
 

Fehér volt a világ, szép 

Fehér hó este be. 

Úgy omlott a piros vér 

A fehér hóra le. 

 

Petőfi Sándor 

 

 

 

ELSŐ NAP 

 

I 

 

1849. február negyedikén, vasárnapi nap, a hajnali órákban 

Borberek táján, a megyei sóház és az erdészlak között a Mátyás-

huszárok lest vetettek a gyulafehérvári császári postának, az őrséget 

levágták, a katonapostát elrabolták. 

A dolog úgy esett, hogy Kemény Farkas alezredes Déva felé 

nyomakodott egy kicsiny sereggel, s egy alvinci román ember hírül 

hozta neki, hogy Temesvár várából minden héten vasárnap érkezik a 

császári posta Gyulafehérvárába; Alkenyérnél áttérnek a Maros jobb 

partjára, s az erdei úton haladnak, könnyen megüthetők. Kemény 

kiválasztott Kovácsai főhadnagy szakaszából három huszárt – 

Angyal Mihály őrmestert, valamint Izsóf és Pataki közvitézeket –, s 

elküldte őket Borberek alá, keményen meghagyva nekik, hogy ha 

megütik a postát, ne tétovázzanak, egyenesen Bem tábornok 

szállására vigyék, Vízaknára, s ott adják az adjutáns kapitány kezére. 

A huszárok már jóval virradat előtt a borbereki erdei úton 

voltak, a sóház mögötti hajlatban, az erdészlak előtt. 

Bizonyos Müller Godofréd volt az erdész, unokájával, Müller 

Barbarával lakott a faházban. Nem tudta az öreg erdész mire vélni, 

hogy kutyái kora hajnalban annyira ugattak, kiküldte a lányt – 

tizenöt esztendős, szeplős gyereklányt –, nézné meg, talán megint 

rőzsehordó szán akadt el a sóháznál levő keskeny úthajlatban. 

A lány egy botot vett a kezébe, elverte a kerítés kapujától a 

kutyákat, kiment az erdészház udvarából, végig az irtáson, fülelt, de 

nem hallott semmit, csak a szél zúgott az erdőn. A fák közé ment, 

lassan lefelé tartott a ritka fenyvesben, a csapáson haladt, mely a 

mély úthoz vezetett. 

Már jól elhagyta a faházat, amikor meglátta a lovak lábának 

nyomát; először szarvasénak vélte, aztán látta, nagyobb, csaknem 

tenyérnyi. Friss porhó szitálta be az erdőt, az éjjel hullott. A bokros 

felé tartott, amikor egy lucfenyő ágáról, mint a füst, úgy szállt le a 

rárakódott hó, amint valaki nekiment – s egy rövid, hörgő horkantást 

hallott. 

– Ló! 

Már meg is látta. Egy nagy fakalongya állt az út felett, a 

közeli poklosi közbirtokosok tavalyi fája volt, amögött állt a ló. 

nyergében egy piros süveges lovassal. De jól meg volt bontva a 

farakás, a felét lehordták az útra, a hajlathoz, hogy utat álljanak vele. 

A lány gyorsan lehúzta magát egy málnabokor alá, gondolta, 

visszafut a házba, de már nem tudott: a lovas kardot vont, lejjebb jött 

a lejtőn. Most tisztán látta az arcát is: nagy, csüngő bajuszt viselt, a 

csákót egy rézcsatos, fekete szíj szorította az állához, turcsi orrát 

előreszegezte, úgy figyelt az útra, ahol akkor tűnt fel a szán. 

Kétlovas parasztszán volt, egy veres gubás ember hajtotta a 

gőzölgő kis hegyi lovakat; háttal a kocsisnak két katona ült egy nagy 

ládán, szürke köpenyegükön keresztbe futottak a széles, fehér szíjak, 

kezüket fázósan dugták a kabátjuk ujjába, puskájukat magukhoz 

ölelték, a hosszú csövek az ég felé mutattak. Ez volt a postaszán. 

Csengő nélkül jöttek, gyorsan, mert lejtett az út, egy pillanat, 

s máris elfutottak a bokros előtt, ahol a lány lapult a lejtőn: felállt 

hirtelen, lekapta fejkendőjét, intett a katonáknak, hogy ügyeljenek, 



 

kiáltani már nem ért rá, egy szempillantás múlva mit sem tudott 

magáról. 

 A szán éppen előtte állt meg, nem a szavára, hanem a torlasz 

láttára; a kocsis visszafogta a lovakat, a szánkó oldalt csúszott, a két 

katona kezébe kapta a puskát. De akkor, mint a villám, kiugratott a 

bokrosból a veres csákós lovas, rá az útra, utána a fenyves felől még 

egy lovas, azután egy harmadik; a postaőrző katonák közül az 

egyiket rögtön fejbe vágták karddal, hátraesett a szánból. A hegyi 

lovak megvadultak, felágaskodtak, a szánkó felborult, a kocsis 

felugrott a hóból, egyet szökött, befutott az erdőbe; a másik katona 

kapta bátran a puskát, s a pofájához nyomta a tusát. 

– Ne hagyd lőni! Üsd! 

Az egyik lovas a felborult szán mellett célzó katonára sújtott, 

a penge csöndült, mert a puskacsövet találta. A fegyver dörrenve sült 

el, hosszú füstfelleget vetett magából, a cső oldalt vágódott a 

meredek felé, ahol a lány állt, s bámulta a csatát, mint valami rossz 

álmot. A golyó átszaladt a vastag vállkendőn, a lány csak egy ütést 

érzett a mellén, gyöngeség jött rá, beletenyerelt a hóba, arcra bukott, 

és jajszó nélkül legurult a meredekről. A huszár felemelte kardját, s 

visszakézből, mint az ostorral sújtott a puskás katona felé, arcul 

csapta, hogy rögtön elborította a vér. 

A lány ott hevert az út szélén, szoknyája szétterült, kezében a 

piros fejkendőt szorongatta, amivel intett. Senki sem törődött vele. 

– A ládát! Gyorsan. 

Két huszár leugrott a nyeregből, karddal feszítették a 

postaládát. 

Roppant a fa, felpattant a fedele. 

– Mutasd... 

Az őrmester beletúrt két kézzel a ládába, színig volt levéllel. 

A levelek alól kihúzott egy jókora csomagot: K. K. 

Generalkommando. Hermannstadt – ez volt ráírva. 

– Ehun a szebeni posta. Tedd el, Pataki... 

Aztán két másikat, mindkettőre az volt nyomtatva, hogy Persons-

Beschreibungen. 

– Ehun vagynak a proskribáltak! Ide nézzetek... 

Felszakította az egyik csomag szalagját, átpergette ujjai 

között az osztrák rendőrség körözőlapjait. 

– Bartholomeus Szemere... Ludwig Kossuth... Persons-

Beschreibung des Alexander Petőfi... Hogy az Isten lője főbe, aki 

összeszerkesztette. Tedd el. 

