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Tavaszi hadjárat
(regényrészlet)

v. 4.
És aztán lassan leállt az idő.
Hazamentek sennyére. ágota ráunt a lovaira, ádám meg a teheneire, de az em-
bereik tovább gondozták azokat a gyönyörű állatokat. Tudták, hogy valami ké-
szül, tudták, hogy valami itt áll az ajtó előtt, és nemsokára visszautasíthatatlanul 
bekopogtat. Az idő mégis állt. ágota tovább olvasott. Újraolvasta a Lúdas Matyit, 
elolvasta a János vitézt és a Toldit, nagyon tetszett neki ez az új irodalmi irány, de 
karosszékében sellőként összegömbölyödve, kékesszürke macskájával játsza-
dozva mégis tudatosan utánzott egy XvIII. századi ábrándot. ádámnak pedig 
pénzre lett volna szüksége, kézzel megfogható pénzérmékre, úgy gondolta, bár-
mi közeledik is, jó lesz némi készpénz. Kupeckedni kezdett, türelmetlenül, ezért 
nem is jól, de mégis. ágota engedélyével eladott néhány lovat, pénzzé tett két 
tenyészbikát – nagyon meglepte, hogy mennyi pénz is van ezen a világon, s hogy 
az emberek milyen könnyen odaadják neki a magukét. Megszámolta az összege-
ket. elhelyezte egy vasalt ládában. Bezárta három lakattal. eldugta egy fali re-
keszbe. Ráhúzta a függönyt. Nekem hízol, mondta a pénznek.

Az öröklött arborétumuk teljesen beállt. A parasztjaik természetesen gondoz-
ták a területet – rendszeresen irtották a gyomot, válogatták a bokrokat, az igazán 
öreg fákat kivágták, otthon eltüzelték –, de tudatos erdőgazdálkodás nem volt. 
Kései meggy, turkesztáni szil, keskenylevelű ezüstfa, akác, bálványfa, amerikai 
kőris jelent meg az erdőben, befújta a magokat a szél, nem törődött velük senki, 
pedig lassan és szívósan benőtték az őshonos növények közötti területeket. 
Kaptak egy kis időt. Aztán a hatalmas kocsányos tölgyek lassan felfalták őket, 
kiszívták alóluk a talajtartalmakat, álltukban rohadtak meg a betolakodók.

A Bezerédj-féle kastély pedig lassan elkezdett hámlani, hatalmas falairól öle-
lésnyi darabokban hullott le a vakolat. eltakarították, eltüntették, újat nem rak-
tak föl. A vizesárok pedig végképp kiszáradt. A főbejáratnál fel is töltötték, kiha-
jították a leengedhető kaput. Az épület még mindig kimeredt a földből, de hősi 
jellegét teljesen elveszítette. Kúria lett belőle, egyszerű polgári lak a nyári vagy a 
téli hónapokra, ritka és különös bolygó, amit a felszín alatt végtelen méretű 
nordmannfenyő-mezők illatosítanak.

Az országban közben lassan elkezdtek megalakulni a pártok. ágota és ádám 
gyorsan megtanulták a párt szó jelentését. Nem tetszett nekik. Azért nem tetszett 
nekik, mert a folyamatot a konzervatívok kezdték: 1846 novemberétől a közelgő 
országgyűlésre való felkészülés jegyében fogták össze erőiket az ellenzék legyő-
zése és a hatékonyabb megyei politizálás érdekében. A Konzervatív Párt megala-
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kulása azonban az ellenzéket is az egység kikovácsolására kényszerítette, és ezt 
a szakmáriak nem látták át. Amikor Kossuth lajos és a főrendi ellenzék vezetője, 
Batthyány lajos elkezdte megszervezni az ellenzéki Pártot, akkor a sennyei pár, 
ihletőként, inkább gondolt a galíciai lengyel felkelés híres kudarcára, amelyhez a 
nemesek és parasztok ellentéte is hozzájárult, mint a Dessewffy Aurél, majd emil 
vezette magyar Konzervatív Pártra. Pragmatica sanctio, vámunió Ausztriával, a 
szólásszabadság korlátozása: ezt akarták a konzervatívok. Az ellenzékiek pedig 
mindennek az ellenkezőjét.

A védegylet, amelynek Kossuth volt az igazgatója, eredeti célja szerint a vé-
dővám híveit tömörítette. A tagok házuk küszöbén állították fel a vámvonalat, ami-
kor vállalták azt, hogy hat éven át csak magyar terméket vásárolnak. A szervezet 
átütő gazdasági sikert nem hozott, viszont megteremtette a liberális mozgalom 
új országos hálózatát. Mivel nem rendi fórum volt, hanem egyesület, elősegítette 
a társadalom polgári szerveződését, s annak nem nemes tagjait is az ellenzék 
bázisába vonta.

