznak. Rettenetes látomás volt ez, beleizzadt. De ahogy figyelte
a hidat, hirtelen eszébe jutott valami. És elfelejtette a betegség fájdalmát, a
magárahagyottság keserűségét, ezt az egész egyhelyben topogó tehetetlen
séget. Az örv lazulni kezdett a nyakán.

- Szamossy, hogy hívják azt az angolt, aki a hidat építette?
- Clark Ádám.
- Hol lakik?
- Úgy hallottam, a Rózsadomb alján. Az utcát nem tudom, de oda-

találnék. Az utolsó budai pasa házát bérelte ki. Azt mesélik, annak a tornyából
figyeli az épülő hidat.

A tábornok egyszerre friss, tettrekész lett:
- Azonnal értemegy és idehozza. Három katonát adok maga mellé.

Siessen. Hozza ide azt az embert.
És elnevette magát, megkönnyebbülten:
- Felrobbantatom a hidat!

3.

Szamossy elindult a három katonával az angol mérnökért. A Szenthárom
ság-templomban kettőt ütött az óra. A Vörös Sünben égett csak valami fény,
ének szűrődött ki. Úgylátszik, részeg katonák mulatnak. A főhadnagy maga
köré tekerte a köpenyét, mert fázott. Mért fázik? Mi az a furcsa vacogás, ami
elfogta? Egész nap érzett valami nyugtalanságot. Fél? Mitől félne, - a haláltól?
Allnochra gondolt, a tábornokra, a császáriakra. Megszokta őket, és napok óta
mégis idegenek. Valamit nem értett meg bennük. Azt a cirkuszt, amit Kossuth
csinál a szavaló költőivel, vad tömegével, - útálta. Jelszavak! Versek! Két
billtárd-parti között forradalom! Ott volt a márciusi napokban Pesten, a "Tigris"
ben szállt meg. Látta Kossuthot, hallotta. Mivel ragadja magával őket?

Megállt, furcsa ijedtség fogta el. Valami, amire ritkán döbben rá az em
ber: - gondolkodik! Es németül gondolkodik! A kapun túl, a Zsidó-téren
történt ez, megállt, az egyik ablakon át a péntek esti gyertyát látta. Németül
gondolkodik! Nem ment ki a fejéből. Tovább ment, és újra megállt a kertes
házak, világító, virágzó cseresznyefák között. Németül gondolkodik! Látta az
országúti templomot és a tornya körül egy megnevezhetetlen fényt. Hajnalodik.

Szőlőskerteken, gyümölcsösök mellett, présházak és faverandás villák
mellett vágott át, amerre az angol mérnök házát sejtette. Míóta nem beszélt
magyarul? És megpróbált hangosan kimondani egy szót, amit annyit és olyan
és értelmetlenül hallott:

- Szabadság.
Ezt mondta és megállt. A derengésből elősejlett a dombra kapaszkodó út.

A kertekben opálosan fénylettek a virágzó fák. "Szabadság", - milyen furcsán
hallatszik. Úgy megszokta már a tábornok gúnyos szájából, sárga fogai közül
azt, hogy: "Freiheit". Indult tovább. Megvillant a hajdani török pasa háza,
látta tetején a kémlelő fa tornyot. Óbuda felől világosodott.

Megrántotta a csengőt a kertajtón. Csend vette körül, az ágyuzas szüne
telt. Nagysokára léptek hallatszottak, kendőbe burkolt női alak merült fel a
fák közül.

- Ki az? - kérdezte magyarul, nagyon dallamosan.
- Szamossy főhadnagy. Hentzi tábornok megbízásából jöttem.
A kapu kinyílt; fiatal nő állt előtte. Szőke, kicsit húsos arcú, tréfásan

nagyorrú leány. Mintha ismerné valahonnan! A leány bezárta a kaput, a három
katona kintmaradt az utcán.

- Erre jöjjön. Mingyárt felkeltem a mérnök urat.
Követte a leányt, aki nem szólt hozzá, végíg a kerten, egyetlenegy szót

sem. Kinyitotta az előszobaajtót, s ahogy felnyúlt a lámpáshoz, hogy feljebb
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csavarja cl. fényt, megvillant telt, izmos, fehér karja. Es ahogy felcsillant a
fény, tisztán látta az arcát. A szeme fekete volt, és mintha ös sze szűkült volna
a fényre, mint egy macskáé.