 

(…) 

 

– Kártyázunk, uraim, vagy politizálunk? 

A veres szakállú Teleki Sándor nyakig gombolt sötétzöld 

táborkari atillában, csontkemény, magas gallérral, fénytelen fekete 

selyem nyakkendővel, foga között az örökös szivarral ült az 

asztalfőn és osztott: mindenkinek két-két kártyát dobott. Ferbliztek. 

Előtte az asztalon százas csomagolású spanyol szivarjai álltak, kis 

cédrusdobozban – a rossz nyelvek tudni vélték, hogy csupán a 

szivarszámlája évi ötvenezer frankot tett ki. Összecsípett szemmel 

nézett Bethlen felé, megállt egy pillanatra az osztásban. Vízaknán 

voltak, a főtéri Kronberg-házban. 

– Játsszunk most egy sántával? 

– Nem bánom. 

– Bocsánat – mondta az asztal végén egy zömök, 

szétkapcsolt atillájú gyalogos őrnagy –, itt én vagyok a házigazda, a 

kérdést hozzám kellett volna intézni... 

Teleki felpillantott. 

– Pardon – mondta, letette az asztal szélére szivarját, és 

kíváncsian tekintett az erélyes kis bakatiszt felé, akiről természetesen 

tudta, hogy ez Csutak Kálmán, a 27. zászlóalj parancsnoka –, igazad 

van, de gondoltam, a játék variációja végett... 



 

– Nem. Elegendő variációt biztosít maga a ferbli – a csöndes 

is nagyon izgalmas, sőt hazárd játék, minek ezt fokozni? A magam 

részéről nem játszom sántával. Hogy gondoljátok? 

– Cupász! – csatlakozott a házigazdához kártyás műszóval és 

nevetést kiváltva az egyik vendég, rátenyerelve lapjaira. Ez egy 

olajbarna bőrű román volt, Popescu kapitány, a honvédgyalogság 

barna mundérjában. Kedves mosolya volt, fekete bajusza alatt erős, 

fehér fogak csillogtak. 

– Nagyon csodálkozom rajtad, Virgil – fordult a románhoz 

kedvetlenül az ősz halántékú, szép Bethlen Gergely, aki 

aranygalléros, világosszürke huszárdolmányban ült az osztótól 

jobbra –, egy olyan régi granicsár, mint te, nem egy, hanem öt 

sántával szokta játszani a ferblit. A kártya, kérlek, az állóharcok 

unaloműzője. Sándor a variációt keresi benne, én a puszta izgalmat: 

ez nem hazardírozás, nem a pénzről van szó... 

– Persze – állt melléje egy Cress-könnyűvértes, Pereczy 

Mihály őrnagy, aki éppen olyan fehér katonafrakkot viselt, mint az 

osztrák svalizsértisztek, csak a vállrojtja hiányzott – igazad van, 

Gergő. Már engedjetek meg, Puchner igen szigorú és úri felfogású 

parancsnok, ezt mindenki tudja róla, de a szebeni kaszinóban mindig 

sántával játszotta a ferblit. Meg kell hagyni, hogy nagyon szépen 

játszott, remekül tudott veszteni... 

– Kártyázunk, uraim, vagy politizálunk? – hajolt előre Teleki, 

foga közé harapva szivarját. 

– Már engedj meg, ha ez is politika... 

– De mennyire az! – húzta fel szemöldökét homlokára 

Teleki, s közben tovább dobálta kettesével a kártyákat. – Egy 

alkalommal Spanyolországban, mikor Lichnowskival a karlisták 

között verekedtem, elbeszélte Stampa márki, hogy mit mondott az 

elméncségéről nevezetes Necker Lujza... 

– Madame Staxl? 

– Igen. Szóval egy ízben a csípős nyelvű asszonyság 

szalonjában valaki Napóleont említette, és a császár körmeinek 

formás szépségét dicsérte – mire a háziasszony feléje fordult s 

monda: „uraim, ne politizáljunk!”… 

Mindenki nevetett, csak Csutak őrnagy bámult rá az osztóra: 

– Hogyan? Te a jezsuiták ügyében harcoltál? 

Azzal felállt és előrejött, arcán a düh lebbent át. 

– Én és a jezsuiták? Honnan veszed ezt? 

– Ha nem tudnád, a karlisták... 

– Nem tudom. És nem érdekelt. És most sem érdekel. 

Lichnowski Félix a barátom volt, elmentem vele Spanyolországba 

harcolni. 

– Nem meggyőződésből? 

– Fenét. Sportból... Tölts, Bandi! 

Harsogó hahota kelt fel. Csutak is velük nevetett, majd intett 

a legénye felé, aki körülhordta a fonott üveget, bort töltött a 

vendégeknek. 

Egy percre elfeledték a kártyát. 

– Ne nevessetek nagyon – mondta Teleki a pohara felett, és a 

sarokba pillantott –, látjátok, Sándor milyen szigorúan néz rám. Ő 

ezt nem szereti... Igaz, druszám? 

Valamennyien a sarokba tekintettek: egy alacsony, vézna 

fiatalember állt Csutak Kálmán széke mögött, testsúlyát a bal lábára 

helyezve, karba font kezekkel, az egyetlen, aki nem volt 

uniformisban – egyszerű, fekete magyar ruhát viselt, vékony, 

ádámcsutkás nyakán kihajtotta az inget. Csapott válla volt, és 

keskeny mellkasa, arcbőre sárgásbarna, néhol májfoltos, homloka 

feltűnően elődomborodó, vékony bajusza elsimítva lefelé konyult. 

Egy villanó tekintettel végigmérte az asztalt, aztán felemelte a 

poharát, a gyertyalángokon át nézte az aranysárga Küküllő menti 

bort. Ahogy felvetette a fejét egy kis dacos mosollyal, volt ebben az 

arcban, benyomott orrnyerge felett a két éles ráncban, a kissé felfelé 



 

futó szemöldökökben, a felső ajkánál kicsillanó, egymásra nőtt 

táltosfogában valami ördögi. A nevetés elhallgatott, pillanatnyi, 

kellemetlen csönd támadt, de a fekete ruhás, sörtehajú ifjú vakkantva 

elkacagta magát, s Teleki felé emelte a poharát: 

– Eridj a pokolba... vadgróf. 

Fellélegzettek, s mintha békét kötnének, úgy nyúltak 

valamennyien poharaikhoz, ők is bólintottak Telekinek nevetve, 

majd lehunyt szemmel itták ki a kitűnő italt, s kézfejjel törölték el 

nedves bajszukat. 

– Rendben van – emelt a kártyacsomagon Teleki, s hosszan 

fújta maga elé a szivarfüstöt –, én ugyan nem forszírozom a sántát. 

Legyen csöndes ferbli... 

– Kocsisjáték – mondta halkan és megvetően Bethlen. 

– Hagyd ezt, kérlek – vetett rá egy gyors pillantást Teleki. 

