
Szarka Géza

A SZI~NT l\1É'rELY

A biztos úr jól kiválasztotta a napot: augusztus első piaci napján fogatta
el a káptalan öt tagját, meg a belváros pásztorát. Megkopasztott parasztok, meg
sarcolt mcsteremberek sokasodtak a heti vásáron inkább csak szokásból, mert
a portékát elvitte ahadinép.

Döbbenet szálta meg a sokadalmat. Sok mindent megszoktak a fehérváriak
ez alatt a három hét alatt, mióta megint a császáriak uralkodnak, de hogy "
teszem - az öreg Krizsány nagyságos urat is elvigyék a kék-kabátosok, meg
az "emeletes" Mihálik plébános urat, az több volt a soknál. Isten szolgájához
nyúlni csak azért, mert magyarul dobog a szíve, mégís csak pogány dolog!

Hanem míkor Remigius fráter amúgy kékkötényesen kirohant a tejes
piacra, és elkiáltotta magát a bádogfejkötős felsővárosi asszonyoknál, hogy
.Jölkeím, elvitték páter Brúnót is, a mi Kapisztránunkat!", - akkor a pusmogó
döbbenetet hangos jajveszékelés váltotta föl. Fehérvácott majd mindenki adósa
volt Brunó atyának egy tüzes, szép magyar prédikációért. Forróbb volt a szava,
mint a Sárrét felől hömpölygő kánikulai tűz, Magával ragadta a nehezen moz
duló fehérvári lelkeket, megforgatta őket a szabadság mennyei fürdőjében, ki
rázta belőlük a földi salakot. és ez szép volt, szebb minden valóságnál.

Mert a valóság kegyetlen volt. Kelet felől már a cár serege közeledett a
forró magyar róna felé, északról és nyugatról pedig a császáriak szorították
az abroncsot.

Az asszonynép szabadon jajgathatott, de a férfinép bilincsekbe vert lélek
kel hallgatott. Egy szív szerínt való fohászkodás börtönt jelentett volna neki.

Csak ezt akarta Gaál Eduárd császári biztos. A városháza erkélyéről magá
val az éleshangú Kostyelik Mihállyal hirdettette ki:

- Igy jár, aki a Kossuth-kutyákat segíti! A nagyságos kanonok urak
pénzt adtak a felségsértő rebellis kormánynakI Mihálik plébános úr, a hirhedt
fölkelő vezér, nem átallotta a szószékről hirdetni Kossuth trónfosztó nyilatko
zatát, Brunó páter pedig egekig magasztalta az átkos pártütést! Adatik tudtára,
akiket illet, hogy kettő közt választhat mindenki: hűség, rend, nyugalom - vagy
jogfosztás, zűrzavar, börtön közöttl

A fehérváriak nem válaszoltak.
- Tanácsnok úr, hogy vélekedik városáról? - kérdezte a vérbunkó Gaál

biztos a mélatekintetü Ybl Miklóstól.
Ybl építész úr gondterhelten simogatta meg szakállát:
- Hm ... hm ... nagyságos biztos úr, erre nehéz felelni I ... Császári biz

tos úr ... hogy úgy mondjam, nem fehérvári! ...
- Tehát jobban ismerem kegyelmeteket, mint saját maguk. Az ember

sosem ismeri önmagát.
- Úgy, úgy, nagyságos biztos úrI Akkor tehát kegyelmed tudja legjobban

megrajzolni városunk lelkületét.
A vérbunkó lilás arcán torz mosoly villant át:
- Tojás!
- Nem értem'
- Tojás! Már mint a város. A vékony héj, ezek a rebellisek. A tojás

tartalma, ezek a gutgesinntek. Ossze kell törni a héjat, akkor a legjobb ma
téria ... de a legjobb matéria lesz belőleI

* * *
A tímárok utcáiba maga Pákozdy atyamester vitte meg a legújabb híre

ket. Gaál Eduárd rendelte magához, és kettőt követelt tőle: Balogh Ignác tobak
legényt és a tímárokra kivetett hadimunka dupláját. Balogh Ignácnak nagy volt
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a bűne: szabadcsapatot szervezett a rebellis Batthyány István uralma alatt a
császári kormány ellen. Szinte fuldoklott szoros nankingjában a biztos, míkor
a többi hibapontokat is elsorolta: ... "ez a kutya höf. " höf... volt egyik fő

macher a méltóságos bán katonái ellen való zendülésben.. höf ... höf ... saját
kezűleg lökött be egy szerezsán őrtnestert a forró mustárgázzal telt borospin
cébe ... höf ... ezt kerítse elő, kegyelmed, de tüstént!"