Ledobta a köpenyt egy székre.
- Honnan ismerem én magát?
- Nem emlékszik? - fordult feléje a dolgozószoba küszöbéről a leány.
Gúny és idegenkedés volt a hangjában. A főhadnagy előtt elsuhant egy

sereg arc. Homályosan, tétován. Ritkán járt nők közé. Ez melyik lehet?
- Találkoztunk már?
- Igen.
- Hol? Bocsásson meg, nem jut hirtelen eszembe.
- Lényegtelen - felelte a fiatal nő és eltünt a dolgozószobában.
Néhány perc mulva kiszólt: jöjjön be, a mérnök úr felkelt. Lezsaluzott

ablakok voltak a mérnök szobájában is, faburkolat a falakon, vastag könyvek
között sziluett-képek, fekete keretben a Tower látképe. Az új híd gípsz
modellje, ferdén ráakasztott 'háromszín-szalagos babérkoszorúval. Megállt egy
mohazöld ripszgarnitúra mellett. A rézlámpában libegett a láng.

A mérnök nemsokára átjött a hálószobából. Hosszúarcú, szelíd-szőke

férfi volt. Bizalmatlanul nyujtotta a kezét:
- Adam Clark vagyok.
- Szamossy főhadnagy.

- Tessék, foglaljon helyet - és a mérnök is leült a kanapéra, a Tower
rézmetszete alá.

- Azt a megbízást kaptam, hogy sürgősen vigyem el mérnök urat a
tábornokhoz.

Clark szemében kis gúny villant meg:
- Melyikhez? Görgeyhez? - gúnyosan állt meg a tekintete a főhadnagy

kerek kun-fején. - Vagy a másikhoz? Hentzíhez? - Felállt, széttárta a két
karját: - Egyszerű mérnök vagyok. Rendelkezzék velem a tábornok. De meg
engedi, hogy előbb átöltözzem?

A főhadnagy egyedül maradt. Kényelmetlenül érezte magát. Miért ilyen
gúnyos ez az angol mérnök? Miért kérdezte olyan állel, hogy Görgeytől jött-e?
Nem látta mingyárt a vaffenrokkján, ki küldte? Ult a mohaszín zsöllyén, kardja
a két lába között. Nézte a mérnöki konstrukciókat a falon, a könyveket.

Nyílt az ajtó. A fiatal nő jelent meg, a húsosorrú. telt fiatal nő.

- Még mindig nem emlékszik rám?
- Nem. .
- Furcsa. - bS idegesen, ingerülten elmosolyodott. - Milyen hamar

felejt. - Hirtelen széttárta a zsalukat, sápadtan beáradt a hajnal: - Akkor
majd én emlékeztetem. "Tigris-szálloda." Este hat óra. A mult év márciusa. 
És kutatva ránézett: - Még míndig nem emlékszik?

Szamossyn egyszerre forró hullám csapott át. Most mát tudta', ki ez a
leány! 0, mennyire, milyen élesen tudta!

Azon a márciusi délutánon éppen indult kifelé a "Tigris"-ből. Az utcán
tömeg zsibongott, éljenezve, zászlókkal. A sarkon nyitott hintó fordult be,
a hintóban Kossuth állt és kalapját lengette. A főhadnogy át akart törni a
szembeni oldalra, de a tömeg egyre csak áradt. Egy fiatal nő állt mellette a
szálloda kapujában. Arca kipirult, izgatottan integetett Kossuth felé. Két kis
gyerek topogott mellette, néhány szót mondott nekik angolul, arra azok is,
ügyetlenül, lengették a kezüket. A főhadnagy civilben volt, állt és várt
nyugodtan, mellén összefont karokkal. A fiatal nő hirtelen rámeredt: "Miért
nem éljenez? Maga nem örü}?" Elcsodálkozott: "Miért örüljek?" A fiatal nő

erre farkasszemet nézett vele, kék szeme úgy vágott rá, mint egy penge éle:
"Szégyelje magát. Maga magyar ember?"

A főhadnagy torka kiszáradt, rekedten suttogta:
- Most már emlékszem.
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A leány szemében ugyanolyan rendíthetetlen volt a gyűlölet, mínt akkor.
Közelebb lépett, úgyhogy érezte lehelletét.

