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Mikszáth Kálmán 
A nagy nap 

 
(részletek a szerző Jókai Mór élete és kora című regényéből) 

 
… Kedves, feledhetetlen tél volt ez, melynek egy még feledhetetlenebb 

Március vetett véget! 
A szokott langyos tavaszi fuvalmakba a szabadság illata vegyült. Valami 

titkos sejtelem lappangott a szívekben. Reméltek. Sőt vártak – lázasak voltak és 
mámorosak, mintha a rügyfakadás izgatná őket. 

Pozsonyban ott könyökölt a diéta, az utolsó rendi országgyűlés, de az 
ólomlábon járt. Igaz, hogy efölött már Kossuth volt az úr s a reformokra nézve 
az összes tekintetes karok és rendek meg voltak már puhítva. Deák, Eötvös, 
Széchenyi szónoklatai előkészítették a talajt, idelent nincsen akadály többé, sőt 
elméletben már meg is vannak az összes nagy reformok, a felelős kormány, a nép-
képviseleti rendszer, a szabad sajtó, de a hatalom még habozik s még hosszú küz-
delmek, nagy huzavonák lesznek, míg a megérett gyümölcsökhöz hozzá jutunk. 
Mert nem elég, hogy a fa meghozza, a napsugarak megérleljék, még az is kell, 
hogy a csősz a leszakításukat megengedje. 

De míg az országgyűlés piszmogott, a felső tábla pláne még habozott és 
morgott is, maga se bízván eléggé a jövőnek ebben a zenéjében, addig Párizsból 
megérkezett a párizsi forradalom híre. Az ifjúság már eddig is türelmetlen volt a 
januári olasz forradalmak hatása alatt s már januárban kimondta, hogy az ország-
gyűlési halasztásokkal elégedetlen. E nyilatkozatra akkoriban visszhangot adott a 
pesti fiatalság, mely a Pilvax kávéházban tartott gyűléséről együttérzésre és csele-
kedetre hívta fel a pozsonyiakat. 

A párizsi forradalom híre március elsején ért Pozsonyba, éppen nyolc egész 
nap kellett ehhez az útjához. Kossuth rögtön kifeszíté hajója vitorláit, hadd hajtsa 
őket a forradalmi szellő s megtette híres indítványát a telelős kormányról, melyet a 
követek többsége március 4-én elfogadott, a főrendek azonban (sok óvatos alak 
volt köztük) elszökdöstek előle Bécsbe, hogy ne lehessen ülést tartani. Hanem 
hiszen jó helyre vitték őméltóságaik a bőrüket, mert ott már a bécsi forradalmat 
találták. 

Nem lehet már az elől menekülni sehová. Mindenütt inficiálva van vele a 
levegő. A főrendek akarata tehát megtört, elfogadták a javaslatot és március 15-én 
külön küldöttség vitte a királyhoz Bécsbe. 

Ami Pozsonyban főtt, ugyanaz forrt Pesten is. Csakhogy Pesten nagyobb 
tüzet rakott a fazekak alá a sajtó. Az ifjúság magára hagyatva, türelmetlen szenve-
délyességgel tárgyalta a reformokat s elhatározta a Pilvaxban, hogy egy nagy nép-
gyűlést és lakomát rendez a francia forradalmi lakomák mintájára a Rákosmezőn, 
ahová meghívja az egyetemi ifjúságot, a népet és még nyolcvan meghívót küld 
szét egyleteknek, intézeteknek. 
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A programot is megtervezték. Lesznek beszédek. Lesz ökörsütés. Petőfi 
egy verset ír erre a napra, amit maga fog elszavalni. Végre pedig a nép megállapo-
dik a kívánalmak iránt és pontokba önti azokat. 

Klauzálnak nem tetszett a dolog. Félt, hogy az ifjak odébb mennek, mint 
kellene s ezzel veszélyeztetik azt is, amit el lehetne érni. Mindjárt is mondta 
Fényes Eleknek, az alelnöknek (az elnök, Batthyány Lajos gróf; Pozsonyban az 
országgyűlésen ült most), hogy aggályai vannak, közbe kellene lépnie. 