Kossuth cikkeiben ekkor ismét az úrbéri viszonyok kárpótlással való felszá-
molása és a közteherviselés bevezetése mellett agitált. ezek a cikkek arra késztet-
ték széchenyi Istvánt, hogy ismét röpiratban támadja meg és parasztlázítással, 
forradalom szításával vádolja meg őt. széchenyi középutas politikájával magára 
maradt, a konzervatívok oldalára szorult. 1845 óta tisztséget vállalt a kormány-
ban, s bár ott fontos és hasznos tevékenységet fejtett ki, idővel maga is belátta, 
hogy a fiatal újkonzervatívok csupán eszközül használják. ezt pedig nem szeret-
te. végleges elmagányosodása ekkor kezdődött el.

Az ellenzék vezetői 1845–1846-ban konferenciákon közelítették az álláspon-
tokat, és 1847 februárjában immár hivatalosan is létrehozták az ellenzéki Pártot. 
A Kossuth lajos és Deák Ferenc által megfogalmazott Nyilatkozat a reformerek 
közös álláspontját tartalmazta. Követelte az alkotmányos sérelmek orvoslását, 
alkotmánybiztosítékul felelős kormányt, a nem nemes néposztályok politikai jo-
gokban részesítését, javasolta a közteherviselést, a törvény előtti egyenlőséget, 
az úrbéri viszonyok kártérítés melletti felszámolását, az ősiség megszüntetését, 
Magyarország és erdély egyesülését.

Deák Ferenc akkoriban gyakran betegeskedett, de azért mégis ő vezette a vár-
megyét az adminisztrátori sérelem tárgyalásakor. Az országos ellenzéket egyesí-
tő, az azt felbomlással fenyegető belső viszályt elsimító 1847-es programnak is ő 
volt az összeállítója, de az 1847–48-as országgyűlésre nem vállalt követséget.  
A minisztérium alakításakor Batthyány azonnal felterjesztette őt igazságügy- 
miniszternek, és Deák ekkor már elvállalta a képviselőséget. Pozsonyba sietett, 
és így még részt vehetett a nagy fontosságú törvények megvitatásában. Mint mi-
niszter nemcsak tárcája körében dolgozott az egész magyar igazságügy korszerű 
átalakítását készítve elő, hanem az általános politikai kérdések eldöntésébe is 
belefolyt. A legsúlyosabb viszonyok közt is ragaszkodott a törvényességhez, 
visszautasítva a bécsi minisztérium követeléseit, de Kossuthtal szemben mindig 
a mérséklet és lojalitás politikáját pártolta, Batthyányval és eötvös Józseffel egyet-
értésben.

A szakmáriak ismerték az ellenzék vezetőit: eötvöst egészen közelről, 
Kossuthot és Batthyányt országos okokból, Deákot pedig a szomszédos zala me-



948

gyéből: ő korábban néha még a kaszinójukba is eljárt. Őt tartották a legtöbbre, 
olyan bölcs volt, mintha a napkeletről volna, ki is nőtte az ő összejöveteleiket 
hamar. Amikor ágota és ádám esténként a kandallójuk mellett ültek, meg sem 
próbálták kitalálni, hogy mi az, ami közeleg. Abban azonban bizonyosak voltak, 
hogy ha ez a valami – forradalom, háború, apokalipszis, ki tudja, micsoda – el-
megy, Deák Ferenc túl fogja élni, és rangok nélkül, méltóságteljesen, lassan és 
elegánsan fogja uralni ezt a nemzetet.

Az Angol királynő nevű szállodában fog lakni, sub numero hetvenkettő, és az 
ebédlőben minden nap két órakor maga köré gyűjti barátait s tisztelőit. Az ebé-
delő asztal hosszú. Deák Ferencz az elejétől két székkel alább ül. A többi üléseket 
miniszterek, mágnások s követek vegyesen töltik be. A nagy politikai kérdések, a 
miniszteri program, mindazon tárgyak, melyek Ausztriában s más nagy orszá-
gokban csak a szakosztályok mélyében vitattatnak meg, és sokkal rejtélyeseb-
beknek tartatnak, mintsem hogy a közönséggel közöltessenek, kivévén ritka idő-
közökben a hivatalos kétes szólásmód leplébe burkolva, itt nyilvánosan 
beszéltetnek meg az ebédlő asztalnál, és pedig ugyanazon férfiak által, kiknek 
hivatásuk a kormány irányát vezetni.