Folytatta az osztást, izmos felsőtestével az asztalon áthajolva 

ügyesen dobta a játékosok elé a kártyákat. Heten ültek körben, az 

osztótól jobbra az első Bethlen alezredes volt, mellette Popescu, 

azután Pereczy ült, a Cress-vértes, az osztóval szemben, az asztal 

végén Csutak őrnagy, a házigazda, ettől feljebb egy puskaportól 

lepörkölt szemöldökű Vilmos-huszár, Zsurmai Ignác, és végül – az 

osztó bal oldalán – egy körszakállas fiatal ezredes, Bem táborkari 

főnöke, a szótlan Czetz János. 

A hét ferblijátékoson kívül még négyen voltak a szobában, 

ezek nem játszottak. Hajas András – Csutak legénye, ők egyébként 

csak Bandinak hívták – a bort töltögette, ami saját szerzeménye volt, 

egy szász gazdától vásárolta, az alku előtt megkóstoltatta az 

eladóval, mert nem lehet hinni a németnek... Czetz háta mögött egy 

atlétatermetű, fiatal tiszt ült a székén lovagló módra, szépen fésült 

haja, alacsony homloka, kedves, puha, gödröcskés, vidám arca volt, 

mint egy óriási csecsemőnek: ez Simonyi Simon volt, Czetz 

segédtisztje, aki csak az előbb érkezett másodmagával Andrássy 

Aladár szállásáról, ahol angol puncsot ittak: most a gazdájának 

kibicelt. A másik, aki vele jött, egy magas, sötétszőke, barkós, 

feltűnően elegáns megjelenésű Mátyás-huszárszázados volt, Bethlen 

Gergely háta mögött állt, és közönyös arccal forgatta a poharát – 

vele szemben, a szoba túlsó sarkában támasztotta a kályhát a civil 

ruhás, kihajtott ingnyakú fiatalember, kezével Csutak széktámláját 

markolva. 

– Ti még nem is ismeritek egymást – mondta Teleki, és a 

kezében lévő kártyával egy világfias mozdulattal a huszár felé 

mutatott – Török István kapitány. 

Az egy lépést tett előre, egy száraz, erőteljes szorítást érzett a 

kezén. 

– Petőfi Sándor. 

– Ülj be helyettem, Sándor – fordult feléje Csutak –, nekem 

pár perc múlva úgyis mennem kell... 

– Nem – nyomta vissza a székbe a költő –, nem játszom 

ferblit. 

– Koltón játszottad – mondta Teleki, és ledobta Czetz elé az 

utolsó két lapot –, egy forint a vizi, uraim... 

– Megadom – mondta Bethlen Gergely, az előkelő hazardőr, 

és az asztal közepére csúsztatta a pénzt. Zsurmai és Czetz is letették 

a forintot. – Nem tartom – mondta egyszerre Popescu és Csutak 

Kálmán. Pereczy hümmögve gusztálta a lapját, aztán szótlanul maga 

elé tette: kilépett. Maradtak a játékban négyen. 

– Koltón – szólt emlékezve a költő, és poharába nézett –, 

Koltón tényleg kezdtem ferblizni, de nem szeretek valamit félig 

csinálni. Nem nekem való ez a nagyúri játék... 

– Nagyúri? – pittyeszt szájat Pereczy – kimondottan 

táblabírák szórakozása. Az ecarté az elegáns játék vagy a bésique, 

esetleg a whist és a l’hombre... 

– A piké és a makaó – szólt közbe Simonyi, a kibic. 

– Ugyan! – kiált feléjük Bethlen – a farao és a trente et 

quarante. Az a játék, tíz csomag francia kártyával… Tartom. 



 

Ezt Teleki felé mondta, aki dupla összeggel kínálta fel a 

harmadik lapot. 

– Nem tartom – dobta el a kártyáit Zsurmai. Hárman 

maradtak játékban. 

– Lehet – mondta a költő –, én mindenesetre másféle 

játékokat tanultam. Szalkszentmártonban, apám kocsmájában 

márijást játszottam a parasztokkal, huszonegyet, halbercvölföt és 

durákot. Sopronban, amikor a Gollner-ezredben szolgáltam, 

landsknechtet és filkót játszottunk az őrszobán... 

– Mikor szolgáltál Sopronban? – emelte rá meglepetve a 

szemét Pereczy – tudniillik én is... 

– Harminckilencben. 

– Harminckilencben te már tiszt voltál? 

– Dehogyis voltam tiszt. Tizenhat esztendős koromban 

beálltam a 48-ik gyalogezredbe mint közlegény. 

– Zöld hajtókás, sárga pitykés közlegény, hahaha – kacagott 

hangosat Teleki Sándor –, látszik, uraim, hogy nem olvastok 

verseket... Negyedik lapom nyolc forint, ki tartja? 

– Tartom – vette fel a lapot Bethlen Gergely –, 

harminckilencben a jó Öreg Auersperg volt Sopronban a 

városkommendáns, igaz? 

– Az lehet, hogy öreg volt – kiáltott az asztal végéről Csutak 

–, mert már harcolt a francia háborúban is, de hogy jó... 

– Miért? Nagyon tisztességes hadastyán, igazi régi vágású, 

lovagias üregúr... 

– Ez a régi vágású öregúr tavaly Windischgratzcel együtt 

előbb ravaszul elszedte a fegyvert a bécsi forradalmároktól, aztán 

főbe lövette őket – mondta Csutak a dühtől rákpirosan. Az asztalon 

keresztül Bethlen felé köpte a szót: – Ez a vén hóhér!... 

– Így nem lehet beszélni – kopogtatta meg kártyái élével az 

asztalt az alezredes. – Már engedj meg, azért mert valaki a császári 

lobogó alatt harcol. És ezt éppen te mondod, aki Radetzky katonája 

voltál? 

– Éppen én. Közelről láttam őket. Auersperg Bécsben 

hadifoglyokat lövetett főbe, Becher Alfrédet, Jeloviczky Eduárdot, 

Bem segédtisztjét, Messenhauser Cézárt, Blum Jánost. Ezért 

mondom: vén hóhér volt! 

– Nem igaz! – mondta hangosan Csutak háta mögül Petőfi. 

Mindenki letette a kártyát, és feléje pillantott. – Nem igaz, nem 

hóhér volt! Az tisztességes mesterember mellette. Gyilkos volt... 

Két eres, csontos kezével, szétterpesztett ujjakkal rátenyerelt 

az asztalra, s úgy nézett Bethlen felé, aki sápadtan csapta le a 

kártyát. A csattanás után csönd támadt. 

– Bocsánat, így nem lehet játszani – tette le kártyáit Czetz 

ezredes, s Teleki felé bólintott –, én kimegyek a játékból... 

– Igazad van. Játszunk, uraim, vagy politizálunk?... 