Pákozdy János atyamester azonban nem tudta előadni a tobaklegényt.
Eltűnt az még Hamvassy Imre nemzetőrkapitánnyal, a város fenegyerekével
együtt, mikor Batthyányk elpárologtak ...

Hanem a dupla ingyen-munkát nem tudta kivédeni. Föl is horkantak a ti
márok, de kiváltkép a birkabőr-cserző tobakok. Osszefutottak azonmód Pákozdy
uram udvarában.

- Alig van birka a hadjárat miatt, és csak felbőrből heti öt mázsát cserez-
zünk? - háborgott Egyed István.

- És topán-bőrt most, a cezony kezdetén?
- És ötszáz kvadrát kordovántz
- Méghozzá tunikás bőrből, a nemjóját?
- Ingyen! Nyugtatóra, mi? Hogy majd Windíschgrátz megfizetendi?!

Persze sohanapján!
Ezt az utóbbi mondatot Havelka Ferenc dörögte, az öles, szép atléta.

Cserzőtimár volt, és a felbőr az ő vállát is nehezítette.
- Nem dolgozunkl - tüzesedett Nyitray Vendel, aki éppen tavaly égett

le szüret előtt

- Akkor vasra veret bennünket a Gaál! - jelentette ki az atyamester.
Alig győzte a csitítgatást. Oreg volt, már megviselte a sok céh-gond. Istenem,
csak már itt volna a Háromkirályok napja, a "lakkoltatás", amikor az új céh
mesternek adhatná át a temérdek gondot I

Most a sok, gubacsleves, vöröskötényes timár közül kiemelkedett egy
szakállas, javakorbeli férfiú. Hübner András az, a nagy tobak. Hadjárat elött
hat legény főzte neki a szömörce-Iében a finom szicíliát meg a csalai birkabőrt.

Öt szemelte ki a haladó-párt céhmesternek. Lassan, fontolva szólt:
- Én azt mondom: dolgozzunk! Ki segíthet már rajtunk? Senki! Vége

mindennek I
Komoran hajtotta le szép, férfias fejét. Valami halk szégyen égett a hangjá

ban. Hat gyermeke van, hát megfutott. Igy gondolták a tüzesek. Keserü iz állt
a szájukba. Tavaly a dicsőséges nemzetörvilágban még kapitány volt, most már
óvatos gutgesinnt?

Hübner András a szemükben olvasott;
- Nézzék, kegyelmetek! A vásárra való bőrt gyorsabban cserezzük, mert

olcsón cserél gazdát. De a szép kordovánt, akit a lányunk csizmájának szánunk,
hosszan dolgozzuk. Berakjuk sziciliába is, nemcsak gubacslébe, meg szömörcébe,
azután soká szikkasztjuk, gonddallakkozzuk. Értik már? Igy tegyük el most a
magyar szabadság kordovánját is! A gyermekeinknek ...

- Rabok lesznek - dörmögte Egyed István.
- Hát akkor az unokáknak.
- Pecsovics!
Ziháló mell gyűlölte ki ezt magából. Nyitrai Vendelé. Elkeseredett, tönkre

ment ember, olyan, mint a veszett farkas.
Hübner András arcán fekete villám cikázott át. Hatalmas keze ökölbe szo

rult, a kötényét majd szétdobta amelle kazánja, Megmarkolta a dühödt embert,
de aztán hirtelen elengedte.