Deák maga épen oly nagy, általános tisztelet s lelkesedés tárgya, mint régente 
Kossuth volt. Uralkodik követői fölött s még az ellenzék fölött is, de csak logiká-
jának terjedelme, politikai tudományának mélysége s különösen változatlan be-
csületessége s igazmondó mivolta által. sem közvetlen tettei, mint pártvezéré, 
sem kombinációi nem bírnak azon jelleggel, mely a titoktartást szükségessé ten-
né. ellenzéke a házban épen oly jól tudja, mint követői tudják, mit kíván ő és a 
minisztérium, melynek ő az oltalmazó géniusza. s a népképviselők részre hajol-
hatatlan hazafiságának méltó bizonyítéka, hogy a baloldal nagy alkalmakkor, a 
ház másik részével teljes összhangban cselekszik.

számos indok ajánlja az ország bizalmába, és ezek között nem a legutolsó 
szinte hősies önérdek-nélkülisége. szerény vagyonú ember, bevételei esztendőn-
ként alig rúgnak többre kétezer-ötszáz forintnál, mégis mindig visszautasított 
bármi jövedelmező hivatalt, honfitársai elismerésének bárminő anyagi bizonyí-
tékát, bárminő világi jutalmát, egész élete hazájának szenteléséért.

A szünnapok alatt egyik rokonánál tartózkodik a vidéken. Adósságok nélkül 
élvén és csekély jövedelmének egy részét még jótékony célokra is fordítván így 
él majd ez a nagy és jó ember, ki többet tett honáért, mint a leggazdagabb magyar 
mágnás, bárki légyen is az.

ezen elmélkedett lefekvés előtt ágota és ádám, erről a majdani Deák Ferencről, 
és az is eszükbe jutott, hogy ők ugyan tényleg nem szerették meg az itteni magya-
rokat, de azért ha itt mindenki Deák Ferenc lenne, ha hirtelen mindenki átalakul-
hatna kehidai Deák Ferenc Antallá, nagyon is remek lenne hamarjában ez a nyo-
morult ország, a Döbrögiek, a zsiványok és a Toldi györgyök birodalma – meg 
hát végeredményben mit is jelent az, hogy magyar.

*
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vI. 1.
A Szakmáriak már Vízkereszt környékén
felköltöztek budai házukba. Hosszú volt az út, ádám politikai történetekkel szóra-
koztatta a feleségét: olyan volt ő, mint egy vas megyében hozzáférhetetlen újság.

Az utolsó rendi országgyűlésként elhíresült diétát nagy várakozások előzték 
meg: mindenki tisztában volt vele, hogy az 1847 novemberére összehívott gyűlés 
döntő fontosságú lesz: végre ki fog derülni, hogy mi is áll az ajtó előtt. Az ország-
gyűlést november 7-én nyitotta meg v. Ferdinánd magyar király, a Habsburgok 
uralma alatt először és egyedülálló módon – magyar nyelven. A magyar szavak-
nak és mondatoknak szimbolikus jelentőségük volt: a kormány reformhajlandó-
ságát és -készségét igyekezték kifejezni. Magyar oldalról egyértelmű volt, hogy 
– többek között Deák Ferenc és eötvös József távolmaradása miatt is – maga 
Kossuth lajos diktálja az országgyűlés ritmusát és tempóját. A nagy hagyomá-
nyú osztrák–magyar sakkmérkőzés apró, de alaposan átgondolt lépésekkel foly-
tatódott.

A nápolyi forradalom és a szicíliai alkotmány híre 1848 februárjának elején érte 
el Magyarországot. Márciusban pedig újabb, minden eddiginél látványosabb és 
radikálisabb fordulatra került sor az országgyűlés menetében. Február 22-én forra-
dalom tört ki Párizsban, ami a monarchia bukásához és a köztársaság kikiáltásá-
hoz, az ellenzék győzelméhez vezetett. Bár ilyesfajta fordulatot a magyar ellenzék 
nem tervezett, és óva intette tőle az országukat, a párizsi események megadták a 
végső lökést Kossuthnak és politikájának. A liberálisok számára Párizs végképp a 
szabadság jelképe lett: „megérkeze a Messiás, melly a népeket a zsarnokok marcangoló 
körmei közül kiszabaditandja”. Kossuth március 3-i Felirati Beszéde után felkínálta a 
közvetítést a két oldal között. A kormány elutasította az ajánlatát.