– Politizálunk – szegte le a fejét, mint öklelésre induló bika, 

Bethlen. – Ha ez politika, akkor politizálunk. Mégiscsak tarthatatlan, 

hogy egy becsületben megőszült férfit, még ha ellenség is... Hát ki 

ez a Herr Blum? Kicsoda Messenhauser?... 

– Utcahősök – mondta halkan Török István, és szemének kék 

villámával tetőtől talpig végigkarcolta a vézna költőt, aki abban a 

pillanatban felragadta Csutak székét, mint valami ütőszerszámot. 

Már mindenki állt. 

– Kérlek, Sándor – indult most feléje Teleki –, az egész egy 

egyszerű megjegyzés volt... 

– Menj a fenébe, tudod, hogy ilyenkor farba rúgom a 

békeangyalt. A belit taposom ki, aki nem emel kalapot, amikor 

kimondja Messenhauser nevét. Utcahősök? – éles orrhangon beszélt. 

– A világ vitézei, kapitány úr, az emberiség hősi halottai... 

– Kérem, ez mégis talán elvek dolga... – kezdte Pereczy. 

– Az! – süvöltött Csutak – de aki ilyen elveket vall, mit keres 

Bem táborában? Bem Bécsben a nagy barikádot védte. Erre felelj! 



 

– Igaz, kamerád – mondta Popescu kedvesen –, neked az 

öreg is utcahős? 

– Ne vigyük félre a vitát. 

– De tessék felelni! 

– Aber, nicht fór dér Mannschaft... Nicht fór dér Mannschaft! 

Dér Bandi!... 

Valamennyien Hajas Andrásra néztek, aki kezében a fonott 

üveggel szótlanul bámulta őket. 

– Ez az! – nevetett a költő, hogy elővillant a táltosfoga – csak 

nem a nép előtt, urak! De ezt többé nem! – azzal megforgatta és 

földhöz csapta a kezében tartott széket, hogy annak rögtön kitört 

egyik lába –, ezt többé nem! Tessék letenni a garast... 

– Bocsánat, én hazamegyek – mondta Czetz. Sarkig érő, 

piros bélésű köpenyegét Simonyi, a segédtisztje segítette felölteni, 

aki maga is vállára terítette fehér lovaspelerinjét, és meghajlással 

búcsúzott. Ez az este menthetetlenül elromlott. Zsurmai összeseperte 

a kártyákat, és közben megnézte Teleki lapjait: egy piros kilencese 

és piros tízese volt az osztónak, semmit érő kártyák, és ezekkel mert 

olyan merészen játszani, mintha négy disznót tartott volna a 

kezében. Micsoda nagystílű kalandor ez, gondolta, még a csöndes 

ferblinél sem nyugszik a vére. 

Akkor kívülről éles torokköszörülés és csizmacsapkodás 

hallatszott, mint amikor a havat veri le lábáról az ember. Az ajtó 

kinyílt, és két sötétkék egyenruhás székely huszár lépett be, fekete 

csákójuk állszíjjal a fejökre szorítva, fehér bárányprémes mentéjük 

nyakig gombolva, bajuszokon dér ült – hideg van odakünn. Az egyik 

– karvalyorrú, ügyes kis káplár – körülnézett a szobában, amint 

meglátta Csutak őrnagyot, megindult feléje, miközben fürgén 

kikerülte a feldöntött széket. Kemény sarkantyúütéssel jelentette, 

hogy hajnali három óra van, az őrnagy úr parancsolatára megjelentek 

a tábori őrsök leportyázására. Február negyedike volt, még nem 

pirkadt. 

– Érezzétek magatokat idehaza, nekem mennem kell – 

mondta vendégeinek az őrnagy, aki táborügyeletes tiszt volt ma –, 

viszontlátásra! Bandi, a kardomat, köpenyegemet... Gyorsan. És tölts 

az uraknak. 

Örült, hogy mehetett. A költő egy szürke katonakabátot 

terített a vállára, s vele ment. Hajadonfővel. Kint sűrűn hullt a hó, az 

udvaron egy bőrmellényes, süveges román fiú három lovat tartott: 

Csutak és a két huszár nyeregbe szállt, a költő futva ment a 

hóesésben Wilhelm Dávid közeli háza felé, ahol a szállása volt. A 

mázsatiszti laknál lámpa égett a falon, látta, hogy Popescu és 

Zsurmai tapossák a havat, a Hosszú utcának tartva, ahol a szász 

papnál közösen laktak. Intett nekik, s belépett a Wilhelm-ház kerti 

ajtaján. 

A Fő téren, a Kronberg-házban – Csutak szállásán – négyen 

maradtak. Körülülték az asztalt, most Bethlen adta a bankot. Teleki a 

kis cédrusdobozban körülkínálta a homokszínű, szögletes spanyol 

szivarokat. 

– Parancsoljatok, urak. 

– Tulajdonképpen kicsoda a házigazdánk, ez a Csutak? – 

kérdezte Pereczy, a fehér kabátos svalizsér, miközben a szivart 

ropogtatta, és a gyertyánál rágyújtott – ez császári tiszt volt? 

Hihetetlen. 

– Igen. Lombardiában Radetzky nagyon szerette – mondta 

Bethlen, nagy élvezettel keverve a kártyát. – Tagadhatatlanul 

tehetséges ember. Egyébként a makói rektor fia... 

– Na – kezdte Török kapitány, de Pereczy szemvillantására 

elhallgatott. András, a házigazda legénye közeledett, széles fatálcán 

borospoharakkal. Franciára fordította a beszédet. – A barátja, az a 

pesti redacteur, kissé rabiátus. Nem?... Két forint a vizi? 

– Igen. Nem tartod? Sántával. 

– Tartom. 



 

– A népköltő? Monsieur André Marié Chenier?... De 

fogadok, hogy franciául nem tud. Azt képzelte, hogy most is az apja 

kocsmájában van... Kunszentmártonban vagy hol az ördögben. 

– Hagyjuk ezt, jó? – szólt ki Teleki a kártyái mögül – nekem 

ez az ember barátom. A fogadást elvesztenéd, kitűnően beszél 

franciául. 

– Lexinek vannak ilyen liesonjai – mondta Bethlen nevetve –

, tegeződik az ispánjaival... Harmadik lapom négy forint, ki tartja? 

– Megadom – vakon nyúl a kártya felé Teleki. Ő is 

mosolyog, érzi, hogy remek parti készül. 

 

 

Ebben az istentelen hóesésben nem lehet látni semmit, 

legjobb, ha az ember ilyenkor a lóra bízza magát. Elöl ment Csutak 

őrnagy, a kantárszárat karjára öltötte, kesztyűs öklét zsebre gyűrte, 

kék tábori sapkáját fülére húzta, köpenygallérját felhajtotta, úgy 

léptetett a lovával a sóaknák között vezető ösvényen. Mögötte jött a 

két huszár, csákójukat vastagon befújta a hó, mintha nagy fehér 

süveget hordoznának a fejükön. Az átláthatatlan hófüggöny mögül 

most két rövid, kemény óraütés hangzott: a város felől jött, a 

katolikus templom tornyából. Fél négy, hajnal. 