- Úgy-e, most már emlékszík? - És szinte felkiáltott: - Most sem
szégyenli magái, főhadnagy úr?

Felelni akart, de a mérnök útrakészen lépett ki hálószebájából. Egy
pillanatra megállt, úgy tett, mintha nem venné észre a heves jelenetet. S csak
amikor a fiatal nő az ajtó felé indult, szólalt meg szárazon:

- Irma kérem, mondja meg a feleségemnek, hogy Hentzi tábornok hiva
tott. - Begombolta dohányszin kesztyűjét. - Indulhatunk. főhadnagy úr.

Szamossy a hajnali, párás kertben még látta egy pillanatra a leány arcát.
A tekintete nem volt olyan éles, -- mintha kőnnyek csorbították volna ki.
Megdidergett a hűvös hajnalban, a hirtelen megzengő ágyúzásban. Fázott.
Rettenetesen fázott.

És ahogy elindult Clark mellett, most már tudta, hogy nem a félelem
szorongatja napok óta.

4.

Hogy meddig tárgyalt az angol mérnök a tábornokkal. nem is sejtette.
Feküdt a szolgálattevő tiszti szobában, a kényelmetlen kanapén, a mennyeze
tet bámulta. Mi történt vele? Milyen pofont kapott? Émelygett a gyomra,
ahogy az elmúlt napra gondolt, Hentzire, Allnoch egérmosolyára, a sima,
sunyi Kannelichre. Néha felriasztották: átvett egy-egy jelentést. A honvédek
feljutottak a bástyák alá, rakják az ostrom-Iétrét. a nyugati bástyánál közel
harc volt, de visszanyomták a veressipkásokat, Görgey áttörte a rácvárosi
vonalat, a császáriak hátrábbhúzódtak, nem messzire az új hídtól. A betűk

összeolvadtak előtte, a gót szarkalábak felett a fiatal nő arca ingott. Irma?
Igy hivták? És hallotta szűk, ellenséges hangját: "Szégyelje magát. Most sem
szégyenli magát?" Megpróbált elaludni, de a nyugtalanul sodró álom fel
vetette néha az ébrenlét felszínére és pontosan, fájdalmasan érzékelt újra
mindent.

De mégis elaludhatott, mert hirtelen Allnoch kezét érezte a vállán.
- Ébredjen fel, főhadnagy. A tábornok úr hivatja.
Osszeszedte magát, egy pillanatig kábultan ült a kanapé szélén, aztán

átment Allnoch ezredessel a tábornokhoz.
A nagy, kerek asztalon a híd szerkezeti képe feküdt, Hentzi és az angol

mérnök föléje hajolt. Clark udvariasan, szenvtelenül, szolgálatkészen mutatta
a ceruzával a híd alapozását: .

- Legcélszerűbb lenne, kegyelmes uram, a lánckamrába tenni a lőporos

szekrényt. Ide - és a ceruza kicsit idegesen megállt il lánckamra rajzánál.
- Méltóztatik látni? Ha itt robban, a láncok beleszakadnak a Dunába, a híd
rombadől. Mintha kártyavárat pöccentene szét egy fricskával. - Hentzi felelni
akart valamit, de Clark megelőzte: ránézett Szamossyra és a főhadnagy meg
érezte, hogy hazudik. - De annak nem lenne értelme. És különben is, a lánc
kamra tele van talajvízzel. Az ostrom óta nem tudom szivattyúztatni. A szi
vattyú különben is elromlott.

Hentzi újra érezte bensejében a markoló, facsaró ujjakat:
- És mi történik, ha a híd összedől? A mérnök úr újra megépíti.
- Boldogan - mosolyodott el Clark savanyúan. - De ne felejtsűk el,

hogya cél kettős. Nemcsak az az érdeke a császári seregeknek, hogy a
honvédok ne mehessenek át a hídon, hanem az is érdekük, hogy a császári
seregek az ostrom után átkelhessenek rajta Pestre.