– De hát mi nem tetszik? – faggatta Fényes. 
– Az egész – felelte Klauzál furfangosan. – A mi kezünkben kell lenni a 

gyeplőnek. 
Valamit tenni kellene! De hát mit? Az ifjúság élén Petőfi állt. Az pedig már 

akkor nem volt akárki. Nevét már akkor diadalmasan hordozta meg a hír az egész 
országban. 

De Klauzál okos ember volt, messzelátó államférfi, jó hazafi és becsületes 
ember, aki nem pihen, ha a vélt veszedelmet el tudna hárítani. Kieszelte ő a mód-
ját, hogy mit kell tenni. Értett egy kicsinyt a pszichológiához is. 

Látszólag helyeselte az ifjúság rákosi lakomáját és felajánlta nekik az előké-
születekre az Ellenzéki Kör helyiségeit. (Hadd dolgozzanak itt a szeme előtt.) Azok 
örömmel, lelkesedéssel fogadták. (Boltomban vagytok már, gondolta magában 
Klauzál.) 

Azontúl aztán a helyiségekben készülődtek, tanácskozván odarendelt szállí-
tókkal, korcsmárosokkal, rendezőkkel s lótó-futókkal. 

E lázas munkálkodás közben észrevétlenül preparálta Klauzál az ifjúság 
vezéreit. 

– Jó volna, ha előbb önök gondolnák át azokat a pontokat, mert sok szem 
többet lát, de sok száj kevesebbet határoz. Jó volna azokkal már készen menni 
Rákosra. 

No, az bizony jó volna. Ráálltak gyanútlanul. Irinyi József megindítványoz-
ta, a kör pedig szövegező-bizottságot küldött ki az ifjakból, Petőfi, Irinyi, Jókai, 
Vasvári és Bulyovszky Gyula személyében. Csináljanak mindent a fiúk. Egyetlen 
öreg se lábatlankodjék nekik. 

A fiúk meg is csinálták. Könnyű volt. Hiszen nem kellett kigondolni 
semmit. A kívánalmak a levegőben röpködtek, nem kellett őket kisajátítani, 
mindenkiéi voltak. Ha mutatkozott nehézség, az abban állt, hogy mit kell kihagyni? 
Melyik tizenkét kívánság a fontosabb? Hogy miért kötötték magukat éppen 12 
ponthoz? Lehetett volna hét pont, vagy tizenhét pont is, de ők makacsul megma-
radtak a tizenkettő mellett s készebbek voltak minduntalan hol egy, hol más kívá-
nalmat kidobni, hogy újat és újat tegyenek helyébe. 

Még aznap nyélbe ütötték a tizenkét pontot s másnap, március tizenkettedikén 
egy értekezleten előterjesztették. Az értekezlet elfogadta az egészet, de minthogy a 
nemzeti bank kimaradt, azt pedig nem lehetett elengedni (mert a szabadsághoz nem árt 
egy kis aprópénz), a kilencedik pontból kitörülték az egyenlőség alapján álló 
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népképviseletet (micsoda értékek lehettek ott, ahol ilyen volt a kiselejtezett lom is?) 
és a nemzeti bankot tették helyébe. Egyúttal azt az indítványt is magáévá tette az 
értekezlet, hogy petíció alakjában terjesztessenek az országgyűlés elé. 

A pontozatok, melyeket Jókai az Irinyi szövegezéséből öntött át népszerűbb 
alakba, gyorsan szivárogtak ki a lakosság közé. Pest még kis város volt; az intelli-
gencia úgyszólván egy csomóban élt és mindjárt értesült mindenről. A lateinerek 
lelkesedtek, a bennszülött polgárok mint látványosságot fogták föl a tavaszi nap-
fényen özönlő ujjongó tömegeket, kik megéljenezik az utcákon mutatkozó Petőfit, 
vagy a szép Herr von Vasvárit, kinek gyertyaszál termetét, nagy homlokát, élénken 
villogó fekete szemeit de sok úriasszony és kisasszony nézi nagy epekedéssel. 

– A császár kezei hosszúak – mondják a budai spíszbürgerek –, ebből még 
baj is lehet. 