Hajnal! Itt talán sohasem fog megvirradni, sem ég, sem föld 

nem látszott, csak lenn és fenn, mindenütt ez a sűrű, zizegő hóesés, 

mely már a ló fülét is eltakarja. 

– Ügyeljen, őrnagy úr, ehun ezek a sógödrök!... 

Igen, ezekre emlékszik tegnapról, amikor Bem parancsára az 

utászokkal és kirendelt lapátosokkal hósáncokat emeltek az erdőszél 

előtt; ilyen riasztó tájat még sohasem látott. Ha igaz, hogy a Holdon 

hegyek, völgyek és kráterek vannak, ahogy egy német csillagászati 

munkában olvasta, akkor ilyesféle lehet a holdbeli mező, mint ez a 

havas szélű, óriási gödrökkel teleszórt síkság Vízakna előtt, az 

elhagyott, néma aknák sora, amelyek mélyén sötéten csillog a sós 

víz, apró holttengerek, semmiféle fagy nem fog rajtok. Nem 

veszélytelen út ez nappal sem, egy hibás lépés, legurul a havas 

meredeken, s a holt vízig meg sem áll az ügyetlen. Teljesen 

meglazítja a szárat, hogy ne is érezze a ló az irányítást, nincs jobb 

kalauz sötétben, veszélyben az ösztönnél. 

Most már a tegnapi hósáncoknál járnak, itt kell lenni az első 

tábori őrsnek. A ló járása lelassul, valami kaptatón haladnak felfelé, 

térdig hóban. 

– Nem jól megyünk, őrnagy úr, balra! Balra az ösvény... 

Balra térnek, a szélvihar most egyszerre az arcukba ugrik, az éles 

porhó, mint apró nyílvesszők, zuhog orcájokra, állukra, pillanat alatt 

hópárna rakódik nyakukra. Csutak érzi, hogy hordja be a vad szél a 

jéghideg kis szemeket egyenruhája minden kis nyílásán, gallérjánál, 

köpenye ujjánál, hogy ott azonnal vízzé olvadjanak; kis patakok 

kezdtek csurogni a mellén, nyakán. 

– A betyár istenit ennek az időnek... 

Micsoda szerencse, hogy állóharcban vannak. Egy hajnali 

támadás ebben az ítéletidőben – szemközt az orkánnal – a támadót 

segítené. Puchner a szelindeki állásokban megkísérelte a támadást, 

de ide már nem követte őket: nem akar nagyon messzire távozni 

Szebentől, hadműveleti alapjától. Az őrnagy jól ismerte Puchnert, 

Lombardiában találkozott vele, amikor a haditanács szemlélő 

tábornokaként végiglátogatta az itáliai garnizonokat. Nem 

tehetségtelen katona, gondolta, elég jól ismeri az itteni viszonyokat 

is, habár nem erdélyi, hanem magyarországi, selmeci. Egyáltalában 

nem gyáva, csak nagyon régimódi hadász, igen, már a napóleoni 

hadvezetési elveket is könnyelműeknek ítélte – erre világosan 

emlékezett a lombardiai szemlékről. Ha ő Puchner helyében volna, 

akkor... 

– Sztoj-sztoj-sztoj! 

Aha, a lengyelek. Zarzycki százada! De hányszor javasolta 

már, hogy a hármas lengyel őrkiáltás helyett használják a magyart, 



 

ez félreértésekre vezethet, az ellenség oldalán is harcolnak 

lengyelek. 

 

 (…) 

 

Bauert véletlenül találta ébren Angyal. Miután a tisztek 

eltávoztak a főhadiszállásról, tüstént elvetette magát az ágyon, az 

ordonánc leráncigálta róla a csizmát. Akkor jött Vén alhadnagy. A 

főhadsegéd halálos fáradt volt, a pokolba kívánta a rókafejű 

bakatisztet. 

Az történt, hogy amikor a 27. zászlóalj első csonka 

századának mozgó járőre átkutatta az óvárosi vendégfogadót, egy 

olyan harminc év körüli fiatal férfit találtak az egyik földszinti 

kamrában. Arany Oroszlán volt a neve a fogadónak, és a bejáró kapu 

fölött valóban ott is volt egy vicsorgó oroszlán öntött szobra, melyről 

az idő lekoptatta az aranyozást, és feketén dísztelenkedett – ezért is 

nevezte Vén alhadnagy „vaskutyá”-nak, „a ház, ahol a vaskutya 

van...” A mozgó járőr parancsnoka ugyanis az alhadnagy volt, a 

pincétől a padlásig átvizsgáltatta a házat, mert „nem tetszik nekem 

ennek a fogadósnak a pofája...”, ötölt-hatolt, mikor azt kérdezte tőle, 

hogy hová lettek a vendégei, s amikor előhúzták a kamarából az 

idegent, azt állította, hogy nem ismeri. 

A fiatalember kolozsvári késcsinálónak mondta magát, 

amolyan vándormesternek, egyben köszörűsnek is. Minden papírja 

rendben volt, útlevele a kolozsvári térparancsnokságtól, a lakatos- és 

késcsináló céh bizonylatai; nyugodtan szedett elő mindent a 

zsebéből, s tette az asztalra. Vén Ferenc nem tudott volna pontosan 

felelni arra, hogy miért nem hitt az embernek, az őrmestere már 

kétszer visszaadta a vándor iratait, hogy menjen isten hírével, de az 

alhadnagy visszaszólította. 

– Azt a sebhelyet hol kapta? – intett a férfi állára, amelyen 

elég friss forradás húzódott egészen a szája sarkáig. 

– Kipattant a kés a satuból – felelte nyomban, minden 

ijedtség nélkül az ember –, kipattant s az államhoz vágódott... 

– Gálfalvánál? – kérdezte csendesen Vén, s kitartóan nézte a 

körhajú, szépen fésült mestert, aki nagyon tisztes benyomást keltett a 

kopott, de tiszta, kék munkazubbonyában. 

– Azt kérdem: Gálfalvánál? – ismételte az alhadnagy, és nem 

kerülte el a figyelmét, hogy a vándor jól táplált, kövérkés arca a 

csatahely említésére lángba borult. 

– Nem Gálfalvánál – szedte össze magát gyorsan –, Tordánál. 

Feküdtem is az ottani református ispotályban. Itt a pap levele róla. 

– Valóban, ezt is levéllel tudta bizonyítani. 

– Hát maga református? – hajolt bele az írásokba Vén. 

– Én igen – mondta a késcsináló –, kolozsvári vagyok én, a 

Bel-Magyar utcában van a házunk, közel a templomhoz. 

– Akkor bizonyosan ismeri a kolozsvári kálvinista kántort, 

igaz-e? No, hogy hívják?... 

Az idegen csak nézett rá, nem szólt. 