A tábornok mereven nézte a műszaki rajzot. Ostoba - gondolta '-, azt
hiszi, nem veszem észre, hogy Kossuthék embere?! De aztán dZ jutott eszébe,
hogy egyelőre elég annyi is, ha tizenöt-húsz ölnyi hosszúságban felrobbantják
a kereszttartó vasakat. Ránézett Clarkra - mind a ketten tudták, hogy
kiismerték egymást.
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Clark udvariasan, fanyarul mosolygott:
- Tudja, kegyelmes uram, egy hid olyan, mintha az ember gyermeke

lenne. Szeretné, ha túlélné.
Hentzi felegyenesedett, kihúzta magát. Végigsajgott benne a fájdalom.

Az ablakon bevillant a Duna, a karcsú hid. És látta a rajta közeledő fantómot.
Bólintott - hidegen, szertartásosan.

- Allnoch, kérem, és Szamossy! Mindenben álljanak Clark mérnök úr
rendelkezésére. - A hidat nézte, ezt a gőgös építményt: azok építették! .-
Ma éjszaka felrobbantják a hidat. .

Tisztelgett és sarkon fordult. Westermayer hátára kanyarintotta il kö
penyt. Egy pillanat mulva a folyosón visszhangoztak a léptei.

5.

Alkonyodott, vadul illatoztak a várkertben az orgonák, illatuk össze
keveredett a savanyú lőporfüsttel. A várbóllecammogott a szekér a lőporos

szekrénnyeL Szamossy főhadnagy ott állt a hídnál, teljesítette Clark utasí
tásait. Allnoch a hid alatt vigyázott, hogy oda helyezzék a lőport, ahová az
angol mérnök kíjelölte.

A főhadnagy elképzelhetetlen ürességet érzett. Mintha egy búvárharang
ban lenne és egy láthatatlan valaki Irma szavait suttogná feléje: "Szégyelje
magát! Szégyelje magát!" És mintha egy másik száj azt kiáltaná rekedten,
elfúltan: "Áruló! Áruló!". A katonák hordták a lőszert, néma, elcsigázott
vaffenrokkosok. A szekér neki-nekieredt a csúszós, nedves parton, a katona
kocsis németül hőköltette a lovakat. Beszéltek körülötte németül, tótul, hor
vátul. Itt állt közöttük, ezen a parton, az idegenek között. Mellette a szenvtelen
Clark, a hid alól Allnoch savanyú hangja pattog. Zúgnak az ágyúk, a Rác
városból puskatűz kattog át, a honvédok már a kapu előtt, a Zsidó-téren
vannak. Csak ez a partrész a császáriaké, a szétszedett hajóhidtól az Anna
templomig. A nap lebukott már, a hegyek mögül nyúltak át sugarai, meg
villogott bennük zölden a templom sisakja.

Egy fehérkabátos katona lépett melléje, feszes vigyázzban:
-- Készen vagyunk, főhadnagy úr!
Riadtan meredt rá: mit mondott? "Áruló!" - ezt hallotta csak, és egyre

csak, egyhangúan, ugyanúgy: "Áruló! Áruló! Áruló!". Ezt suttogta a fiatal lány
duzzadt, szép szája, ezt villantotta feléje az angol mérnök szűk, ellenséges
szeme. "Áruló! Áruló! Áruló!"

A katona ott állt mellette. Rábámult tétován:
- Mit - akarsz?
Es az egyre sűrűsödő alkonyatban a hid vakmerő árnyképét látta, a

puskatüzet, a várra kapaszkodó honvédokat, a háromszínű zászlóval fellobo
gózott budai házakat, rácvárosi duttyánokat. És a tömeget látta, mint akkor, il

"Tigris" előtt, a hintóban egy körszakállas, barna arcot. S egyre csak a lány
vádló, éles tekintetét, mintha arra unszolná: legalább a halálod legyen becsü
letes'

- Mít akarsz? - kérdezte újra akatonától.
_. Készen vagyunk, főhadnagy úr.
Clark alakja is kibontakozott a révház mellől:

--Rdbbanthat, főhadnagy úr.
- Most i - kérdezte révetegen.
-- Ha kívánja, akár most. Nem kell megvárni az éjtszakát. -- Felhúzta

dohányszin kesztyűjét, gondosan begombolta: - Ez már az önök dolga. Én,
ha megengedi, hazamegyek.