- Igazad van, Nyitrayl
Csak ennyit mondott, a hang szinte a mellébe száradt. Aztán lassan, el

tántorgott, mint az alvajáró, a döbbent timárok közül.
A többi is szétrebbent szó nélkül. A vén Pákozdy averejtéket törölgette

ráncos, cserzett homlokáról. Nagy az Isten! Hübner Andrást megverték, de
mégis győzött. Mert most már a timárok dolgoznak majd!
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Hübner tobak maga sem tudta, hogyan ért haza. A felesége összecsapta
a kezét:

- Hát, kegyelmedet mi lűtte?

Az ember szót sem szólt. Csak fogta a húsoló kést, és nekiesett a bőrök

nek. Két maradék legénye, akiket a hadi vihar még nem ragadott el, rosszat
sejtve dögönyözte a présből kivett bőröket a töltővályún.

- Késő estig dolgozunk máma! - mondta tompán a mester, - A csá
száriak dupla kvótát követelnek.

Nagyobb fia is ott tüsténkedett körülötte. Nem merte megkérdezni, mi a
baja. Sejtette, hogy nemcsak a timár fáj benne. Hanem Anikó, barackvirág
arcú, eladó-leánya, bátrabb volt. Mikor egy hajtás borra betérült apja a kony
hába, átölelte csapzott nyakát, és hízelegve duruzsolta fülébe:

- A hasogatás, apja, a derekában?
A tobak komoran tekerte a fejét.
- Hát a szíve, apja, úgy-e?
Hübner tobak nem felelt. Anikó sem firtatta tovább. Az ő szíve is sok

szor sajog. Valahol nádakon-ereken bújdosik az, aki a fájást belopta a szívébe ...
- Nyomorultak vagyunk, kisleányom - sóhajtotta az apa keserűen. -

Rabok a saját hazánkban.
Anikó a fiatalság győztes, suta mosolyával húzott elő valamit pruszlikja

rejtekéből. Vörös toll volt az, Kossuth honvédeinek dísztolla.
- Látja, apám, a szabadság most ide költözött. De nem halt meg!
A szívére szorította a nyűtt tollat. A mester gyengéden magához vonta

a leányát, és megcsókolta. Melegség futotta át a testét. Mintha az Isten, az élet
forrását zuhogtatta volna át csüggedt testén-lelkén: az asszonyi hit, a gyermeki
tisztaság megváltotta a lét nyomasztó fájdalmától. Hát ezekért érdemes tűrni

a megaláztatást is! Ezek szabadságáért.
A kert felől heves kutyaugatás hallatszott. Basa vonított ijedten, szokat

lanul. A tobak meg a leánya fölfigyeltek. A Sárrét felől már becsorgott az esti
homály, a vacsoracsilIag is szikrázott már, mint egy repeső, tüzes pacsirta.
Basa most örömnyűszítésbe csapott át.

A tobak az udvaron termett a leányával. Bicegő drótostót óvakodott előre

a kazlak felől. A kutya boldogan törleszkedett a lábához.
- Anikóból szakadt ki először az értelem:
- Náci azl Balogh Ignác!
A "drótostót" némán tekintgetett szerteszéjjel, de Anikó félretett minden

óvatosságot. Röpült feléje, mint a madár. Hanem, mikor odaért hozzá, szemér
mesen hátrakapta magát a legény ölelése elől.

- Nácil
- Anikó l
Percek alatt ott volt a háznép a bőrtüszős. bicegő tót körül. Hübner mes

ter sürgöst bementette a belső szobába, mert Gaál Eduárd besúgói ott setten
kednek minden utcasarkon.

* '" *
Egész éjjel nem aludtak Hübner András házában. A veszedelem beköl

tözött a tobak-sorra. De a tobakmester házanépe vállalta a veszedelmet. Balogh
Ignác élete kockáztatásával lopakodott be a városba, hogy hitet öntsön a csüg
gedt fehérvárlak lelkébe, az ő lelkét pedig megfürdesse Aníkó égszínkék
szemében.