A méltán híres Felirati Beszéd egyébként nem tartalmazott újdonságokat: 
Kossuth, felismerve a helyzetet, a lehető legerélyesebben bocsátotta elő az ellen-
zék követeléseit. ezek a következők voltak: közteherviselés, az úrbéri viszonyok 
fölszámolása állami kárpótlással, a városi kérdés megoldása. Újdonságot csak a 
centralisták fő követelésének számító, nemzeti parlamentáris kormány kívánal-
ma jelentett. A javaslat a főrendi táblán mégis elakadt, ugyanis a kormány takti-
káját követve nem volt, aki összehívta volna a gyűlésüket. ezért aztán Bécsben 
lázas tanácskozások folytak Kossuth semlegesítéséről, az országgyűlés munkája 
pedig úgy tűnt, zsákutcába került.

ám a Felirati Beszédet közben németre fordították, és terjeszteni kezdték 
Bécsben, az Osztrák Birodalom fővárosában. Mivel a javaslat az örökös tartomá-
nyoknak is alkotmányt követelt, a jóval polgárosodottabb ausztriai nagyvárosok 
lakói között széles befogadó közönségre talált. Március 13-án e dokumentumnak 
is nagy szerepe volt abban, hogy a császári városban kitört a forradalom, aminek 
következtében Apponyi kancellár és Klement von Metternich is lemondott.

A forradalom híre másnap érkezett Pozsonyba, az események pedig ismét 
döntő fordulatot vettek. Kossuth újabb beszéde után egy küldöttség indult a fel-
irati javaslattal Bécsbe, az uralkodóhoz. Március 15-én Pesten is kitört a forrada-
lom, ám ez a fejlemény nem gyakorolt hatást a bécsi kamarilla döntésére, misze-
rint március 17-én Batthyány lajost kormányalakítással bízták meg, júniusban 
pedig összeült az első magyar népképviseleti országgyűlés.
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Az 1847–48-i diéta törvényalkotó munkája tavasszal csúcsosodott ki. Az új 
kormány megerősítése után törvényt fogadtak el többek között a sajtószabadság-
ról, a városok rendezéséről, a Partium visszacsatolásáról, a vallásszabadságról és 
a nemzetőrség felállításáról. ezek voltak az úgynevezett Áprilisi Törvények.

és ekkor következett az új anyag: szakmári ádám egyéni hozzátétele. Nápoly, 
szicília, Párizs, Bécs, Pozsony: nem nehéz észrevenni, hogy a messzire vezető 
magyar forradalmat, ezt a kis pesti lármát, olyan egykorú események is ihlették – 
amiket maguk a magyarok idéztek elő. Mindennek a híre vas megyébe is eljutott, 
ádám legalábbis nagyon képzett volt, érett lett egy későbbi saját interpretációra.

A házaspár egyébként mindenféle módot kitalált arra, hogy eltitkolja maga 
elől, valójában azért költöznek fel a fővárosba, mert meg akarják tudni, közvet-
len közelről, hogy ki is lenne az, aki az ajtó előtt áll és zörget. Postakocsin utaz-
tak. A nagyvárosban azon az ünnepen ágota szerint úgy hullottak a balkonokról 
a karácsonyfák, akár az öngyilkos emberek. ádám pedig azt találta ki, hogy bár 
ők tényleg ennyire korán felutaznak a nemzet fővárosába, igazából csak a József-
napi vásárra igyekeznek, az pedig csak majd március 19-én lesz, de így jobban 
megszokhatják a fővárosi környezetet, az eladó lovaikat és teheneiket pedig 
majd utánuk hozzák a parasztjaik a Rákos mezejére.

A Rákos-mező egy városon kívüli, lakatlan vásárterület, amelynek ugyanak-
kor nagy jelentősége lehetett, hiszen a középkori országgyűlések egykori, a ma-
gyar irodalom művei által már hosszú ideje legendássá tett helyszíne volt. 
Ugyanakkor veszélyes is. Hiszen az állatvásárok helyszínéül szolgáló Rákoson a 
vásár miatt ott elérhető tömeg nagy része nyilván az országos politikába való 
bekapcsolódáshoz jogokkal nem rendelkezőkből állt volna, s így az ő révükön 
elérhető esetleges erő jócskán túllépett volna a rendek politizálásának addigi ke-
retein. Hátha történik majd ott valami, gondolták a szakmáriak.