Szamossy a kezét nyujtotta. Clark végigmérte, aztán megemelte a kalap
ját és elindult az Anna-templom felé.
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A keze függve maradt a levegőben. Égette a megtagadott kézfogás. Sötét
volt már. ott rneredt előtte a híd, - ha megfordult, a várat látta, füstben, por
párában. A lejtős parton lassan, feketén kapaszkodott fölfelé az üres lőszeres

szekér. Allnoch a szekér mellett sietett, mellette a hosszú gyujtózsinór. Fel
mentek él vár lejtőjére, a földből hirtelen felhányt fedezékhez. Mögöttük vilá
gított él. császári katonák fehér mundérja. A duzzadt, szép száj világított a
sötétben, ahogy lefittyed és azt suttogja: "Szégyelje magát". És az angol mér
110k kezében a hanyagul megvillanó kalapot látta, mintha azt lengetné feléje:
"Áruló! AruIÓ!"

Allnoch megrázta:
Kétszer szólítottam és nem felel! Mi baja?

-- Semmi.
-- Halálsápadt!
Végigsimított a homlokán:
-- Lehet. Keveset aludtam.
Fent voltak ,a fedezéknél, a gyujtózsinór végénél Allnoch megállt. Két

katona kuporgott a földön, a jelre várt.
- Minden rendben? - hallotta a főhadnagy révetegen Allnoch hangját.

- Nem maradt senki a parton?
Allnoch fehér kesztyüje megvil1ant a levegőben. Ez a kéz! - futott át

Szamossyn, És a másik kezet látta, amit Clark megtagadott tőle, adohányszín
kesztyűs kezet. Az is így villant meg, ahogy kézfogás helyett a kalaphoz nyúlt.

És amikor Allnoch keze a magasból már majdnem intésre lendült, nír
telen megrázkódott és rohanni kezdett lefelé a lejtőn, a hídhoz. Allnoch riadtan
nézett rá, de a keze már intett a robbantásra,

-- Szamossy! Um Gottes Willen!
És utána eredt.
A híd alól dörrenés csapott fel, a hídfő megemelkedett. A fedezékből a

katonák látták a két rohanó fehér vaffenrokkot, Szamossyt, ahogy elbukik és
Allnccl ct, ahogy utánakap. Aztán megroppant a híd, a keresztvasak felpúpo
sedtak és szétszakadva zuhantak a híd alá. A vakító fényben, a sárgásan fel
csapó füstben eltűnt a két egyenruha.

Amikor a füst elült, két katona lesietett a partra. Először Allnoch holttes
tét találták meg, - csomó rongy volt csak, véres húscafat. A füst lassan nyúlt
el a parti fűvön, a horvát katona megtalálta Szamossyt. A hátán feküdt, moz
dulatlanul, mintha nem érte volna sérülés.

A katona melléje térdelt:
- Megsebesült, főhadnagy úr? - és megrázta a vállát.
A várban fent láng csapott ki a Vörös Sün tetejéből, szél támadt. levitte

a fényt a partra, a híd lecsüngő keresztvasaira. Ebben a fényben látta meg a
katona a főhadnagy tágranyílt szemét. Barna kun-feje csupa por, korom
Akkorra többen lejöttek már a roncsokhoz. Valaki kigombolta Szamossy
zubbonyát.

--- Szóljon már valamit, főhadnagy úr! Megsebesült?
Szamossy a katonák arcába nézett. Ezer és ezer arc tolult eléje, ezer és

ezer száj. Nagy, sötét árnyékok, melyek mintha visszhangoztak volna valamit.
Zúgott a feje, megpróbált felkapaszkodni, de nem tudott. Mintha odaszegezték
volna il földhöz.

- Nagyon szégyenlem magam - mondta. Vér buggyant ki a száján és
vékony csíkban szivárgott le fehér gallérjára.

A katona még rázogatta egy kicsit, aztán felállt, kabátujjával letörölte
homlokáról a verítéket:

- Nem értem, mit mondott. Magyarul beszélt.
A főhadnagy a hidat nézte, tisztán hallotta a katona szavait. És ez egy

szerre olyan jó volt, mint a szesz, amely égetve mossa ki a genyedő sebet.
Érezte a hűs földet, aztán a híd körvonalai foszlani kezdtek, köddé váltak, las
san eltűntek az estében ...

495