– Hát azt se tudja, hogy Sövegesnek hívják a kántort? 

Söveges István. Hogy nem tudja ezt, ha maga kálvinista és 

kolozsvári? 

– Igen – kapta fel a fejét a késes –, Söveges... 

– Fenét – legyintett Vén –, fenét Söveges. Látja, milyen 

könnyen érjük utol a hazugot. Bothos István a kolozsvári kántor 

neve. Igaz? 

A vándor csak állt szótlanul, mert nem mert beszélni, nem 

tudta, mikor mond jót, mikor rosszat. 

– Hát látja – forgatta a kezében a papírokat Vén –, így van az. 

Mi is a maga neve?... 

– Az enyém Nagy Tódor – könnyebbült meg a késcsináló –, 

T. Nagy Tódor... 

– Miért Té-Nagy? 



 

– Mert sok Nagy van a céhnél – magyarázta készségesen a 

késes –, és mi tekeiek vagyunk. Azért. 

– Aha – bólogatott jóindulattal az alhadnagy – s mikor 

született? 

– Ezernyolcszáztizennvolcban, harmadik februáriusban – 

hadarta –, apám idősb T. Nagy Tódor... 

– Az is Tódor – nyújtotta vissza az írásokat Vén és 

engesztelően mosolygott –, no, jól van... Oszt mondja, mikor van a 

névnapja? 

A késcsináló csak bámult rá. Az alhadnagy összefonta mellén 

a karját. 

– Azt kérdem, hogy mikor van a neve napja? 

A másik nem felelt, nézett maga elé, összevont 

szemöldökkel, töprengett, mit mondjon. 

– Nézze – mondta Vén szelíden –, csak nem akarja azt 

mondani, hogy maga is Tódor, apja is Tódor, s nem tudja, mikor van 

Todor napja?... Mikor itták meg Tógyer poharát maguknál, mi? 

Mikor a másik egyre hallgatott, közel lépett hozzá, és 

jóságosan magyarázta: 

– No. Hát ma van a névestéje, holnap lesz Tógyer napja, 

február 7-én. De maga ezt nem tudja? Akkor maga az egyetlen 

Tógyer Erdélyben, aki nem tudja. ’Sten éltesse. 

Avval megemelte előtte a csákóját. A vándor csak nézett 

körül, mint a sarokba szorított kuvasz. 

– Tudja – ült le a fogadó ivójában egy székre az alhadnagy –, 

maga nem kolozsvári, nem református, nem Tódor, és nyilván nem 

is Nagy... 

Odafordult a katonáihoz; hirtelen keményen koccant a 

hangja. 

– Motozzák végig kendtek! 

Még a saruját is lehúzták az idegennek, de semmit nem 

találtak nála. 

– Van egy kézikocsija az udvarban... 

– Azt is kutassák meg. 

Kis idő múlva behozott az udvarról az altiszt egy jó 

paksaméta nyomtatványt, a késcsináló kocsijában lelték, a 

köszörűkövek alatt. 

– Fölszólítás – vetett egy pillantást a röpiratokra Vén Feri, és 

felcsillant a halványkék savó szeme – no, ugye, Té-Nagy uram... 

Hóna alá fogta a nagy csomó proklamációt, intett. 

– Letartóztatom. Kötözzék meg. No, előre! 

Vitte a fővezérségi hadiszállásra. Bauer rövidlátó tekintettel 

méregette a szobájába nyomakodókat. Vént felismerte, aki valami 

civilt hozott magával, két szuronyos között. A főhadsegéd 

kelletlenül ragadta meg a csizmája fülét, s húzta fel a puha, ráncos 

lábbelit. Az asztalhoz telepedett szótlanul, dühösen, és a lámpa 

fénykarikájában olvasni kezdte az első nyomtatványt, ami a 

paksaméta tetején volt. 

– Ejnye – emelte fel a fejét –, micsoda aljasság... Ezt ennél 

találták? 

– Igenis, őrnagy úr. 

Bauer betűről betűre ezt olvasta: 

 

FÖLSZÓLÍTÁS 

 

Az ellenség hadserege, mely Szebenhez közeledve ezen várost 

fenyegette, a császári királyi seregek kitűnő vitézsége által egy véres 

ütközetben megveretett és Szelindekig visszanyomatott. 

Számos emberei elvesztek, öt nehézágyú és négy hadi 

társzekerei elfoglaltattak. 

Ezen fényes győzedelme az igaz ügynek, felderíti a' 

hívérzelmű Lakosság kebleit. 

Hiteles tudósításoknál fogva a’ Magyaroknak azon 

küldöttsége, mely Első Ferencz József Felséges Császárunk s 



 

Királyink elébe járult, magát egészen megadva a' Felség 

kegyelméhez folyamodott. 

Magyarhonban a’ győzedelmes cs. kir. seregek még 

Januárius 13-a ólta Pestről Ócsán keresztül előnyomultak a' Tisza 

felé, s az ő segedelmük mindinkább közeledik hozzánk. 

A magyar lázadás csoportjai s vezérei között máris 

közönséges az elcsüggedés, az utóbbiak közül Görgey 

tizenháromezerből álló seregével Vácz felé, Perczel pedig már csak 

hétezer emberével Czeglédre vonult. 

És minthogy ezen csapatok is a' sok és csoportonkinti 

elszökések által naponta mindinkább gyérülnek, a' legtúlzóbb 

érzelműek is ezen lázadási harcz szerencsés kimenetele felőli 

reménnyel már fel kezdettek hagyni. 

Mindezekhez járul még altábornagy gróf Schlick Januárius 

4- én Mészáros seregén kivívott fényes és eldöntő győzedelme, melly 

az érintett sereget csaknem végképpen megsemmisítette. 

Illy körülmények között tehát még csak igen rövid ideig való 

lelkes kitartásra van szükség, és az általános gvőzedelem 

mindnyájunk jutalma, minden kívánatunk beteljesedése leend. 

Kiváltképpen pedig Ti Székelyek! kik között máig is 

működnek a' cselszövő bujtogatok és ármányos csábítók híven 

tartsátok nekem rég adott szavatokat ’s kötelességteket tellyesítsétek 

úgy, mint Férfiakhoz illő, álképzetek, mellyek szappanbuborékként 

már a jövő percczel semmivé válnak, úgy csalfa beszédeknek, ’s 

elámító intselkedéseknek hitelt többé nem adjatok, az igazság és 

engedelmesség ösvényéről magatokat eltéríttetni ne engedjétek. 

Csak ez által biztosíthatjátok Felséges urunk szelíd, de 

egyszersmind igazság szerető Császárunk kegyelmét magatoknak 

újból, és csakis így távolíthatjátok el családi tűzhelyetektől a’ 

különben el nem maradandó veszély bekövetkeztét. 