A Bakonyban rejtőznek még mint az ordas farkasok. Legényei közt fehér
vári szökött nemzetőrök. komáromi gatyások, zöldatilIás zrínyiek vannak, csupa
elszánt fickó, aki nem spekulál, nem mérlegel, de öl, és ha kell, meghal az édes
magyar szabadságért. Győr felől majd Klapka jön, VeszprémbőlNoszlopy, Föld
vár felől pediglen Mednyánszky és Hamvassy Imre, a tanácsos fia nagy nem
zetőrsereggel.

Az asszonynép meg a gyerekhad gyűrűző szemmel hallgatta a gyönyörü
szavakat. Csak Hübner András maradt elgondolkozóan komoly.
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- Téged halálra keres a Gaál hóhér - mondta Baloghnak egyenesen.
- A halált a szabadság Istene tartja a kezében, nem a csesznye svarcgelb!
- Kossuth már Debrecenből is elmenekült, úgy hírlik - folytatta kono-

kul a tobak. - Pákozdy uram hozta a hírt délelőtt.

A tobaklegény fölkapta csapzott, barna fejét.
--- Kossuth nem menekül soha! Svarcgelb mérgezés ez a hír ísl
- Az orosz betört már az Alföldrel
Balogh Ignác vad nevetésbe tört ki:
-- Hát hitelt ad kegyelmed a rémisztő híreknek? Mindahány a Wíndísch

gratz műhelyében készült, ott kalapálták!
- Gondolod, öcsém? Hát ahhoz mit szólsz, hogy Pestbuda már a csá

száríak kezében van!
- De mí kiűzzűk őket! Hát nem érti, mester uram?! Van Isten? Van,

úgy-el Szabadnak teremtette az embert s a magyart is! Szabadnak. Noshát, Tán
csis Mihály azt mondja ...

- Eh! Táncsísl Lázító szegénylegény!
- Tavaly még esküdött rá, mester uram!
- Az tavaly volt l A levegőben lógnak ezek, Náci, a levegőben l Szavak,

szavak, szavak!
- Hallgasson meg tovább, mester uraml Táncsis Mihály itt írja a lapjá

ban, hogy a munkásnak, de a munkának is szabadnak és emberinek kell lenni.
Igaz ez?

- Ez igaz! Hiszen mi haladók is ezt valljuk ...
- Ha tehát van Isten, és szabadnak teremtette a magyart, akkor el-

hagyja most a szabadság harcosait? Hát lehetséges ez? Vagy olyan gonoszok
volnánk, hogy elejtett volna bennünket?! Mennyivel jobb a zsarnok? Isten itt
bennünk is vanl - A mellét döngette. - S a zsarnok varázsa csak addig tart,
amíg félelem él a szívünkben! De ha oroszláni lélek lakozik bennünk, akkor
győzünk, győzünk, mester uram!

- Győzünkl

Ezt Anikó sóhajtotta. Álom nem volt a szemében, csak szent szerelem,
vagy ennél is több: a szent métely, amely onnan lobogott ki az űzött, ordas
szabadharcos szeméből.

Hübner András csendesen szorította meg a tobaklegény kezét. Ha úgy
lenne, ahogy a fiú mondja, akkor az a piros toll, melyet leánya rejteget prusz
likja alatt, áthajolna a legény erős mellére is. Már-már kibuggyant a száján:
"fiaml", - de valami rejtett ököl visszeütötte a vallomást. Visszhangosen
kongott a mellében az ütés nyomán:

- Pecsovics!
Úgy érezte magát Hübner András a lázas fiatalok között, mínt a gyáva

orvos, aki fölismerte a bajt, de nincs lelke ráébreszteni a beteget a halálos bajra.

* '" *
Jó hajnalban a réti párába enyészett bele Balogh Ignác. Azzal búcsúzott,

hogy "holdtöltével jövünk!"
Anikó mosolygott, Hübner mester csak komoran bólintott. Megint azt a

szent bizsergést érezte, mínt tegnap, mikor leánya átölelte. Valóban itt nyilat
kozik meg az Isten szűz gondolata az emberben? Hátha ezek a fiatalok job
ban értik a nagy Isten üzenetét, mínt ő a megkopott, sokat csalódott, bizalmat
lan szívével?I ...