Reggelente átjártak Pestre. A hajóhídon átkeltek a Dunán, és aztán megkeres-
ték a Pilvax kávéházat, úgy tudták, azon a helyen a kávé mellé ingyen adják a 
reggelit. (egyáltalán nem érdekelte őket a gratis-szolgáltatás, mindig kifizették az 
ételt: részükről ez volt az ára annak, hogy közelről figyelhették azokat a lelkes fi-
atalembereket.) ettek, ittak, újságot olvastak, és közben megérthették, hogy itt, 
bizony, forradalom készülődik, vagy valami olyasmi. Két összetartozó öregember 
voltak egy magányos asztalnál. De azt azért látták, hogy ezek az emberek itt sze-
mérmetlenül fiatalok, szabadelvűek, merészek, nagyot akarók, akik nem akarják 
már a haza bocskorát örökké foltozni, hogy hadd legyen csak folt hátán folt, ha-
nem tetőtől talpig új ruhába akarják öltöztetni, amely alatt új lesz majd a hon teste 
és örök lelke is.

ádám a Pilvaxban darabra vette jókora szivarjait. Rágyújtott, alig szívta, 
hagyta méltóságteljesen végigégni, de néha azért felfújta a füstöt a domború 
mennyezet felé. Fekete volt már a festmény, nem is tudta kivenni, hogy mit ábrá-
zol, megkoptak, elsötétedtek az eredeti színek. De valamivel ő is ki akarta venni 
a részét ebből a csodálatos munkából.

Délben a többiek elmentek ebédelni a Sperlbe (az a váci utcán volt egy kurta 
kocsma), ott lehetett főtt éticsigát kapni, ecettel, tormával, fehér kenyérrel, amitől 
mások irtóztak, de ők nevetve befalták, és ráittak egy-két pisztoly karlócai ürmöst. 
Ilyenkor a szakmáriak is hazaindultak, otthon kész ebéddel várta őket a szegedi 
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szakácsnő. volt egy nagyon hosszú asztaluk, annál étkeztek, szótlanul vagy köny-
nyű dolgokról fecsegve, akár a nagyurak. Aztán aludtak egyet, pizsamában, mint 
az angol arisztokraták, és néha bizony üzekedtek is egymással a nagy szerelmük-
ben, nagyon büszkék voltak rá, hogy még mindig meg tudják tenni. lassan már 
tavaszodott, a belső udvaron hatalmas zajjal ordítottak a madarak.

Az uzsonna után (ez gyakran csak tea volt meg némi aprósütemény) vissza-
sétáltak a város központjába. Tudták, hogy a korzózás hivatalos ideje a vasárnap, 
de ők bizony felöltöztek szépen, és végigjárták a főutcákat egymásba karolva 
azokban a gyönyörű öltözetekben. Túlöltözték magukat, túlöltözték az adott hét-
köznapot, sokan ki is nevették őket, de ők nem törődtek ezzel. Nevettek, mentek 
tovább, és sennyén, gondolták, majd eldicsekedhetnek azzal, hogy még a székes-
fővárost is képesek voltak elvarázsolni csodálatos önmagukkal.

ezeken a sétákon jöttek rá arra, hogy a Pilvax-béli fiatalok voltaképpen 
Kossuth Felirati Javaslatát visszhangozzák. elfogadták, tetszik nekik, meg akarják 
valósítani. Akarják – de most azonnal. ez a tényállás lehetne nevetséges is. De a 
szakmáriak azt is megértették, hogy ha szabadon engednék ezt a bő tucatnyi fi-
atalembert, ha szétgurítanák őket ebben az országban, ha mindenhová el tudná-
nak gördülni, hamar felrobbantanák a fennálló rendet, rendetlenséget, káoszt. Új 
rend lenne belőle, vagy még nagyobb káosz: nem lehet tudni. De felrobbantanák. 
A nagy Kossuth meg közben csak ücsörögne a kandallója előtt, és fásultan szidal-
mazná meggondolatlan növendékeit.

Képzeletükben Kossuth lajos – különös módon – Kossuth-kalapot viselt. Fe-
kete színe a gyászra, a forradalomra és a szabadság elvesztésére emlékeztetett.  
A kalap ahhoz a fejfedőhöz hasonlított, amilyet az amerikaiak viseltek a függet-
lenségi háborúban: gömbölyű tetejű, széles szalagú, körül felhajtott karimájú, fe-
kete nemezkalap volt. Feje hosszúkás, nemegyszer enyhén be is volt ütve. Néha 
még strucctollat is tettek rá. Kossuth ezzel a különös, róla elnevezett kalappal 
megelőzte a korát.

Kossuth uram, Kossuth uram, üvöltöttek rá némán. Feléjük fordult a sötét szem. 
Hallották a kiáltását. válaszolt nekik, a világnak, Istennek, vagy bárki irgalmá-
nak – valami olyasmit, pontosan nem értették –, ami meg nem történtté tehetné 
az elkövetkezendőket.