A helytartótanács öreg tagjai, Odry, Nyéki nagyságos urak, kik lejártak 
kávézni Budáról a Török Tsászárba, fitymálva mosolyogtak: 

– A császár kezei be vannak csukva; nem lesz a dologból semmi. 
De a közönség fittyet hányt a százados történelemnek, a hagyományos 

bécsi kéznek, a keserű tapasztalatoknak. Csodálatos, erős hit férkőzött a szívekbe, 
hogy valami nagy dolog sziluettje rezeg a levegőben. Senki se látta, de mindenki 
érezte. 

Mindenki arcán öröm ült. A pipere-üzletekben nemzeti színű kokárdákat 
varrtak. A Pilvax reggeltől estig tele volt, mint egy búcsújáró hely. Az emberek azt 
mondták, hogy egy kis szabad friss levegőt mennek oda szívni, pedig ott csak 
pörkölt kávé szag volt, de az is jól esett a tüdőnek e nevezetes helyen. 

Az ifjak ellenben nem voltak jó kedélyben. A hályog kezdett a szemeikről 
leesni. Nini, hiszen az Ellenzéki Kör voltaképpen megcsinálta a tizenkét pontot. 
A kérvényt megszerkesztette az országgyűléshez, mit keressünk hát mi ezentúl a 
Rákoson? Hiszen a programunkat elsajátította Klauzál! No, ugyan szépen becsa-
pott bennünket. 

Felmentek, szemrehányást tettek Fényesnek, aki maga se értette Klauzált s 
egyre dohogott: 

– Mi az ördögért mondta hát, hogy aggályos az ifjúság mozgalma, ha meg-
csinálta belőle a pontokat, meg a kérvényt? Mit nem akart hát? Mitől félt hát? 
Hiszen Rákosra már nem maradna egyéb, csak az ökörsütés. A sült ökör pedig 
még soha fel nem öklelt senkit. 

Néhányan, a mérgesebbek, magát Klauzált keresték fel március tizenkette-
dikén és megtámadták, hogy gyanús okokból eltapintatozta a rákosi ünnepüket. 
Klauzál azonban kivágta magát: 

– Nem értem önöket, kedves barátim, akik a főrendiház halasztási manőve-
rei ellen álltak talpra, most azért veszekednek, hogy valami előbb csináltatott meg, 
mint ahogy önök tervelték. Önök vasárnap lettek volna készen a Rákoson, most 
pedig, ha holnap megtartanók például a népgyűlést, már kedden készen lehet-
nénk. Öt nap is nagy idő lehet nagy időkben. 
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Az ifjak, kik támadni jöttek, arra hagyták magukat kapacitálni, hogy tűzes-
sék ki hát a népgyűlés az Ellenzéki Körbe március tizennegyedikére délután 
három órára. Meg is jelentek a plakátok ilyen értelemben, de a Pilvaxban volt elég 
zenebona este. Lárma, kiabálás, panasz, hogy Klauzál elsikkasztotta március tizen-
kilencedikét. A vékony, nyurga, ünnepélyes Irányi Dániel a kamarilla ellen tartott 
egy kirohanást, Vasvári Fehér Pál ellenben arról érvelt, hogy most már egyenesen 
a királyhoz kell felvinni a tizenkét pontot, nem az országgyűléshez. Mit beszéljünk 
mi a lábakkal, mikor a fejjel is lehet? Ő ezt fogja indítványozni a holnapi nép-
gyűlésen. Az ifjak többnyire mellette foglaltak állást. Jókai ide-oda ingadozott. 
Petőfi véletlenül nem volt jelen, nélküle pedig nem volt véleménye. Inkább haza-
osont. Úgysem mert Petőfi nélkül hosszan kimaradni, nehogy zavarja a háziakat. 
Az ilyenekben is gyöngéd volt. Örült, mikor most tizenegykor még kivilágítva 
találta a kis lakást a Dohány utcában. 

Petőfi akkor tette a végsimításokat a »Nemzeti dal«-on, melyet egész 
délután és este komponált. Petőfiné magyar pillangós főkötőt varrt a lámpánál, 
csak »a legszeretettebb anya« aludott csöndesen a másik szobában, mert Petro-
vicsné éppen látogatóban volt menyénél. 

Hallván az érkező Jókai lépteit, átment utána szobájába és felolvasta neki a 
»Nemzeti dal«-t. Jókai elragadtatásában a költő nyakába esett és majdnem agyon-
csókolta. 