Nem, mégsem tudott teljesen hinni a hitükben.
Hanem aPalotavároson végigremegett Balogh Ignác árama titokzatos uta

kon és hajszálereken. A besúgások, árulások, elfogatások pestise még tombolt,
de a hajszolt emberek már ragyogóbb homlokkal jártak, mint két napnak előtte.

A tobaklegények belefújták a szélbe Balogh Ignác üzenetét, és a szívek virág
kelyhei fölfogták BZt. Műhelyekben, verejtékszagú zúgok robotpadjai mellett,
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kifosztott tűzhelyek kopár padkáin tovább fonták a szegény, esett magyarok
a fölröpített szivárványt.

A Három Szer ecsenyben, a Pokolban, a Vörös Okörben, meg a többi korcs
mában össze-összehajoltak a mészöly öreghegyi mellett a vásárosok, zsellérek,
meg a pelyhes állú diáklegények. De csak esti kilenc óráig, mert kilenckor fel
dübörögtek a császári kék-kabátosok, és megvasalva vitték a tömlőebe. akit
ott találtak.

Hübner Andrásnál is összegyülekeztek pipaszó mellett a környék mes
terei. Odajárt Havelka, a daliás cserzőtímár. Hegyi Pál. az erős, tömöcskös ács
a Csapó-utcából, Varga Mihály meg Gáncs Pali a szűcsök céhéből és Kuczka
Mihály a kecskeméti gyökerű csupaizom kovács, akiről azt hirdették a szigeti
gyerekek, hogy egy hajtással áthajítja a háztetőn az öregkalapácsot ...

Mindent tudtak. Mikor külön-külön voltak, a magány kegyetlen percei
ben világosan látták a véget. Nincs menekvés már: az emberi értelem szerint
győz az önkény, a zsarnoki erőszak.

De mikor igy együvé verődtek, összeizzott szegény, megkinzott szívük.
és Balogh Ignác szép délibábjának hittek.

Délibáb! Ezt Hübner András mondta, a bölcs szabadságimádó pecsovics.
Szép, gyönyörködtető, - de hazug és mindent fordítva mutat.

Hanem - csodák csodája - a majd het.venesztendősVarga Mihály elle
nezte meg a szavait a legtüzesebben. Megvertük az osztrákokat, megverjük
a cár seregét. is! Csak ne várjon mindenki a másikt.ól mindent. A boldogabb
végét kell megfogni a furkósbotnak. úgy nienni a dühös kutya felél

Tizenöt unokája volt Mihály bá'nak, aztán ilyen délibábkergető mégis
-- gondolta Hübner András. Hanem a többiek sem voltak különbek. Havelka
Ferenc már húszezres magyar seregről beszélt, Gáncs Pali már negyvenezerre
toldotta a Fehérvár felé menetelő fölszabadító seregeket, Kuczka Mihály, a rop
pant erejű kovács pedig a tüzérség megduplázását emlegette. Neki csak a járás
harangjai kellenének, ő megöntené az ágyúkat, mint az a székely ezermester.
Gábor Áron cselekedte. Ki kellene szabadítani a börtönből Mihálik plébános
urat, meg a Brunó barátot, majd azok összeszednék a harangokat!

Alig tudta őket csitítani Hübner tobak. Baljós sejtelmek kezdték gyötörni.
Mi lesz, ha ez a kis gyeptűz lángözönné dagad? Halál és pusztulás I

Eszébe jutottak Ybl tanácsnok úr szavai, melyeket délelőtt mondott neki,
mikor az új műhely tervét bemutatta neki:

- Figyeljen ide, kedves Hübner! A csakazértis forradalmárok: nyugtalan
fészekhagyók. Mind amolyan szellemi gyüttment. Petőfi apja még a Felvidékröl
jött, Bem Lengyelhonból, Klapka, Damjanich az ország pereméről. A többi azon
kép fészekhagyól

Erre ő azt felelte nagyon szerényen:
- Tanácsnok úr, .- és Kossuth? És Görgei? És Kiss .Ernő, Vécsey, meg

a többiek? Ezek is gyüttmentek?
. - Nem. Ezek magyarok. Nomádok. Érti, Hübner mester? A magyar min

dig nomád. Mindenütt otthon van, és mindenütt idegen. A saját hazájában is ...
Ez cseng a fülében, amint most elnézi forró fejű barátait. Havelka apja

a Felvidékről szüremkedett be, Kuczka Mihály Kecskemétről "gyütt", Varga
Mihály és Gáncs Pali pedig "nomádok".