Száműzve legyen ’s maradjon azért kebletekből ezentúl 

minden árulás és hívtelenség, mutassátok meg az egész világ előtt, 

melly ítélőbírája leend tényeiteknek, hogy további elcsábítás iránt 

megközelíthetetlennek, eskütök ’s kötelességtekhez tántoríthatatlan 

hívek maradni akartok. 

Nagy-Szeben, 1849. Januáris 23-kán. 

 

Báró PUCHNER ANTAL 

Cs. kir. Altábornagy ’s Főhadiparancsnok 
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FÜGGELÉK 

 

TRUSKOLASKI LEONIDÁSZ LEVELE  

NAGYSZEBENBŐL LA MOTTE CÉSARHOZ 

GYULAFEHÉRVÁRRA 

(Nyers fordítás a francia nyelvű eredetiből) 

 

Kedves César! 

Valóban nem tudom, mit gondoljak hosszú hallgatásodról. 

Ha nem volnék bizonyos abban, hogy Erdély legnyugalmasabb 

erődjében ülsz, nyugtalankodnék végetted, barátom! 

Január utolsó napjaiban, amikor ezredünk erre a most lefolyt 

balszerencsés és merőben felesleges hadműveletre készülődött, egy 

rövid levélkét kaptam tőled, melyben értesítettél, hogy egy keleti 

megyében [a francia eredetiben nem département, hanem tévesen 

arrondissement, vagyis járás, kerület szerepel. A fordító], Csíkban 

jártál egy kisebb lovas egységgel, ahonnan nagynénidet, Rust 

bárónőt kísérted haza egy, a lázadók kezén levő községből. Ez volt 

utolsó leveled hozzám, ahol megemlítetted, mily üdítőleg hatott rád 

ez a nem éppen veszélytelen vállalkozás az unalmas várszolgálat és 



 

irodai beosztás után. Ami ezt illeti, kedves César, én éppen 

ellenkezőleg vagyok: elegem volt a mozgóháborúból és „a megvert 

ellenség teljes szétzúzásáig tartó" üldözéséből, ahogy ezt 

taktikatanárunk, Marischka alezredes mondaná – ugyanis február 

közepe óta Nagyszebenben vagyok helyi szolgálaton, és semmi okom 

sincs panaszkodni. 

Két levelet is írtam neked, válaszként. Az egyiket akkor, 

amidőn Bem Stolzenburgban [Szelindeken?] levő állásai 

megtámadására indultunk, ha emlékezetem nem csal, január 3l-én, a 

másikat a szászvárosi tábori kórházból, ahová sebesülésem után 

szállítottak – ez utóbbi levelem keltjét nem tudom pontosan, február 

7-9. között lehetett, mert 10-én már menekülnünk kellett a városból. 

Egyik levelemre sem válaszoltál, amire semmiféle magyarázatot nem 

találok, mert hiszen a gyulafehérvári katonai postaszolgálat 

leveleidet bizonyosan kézbesíti. 

Előző üzeneteimben már beszámoltam arról, hogy 

gyermekkori barátod mily kitüntető megbízatást kapott 

Szászsebesnél, néhány órán át katonadiplomáciai szolgálatot 

végeztem, hadi követ voltam, amiben nem volt köszönet, mert közös 

bálványunk, Louis de Losenau vitathatatlan sikertelenségemet a 

vendégszerető ellenfél körében elfogyasztott kminkówka hatásának 

tulajdonította – mondjam-e, hogy teljesen tévesen? A rokonszenvet, 

melyet azelőtt irányomban mindig táplált, legyőzte nemzeti italunk 

iránti érthetetlen ellenszenve, és a hadtörvényszéktől, melyet ez a 

szigorú és következetes úr számomra kilátásba helyezett, valóban 

csak a czestochowai Fekete Szűz különös kegyelme mentett meg, 

sajnos, egy ember halála árán – éppen a jobb sorsra érdemes 

Losenau halála árán. 

Ezt szeretném neked elmondani, barátom. 

Megsebesülésem körülményeit nem ismétlem, ezt már 

közöltem veled az előbb említett levelemben, a szászvárosi tábori 

kórházból. Sajnálom, nem dicsekedhetek azzal, hogy egy szép 

dzsidásrohamban buktam le a lóról: egy leszakadó gerenda ütött le 

egy felgyújtott faluban, bizonyos Bencencen, ahol Kalliány tábornok 

nem hitte el, hogy „honfitársamnak” (emlékszel, Jozef Bemet nevezte 

így előttem kedves csipkedéssel Losenau, mikor még kedvence 

voltam) – szóval, hogy honfitársamnak mégis sikerült lezárni előtte 

az üldözés és saját karrierjének útját. Hitetlenségének árát én adtam 

meg, amennyiben az én szakaszomat rendelte be fedezetként a 

fáklyaként égő községbe. Carl (ismered őt: Trombalski hadnagy) 

szerint ha a gerenda agyonüt, a veszteségi lajstromban nem a „hősi 

halál”, hanem a „baleset” rovatban szerepeltem volna, ami jelentős 

különbség, mert nevem így nem kerülhet be alakulatunk 

Aranykönyvébe, melyet ezredlelkészünk vezet. Pedig örökre viselni 

fogom sérüléseimet, mert arccal estem a parázsba, de csaknem 

végzetessé váló sebesülésemről Waldsteinnek annyi volt a 

megjegyzése, szerencsém, hogy nem maradtam ott, mivel ily 

halálnem nem chevauxlégers főhadnagyhoz, hanem sertéshez illő. 

A szászvárosi tábori kórház igen kellemetlen emlékem: egy 

fél napig eszméletlen voltam, majd a fejemen olyan pólyával 

ébredtem, mely csak lepörzsölt pillájú szememet hagyta szabadon, 

teljes süketségre kárhoztatott, s hogy egyáltalában füleimet s 

orromat elvesztettem-e, vagy sem, az csak napok múlva derült ki. 

Ebben az időben írtam hozzád második levelemet, keservesen 

panaszkodva sorsomra. 

Február 10-én, a kora reggeli órákban Jellinek ezredorvos 

leszedte a kötést a fejemről, egy könnyebbel cserélte ki – ó, barátom, 

mily kellemes volt újra zajt hallani, de mily nagy volt a 

csodálkozásom, mikor ez a zaj tüzérségi tűz volt, mely megítélésem 

szerint egészen közelről, talán egy osztrák mérföldről hangzott. 

Kérdésemre Jellinek közölte, hogy a beszállított magas rangú 

sebesültek elbeszélése szerint „honfitársam” egy Piski nevű telep 

[établissement] mentén, egy Strige (így!) nevű folyócska partján igen 

érzékeny vereséget mért, kedves César, a te „honfitársaidra”. Sőt, 



 

Coppet ezredes, aki igen művelt és tudományosan képzett tiszt – 

tudod, aki szabad idejében ófriz nyelven tanul –, és a birodalom 

hadtörténetében hihetetlenül jártas, tanúk előtt jelentette ki, hogy az 

ausztriai hadsereget Marengo, Austerlitz és Wagram, szóval a 

korzikai trónbitorló garázdálkodása óta ilyen kemény csapás nem 

érte, mint e Piski nevű ismeretlen telepnél. 