És ő? Az öregapja Bajorországból vándorolt be, itt verejtékes munkával
jó, erős fészket rakott. Nem, ő nem nomád! Nem akar nomád lenni!

Furcsa! Most, mikor ezeket a törődött arcú, felgyúlt szemű sorstestvéreít
látja, most fakad föl benne a helyes válasz, amit a nagyeszű Ybl Miklós tanács
nok úrnak kellett volna megadnia délelőtt:

- Nem, tanácsnok úr! Ezek nem forrongó gyüttmentek! Ezek csak fiata
lok. Ösz fejjel, szöghajjal is fiatalok. Mint a nemzet maga. Most csinálják a
nemzetet. Ha még lehet ...

Úgy érezte rnost, hogy ő is a fiatalok közé tartozik.

'" '" *
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Augusztus hetedik napján futótűzként terjedt el a hír, hogy a császáriak,
élükön Gaál biztossal, Pest felé menekültek el.

Az emberek nagy csoportokba verődtek az utcán. Annyira váratlanul érte
őket a dolog, hogy nem is mertek örülni. Az okosak a zsalú mögé menekültek.
úgyis csel az egészt Vége Kossuth kalandjánaki Gaálék tiszta munkát akarnak
csinálni, azért akarják kicsalogatni a szabadság medvéit barlangjukból! ...

Hübner András szinte örült ennek a lapuló óvatosságnak. Valahogy a
bosszúnak egyszer végét kell vetni, mert a bosszú új bosszút szül, s akkor se
vége, se hossza a szenvedéseknek ...

Hanem egyszerre megszólaltak a Tóváros felől a dobok és a kürtök, és
Hübner András is a tömeggel sodródott arrafelé. Vele volt Anikó és legnagyobb
fia, Péter. A Megyeház-téren látták meg először a bevonuló magyarokat. Három
száz nemzetőr menetelt hetyke mosollyal, élükön Hamvassy tanácsos fiával. Jó
vérű ló ficánkolt alatta. Mögöttük lépdelt Balogh Ignác a szabadcsapatával.
Volt köztük vadászpuskás fehérvári, zöld zrínyi-atillás zalai, vöröstollas Bocskay
honvéd, fokosos magyaraJmási, fehérszűrős, széleskalapú, gatyás komáromi sza
badlegény '"

Tiefbrunner, a kefés, megvetőleg mormogta Hübner tobak mögött:
- Igazi gyülevész!
- Mi? - hördült föl Hübner. - Éljen a magyar szabadság!
A kefés eltűnt, a tobak pedig nem tudta, ki üvöltött ki az ő torkán. Csak

azt látta, hogy a nép vele éljenez. Mintha csak a nagy tobakra vártak volna
az emberek, hogy ő kezdje. Most fölfakadt belőlűk a sok megaláztatás, a rémítő,

rettegtető éjszakák szenvedése, a sok ingyenmunka, a nehéz ütlegek fájdalma:
odarohantak a tarka, rosszfegyverzetűsereghez, és ölelték, csókolták őket, ahol
érték.

Anikó is megfogta apja kezét és magával vonszolta. Egy perc, - és Balogh
Ignác már a karjaiban tartotta apát és leányát.

- Odanézzen, mester uraml - mondta a legény ragyogó szemekkel. Az
opálkék augusztusi égbolton, mint kukacrágott óriás-sajt szédülten úszott a
telehold.

- Úgy-e, megmondtam! - hetykélkedett a legény. - Holdtöltével
jövűnk!