Nem akarlak a részletekkel fárasztani, amelyek előtted is 

bizonyára jól ismertek, hiszen szétvert hadseregünk egy része éppen 

hozzátok, Gyulafehérvárra menekült, csupán megjegyzem, hogy kis 

kórházunk ablakából én láttam Szászvároson átrohanni Stutterheim 

dandárát. Ah, barátom, micsoda lesújtó látvány volt végignézni egy 

olyan nagy múltú seregrész gyászos futását, melynek 

katonapompájában annyit gyönyörködtünk, amelyet csak pár nappal 

azelőtt büszke díszben, fényes hadi jelvényeikkel, a zene zörgő 

cintányérjai után, fehér kesztyűs tisztjeikkel láttunk elvonulni a 

nagyszebeni Grosser Ringen, őexcellenciája előtt, bármi legyen a 

véleményünk Stutterheimről, fájdalmas volt látni a híres 

gyalogbrigád katonáit tolongva, semmiféle lépést nem tartva, 

semmivel nem törődve futni; századokat láttam puska nélkül, 

tiszteket csákó nélkül, akik kardlappal ütlegelték a lemaradozókat, 

mint az állatokat, de vánszorgó sebesültjeiket ugyanakkor a hóban 

hagyták. A Sivkovich-, a Károly Ferdinánd- és a Bianchi – Dúca di 

Casalanza – regimentek futottak így Szászvároson át, barátom, 

miközben az ágyúszó egyre közelebb ért. 

Amikor a lázadók már megszállták és elhagyták Pádot, 

segélyhelyünket is kocsira rakták. Persze, lóhalálában kellett 

menekülnünk, hiszen alig hagytuk el a várost, máris puskaropogást 

hallottunk; a lázadók fekete csákós, búzavirágkék egyenruhás vad 

Württemberg-huszárai nyargaltak a nyomunkban, rövid 

karabélyaikkal lövöldözve. A Parma-ezred katonái és egy könnyű 

üteg háromfontos ágyúi próbálták visszatartani őket, nem sok 

eredménnyel. Nem volt más mód, járműveink szétoszlottak, hogy a 

Kenyérmező nevű nagy térség [terrain] havas mezei útjain fussanak 

az üldözők elől; én magam egy elesett szekerésztiszt gazdátlan 

lovára ültem, úgy nyargaltam a postaúton egyenesen Szászsebes 

felé. 

Szeretnék rövid lenni, ezért minden felesleges részletet 

elhagyva írom le, hogy amikor balesetem színhelyére, a felégetett 

Bencenchez értem, ott újabb baleset ért: itt találtam ezredtársamat, 

az általad is igen jól ismeri Ferdinand Del' Monico kapitányt egy 

törött kerekű ponyvás szekérrel vesződve. Négy kétségbeesett dzsidás 

állt körülötte. Az volt az érzésem, hogy a hadi pénztárt mentik, a falu 

romjai között elnyargalva köszöntem feléjük, mire Del' Monico 

gyorsan magához intett, és szemtelenül hazudva közölte velem, hogy 

egy imént kapott szóbeli, különleges futárparancs teljesítése végett 

neki tüstént tovább kell vonulnia, de nekem magasabb rangja által 

biztosított hatalmánál fogva megparancsolja, hogy vegyem át a 

szállítmány vezetését. Sérülésemre való hivatkozásomat egy 

legyintéssel intézte el, hanyagul tisztelgett és ellovagolt. 

Jól tudod, hogy Del' Monico mennyire kedvel engem, 

különösen azóta, hogy fülébe jutott megjegyzésem róla: sohasem 

tudom, gúnyolódtam felette, hogy három vastag kard vagy három 

vékony láb néz ki a lovaspelerinje alól. Ó, barátom, a katonák sok 

mindent megbocsátanak, nem ritkán családjuk vagy szellemi 

képességeik becsmérlését is, néha a párbajban kapott golyót is, de a 

hiúságuk legalsó fokát, melyet semmiféle felhám nem takar, ne sértsd 

meg, erre igen érzékenyek: a „homo militaris” soha el nem felejti, 

ha külsejét bírálod. Ez a póklábú és pókhasú Don Hernando, ez a 

mihaszna, akire kocsioszlopok parancsnokságait szokták ruházni, 

most az én vállamon keresztül lépett ki a kútból. Ugyanis 

megfutamodott a veszélybe jutott szállítmány további vezetése elől, 

semmi kétség, azóta egyébként be is bizonyult, hogy az általa említett 

futárságból egyetlen szó sem igaz, ez a patkány az üldöző 

Württembergiektől tartott. 



 

Szó, mint szó: a véletlen jött segítségemre, mint annyiszor. 

Közvetlenül a törött kocsi mellett, a leégett falu utcájának árkában 

egy felrobbant lőszeres szekér teljesen ép kerekét találtuk, ezt percek 

alatt ráhúztuk kocsink tengelyére. Míg a dzsidások a tengelyszöget 

verték be, megkérdeztem, hogy miféle szállítmányt kísérnek? – 

képzelheted meglepetésemet, mikor kiderült, hogy nem pénztárláda 

hever a kocsi mélyén, ahogy véltem, hanem egy magas rangú halott, 

akinek a veszélyeztetett területről való gyors elszállításával a 

főparancsnokság Del’ Monicót bízta meg, e gyávát. De 

meglepetésem megdöbbenésre változott, mikor az előkelő halott 

nevét kérdeztem, és Losenau nevét hallottam. A szekérponyvához 

léptem, kifűzettem a zsinórt, s valóban ő feküdt a sátoros kocsi barna 

homályában, egykori jóakaróm és mesterem, későbbi szigorú bírám: 

férfias szép arca sárga, álla leesve. Feje oldalt billent a szalmán, 

szájából egy alvadt-fekete vércsík futott le. 

Nos, nem volt merengeni való időnk, a kocsi élére álltam 

lovammal, délután Szászsebesen voltam, késő este már a biztonságos 

Hamleschfaluba [talán Omlás Szeben megyei községbe?] jutottam 

el, ott éjszakáztunk; másnap reggel érkeztem a halottal 

Nagyszebenbe. 

Még éjjeli szálláshelyünkön elbeszélte nekem a kíséret egyik 

dzsidás altisztje, a derék [olvashatatlan név: Bro....wetsch?] 

őrmester, hogy tanúja volt az ezredes elestének. Ez február 9-én 

történt, délután négy óra tájban, mikor a lázadók valamennyi 

zászlóaljukkal, harminc dobossal, szuronnyal, kartáccsal, 

lobogóikkal, élükön „honfitársammal", rettenetes rohamot intéztek a 

hídfő ellen: Losenau nem mozdult a helyéről, ekkor érte a lövés, 

jajszó nélkül lefordult a lováról, még élt. 