- Es a többiek? Mednyánszky, Noszlopy, Klapka?
- Majd jönnek azok is!
- Csak majd?
- Rövidesen! Még tisztogatják a vidéket, de már a sarkunkban vannak.
- Es ágyú?
- Majd az is lesz! Velűk jön. Csak tarackbó1 húsz.
- A póstán az hírlik, hogy Falkenhayn megindult Bicske felől Fehér-

vár felé ...
- Osszetörjükf
Nem lehetett ellenvetést tenni. A szent tűz ott lobogott a fiú szemében,

és fölgyujtott mindenkit. Hübner András ott menetelt Balogh Ignác mellett, de
nem firtatta tovább a fiút. Minek? Az ő józansága mégis csak hervasztó átok,
hiába. Eszébe jutott neki a munkája. Fogta a leánya kezét (a fia elpárolgott
mellőle) , és keresztültörtetett vele a Városház-téren. Még látták, hogya város
háza erkélyéről Justitia istenasszony bekötött szemű szobra mellől Hamvassy
beszél a tömeghez gyujtó tűzzel. Nem várták meg, mit beszél. Hübner tobak
sietett haza a bőreihez. Egy kád jó bőr ma megérett, ki kell szedni. Ez nagyobb
törvény mindennél.

Onnan a szömörcés kád mellől hivatta magához Hamvassy Imre, a leg
újabb városparancsnok. Kuczka Mihály, a kovács, jött érte a rejtekből elő

szedett nemzetőr-kalappal a fején.
- Kapitány úr - fordult Hamvassy a tobakhoz -, én önt a palota

városi nemzetőrszázad parancsnokságával bízom meg! Vegye tudomásul, hogy
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il városháza áruló, némethez szító tisztségviselőit elfogattam, bebörtönöztettem.
és átvettem a város parancsnokságát!

Hübner András arca komor fellegbe borult. Megint a bosszúI Körülötte
suttogva nyüzsögtek a nomádok, a szent métely megszállottjai. De ott szerong
tak aberendelt higgadtak. és habozók is.

- Nos, kapitány úr?l - türelmetlenkedett a népvezér.
- Dolgozni szeretnék, öcsémuram - vallotta határozottan a tobak..

Békességett
Árulásszámba ment most ez.
- De András bácsi! - fakadt ki a parancsnok. - Velük tart?
Kínos csend zuhant a tanácsteremre. Olyan nagy volt a tobak. tekintélye.

hogy válasza eldönthette volna a még habozók állásfoglalását. Az eszes Ham
vassy jól tudta ezt. Harsány, ünnepélyes hangon mondta most:

- Nos elmondom, amit eddig titkoltam! Vegye tudomásul mindenki, hogy
maga Kossuth Lajos jön utánunk a nagy sereggel. Kossuth apánk áll a végső

hi/re élére I
Valami szent fény ragyogott föl most Hübner András arcán: Érces, lel

kesült hangon kiáltotta:
- Halálig a magyar szabadságé vagyok! Kossuthét

* * *
Két napig tartott a szent mámor. Pincék zugából, ereszek réseiből. kaz

lak fülledt odvaiból mordályok, kardok, szüzmáriás zászlók kerültek elő. Arad
nál már ott állt a bénító gyűrűben Görgei Artúr halálra sebzett seregével.
Petőfi átfúrt szíve már a tömegsír mélyén hevert, és Kossuth a lemondó levelét
fogalmazta Arad alatt ...

A fehérvári megszállottak pedig mámorosan énekelték a szabadság dalait.
Kiszabadultak a börtönből a kanonokok és Mihálik, az emeletes plébános.
Brunó pátert azonban Pestbudára szállíttatta még jóidőben Gaál biztos. Máskor
a szabadságért szenvedők szabadulása ünnepi esemény lett volna, de most el
törpült minden a nagy készülödésben.

Egymást kergették a sötét, kétségbeejtő hírek. De a szent métely boldogjai
fittyet hánytak nekik. Kossuth meg Klapka minden órában jöhet. És ott van
az IstenI Ne higgyék a Belváros császári-érzelmű farizeusai, hogy a szabad
ságért való forradalom istentelen dolog! Mi tiszták vagyunk! Csak élni aka
runk szabadon, munkásan, magyarul! Nem lehet ma okosnak lenni! Nem lehet
itt bölcselkedni I Innen índul ki új életre a magyar szabadság harca. Mögöt
tűnk negyven király szelleme, akik itt vannak eltemetve. Az Arpádokat nem
is fosztotta volna meg trónjuktól Kossuth Lajos, mert a magyar szív volt a
törvényükI Velünk harcolnak ők láthatatlanul.

. Hübner Anikó és leánytársai is beálltak a szabadság igájába. Tépést csinál
tak a sebesűltek számára. A Budai-úti "kórodában" készen álltak a férfiak
mögött.

Hübner Andrást elhagyta most a tépelődés szelleme. Soha olyan nyugodt
és derűs nem volt, mint most. Szervezett, gyakorlatoztatott, parancsokat osz
togatott.

Augusztus tizedikén éjjel fogyó hold mellett megszólaltak a dobok Fehér
vár utcáin. .

- Jönnek a császáriakI Riadó! - süvítették a hírhozók.
A Belváros rangos házai zárva maradtak. De a Palotaváros, Felsőváros.

Viziváros és Tóváros megszállottjai fegyvert és kaszát ragadtak. Hegyi Pali,
az ács, hatalmas szekercét forgatott kezében, suttyó diákgyerekek kést villog
tattak, Juli néni, a piaci lacikonyhák nagytestü démona, nagy szelő késsel a
kezében lihegve törtetett a férfinép közt a Királysor felé. Kuczka Mihály,
Gáncs Pali és Havelka Ferenc Hübner András seregében meneteltek. Hozzá
juk sorakozott Balogh Ignác is tarka szabadcsapatával.

173



Mentek, majd rohantak sisteregve, lobogva, égetve mint a gyeptúz. Balogh
Ignác ott szorongatta a szive fölött Hübner Anikó piros tollát, és rágyujtott a
komáromiak szent dalára:

Föl, föl, vitézek, a csatára!
A szent szabadság oltalmára I
Mennydörög az ágyú, csattog a kard,
Ez lelkesíti csatára á magyart!

A sorompónál egyesült Hübner András Varga Mihálynak az öles szűcs

nek nemzetőrcsapatával.

Most tompa dörrenés. Valahol a Külső Budai-út fái közt levágott Falken
hayn első gránátja.

- Nos, fiam - szólt nyugodtan Hübner András Balogh Ignáchoz -, hol
vannak Mednyánszky és Klapka ágyúi? Es hol van Kossuth Lajos?

- Itt van, apámuram!
Most először szólította a tobakot apámuramnak. A szívére mutatott. Olyan

volt, mínt a részeg. Túlkiabálta a nagy zajt:
- Ahol a szabadság tüze ég, ott van Kossuth Lajos!
Ez volt utolsó szava.

*
Két óráig tartott a harc a megsemmisítő túlerővel. A Király-sor házait

egyenként védték a bőrkötényes, kérgestenyerű nemzetőrök és a kaszás parasz
tok. Fel is gyujtották őket avasasnémetek.

Balogh Ignácot ott találta Anikó reggel a Bódás kovács kapujában. A szí
vét érte a golyó. Keze görcsösen szorított egy véres, csapzott tollat. Szép, barna
feje kérdőn meredt az ég titokzatos kelyhe felé.

Apjaurát hiába kereste a leány. Már messze vitték a győztes császáríak
véres fejjel. bilincsbe verten öt társával együtt a pesti bitófák felé ...

Fédéríco Garcia Lorca: MALAGUE NA

A halál
be és kijár,
a korcsma ajtaján.

Fekete ló zihál,
néhány sötét legény
nagy útra kél
s szól a gitár.

Es valami sós Illatár.
asszony-vér szaga száll
a partok lázban égő

nárdusán.

A halál
be és kijár,
ki és bejár
a halál
a korcsma ajtaján.

Jékely Zoltán fordítása
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