Petőfi azonban igen bosszankodott, mikor Jókai elújságolta neki, hogy a 
március tizenkilencediki ünnepély, melyre a verset írta, most már elmarad s 
helyette az Ellenzéki Körben tartják meg holnap. 

– Nem megyek el rá – felelte mérgesen. 
Másnap délután három órakor csakugyan megnyitotta Fényes Elek a nép-

gyűlést, az elsőt Magyarországon, mióta Dózsa Györgyöt megsütötték Temesváron 
az urak. A fellobogózott nagy terem zsúfolásig megtelt előkelő közönséggel. Ott 
künn az utcán is hullámzott a nép, az udvar, a lépcsőház tele volt hölgyekkel, kik 
az érkező jurátusok iránt érdeklődtek. Egész a Cziráky-házig hömpölygött a soka-
ság, mely az érkező Jókait megéljenezte1. 

A gyűlés elfogadta a petíciót, zajosan nyilvánuló lelkesedéssel. Ekkor 
Vasvári állott fel. Gyönyörű atléta alak, a szépség, ifjúság minden varázsával, s azt 
indítványozta szépen, folyékonyan, nemes méltósággal elmondott beszédében, 
hogy a petíciót egyenesen a királyhoz kell elvinni. Frenetikus tetszészaj tört ki a 
bátor szavakra, melynek végét alig lehetett kivárni. Vasvári első felszólalása oly 
rokonszenveket csalt ki a szívekből iránta, aminőkre alig van példa e napokból, 
mikor az óriások olyan szaporán termettek, mint a gombák az erdők harasztja 
közt.  

                                                 
1 Hogy Petőfi jelen volt-e a március tizennegyediki népgyűlésen, kétes. Ferenczi és némely emlékezések 

szerint nem volt, más források ellenben mint jelenlevőt említik meg az elnöki emelvényen, ahol 
állítólag Jókai mellett ült. 
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– A te karriéred meg van állapítva pajtás – mondá a szónokhoz lépő 
Székely József; akit olyan nagy talentumnak tartottak akkoriban, hogy a prognosz-
tikonok szerint Kossuth Lajost fogja elérni.2  

Bevárva a roppant hatás elhalványulását, Klauzál Gábor emelkedett szólás-
ra, kifejtvén, hogy a petíció súlyát mindenekelőtt emelni kell, hogy az ne mint egy 
töredék, de mint az egész nemzet kívánsága mehessen a királyhoz; nem szabad 
tehát elhamarkodni. Véleménye szerint közlendő az országgyűlési ellenzék érte-
kezletével, és ha az elfogadja, akkor ki kell vinni minél szélesebb néprétegekbe és 
több százezernyi aláírással ellátva bocsátani szabályszerű útjára. 

A jurátusok nyugtalanul feszengtek. Kellemetlen, lehűtő beszéd volt, mint a 
hideg zuhany. De meg kellett adni, hogy igaza van. S 1848-ban még respektálták 
az igazat. Imitt-amott csípős ellentmondás zúdult a szónok ellen. Morogtak, 
zavarták a terem túlsó oldaláról. »Furfangos halasztás!« – ordítá egy mérges hang. 
»Ki vagyunk játszva!« – ismétlé egy másik, de a diadal a mérsékelteké lett: a nép-
gyűlés elfogadta a Klauzál indítványát. 

A jurátusok nagy csörtetéssel hagyták el a termet és átvonultak a 
szomszédos Pilvaxba, hová az írók is gyülekezni kezdtek nagy dérrel-dúrral. No, 
szépen vagyunk. Naiv balekok vagyunk. A formákkal agyonütik a lényeget. Elked-
vetlenedés és lehangoltság mutatkozott. Vacsora után eljött Petőfi is. Mogorva 
volt és Klauzált szidta. Teljes depresszió uralkodott az ifjú óriások barlangjában, 
már éppen szétszéledni készültek tíz óra tájt, midőn egy szürkeruhás ifjú lépett be 
az ajtón, akit senki sem ismert. Könnyen elvegyülhetett volna az apatikus mogorva 
közönségben, melyet semmi se érdekelt most, de ő ezt éppen nem akarhatta, mert 
egyenesen felugrott egy biliárd-asztalra. No, erre aztán csakugyan észre kellett őt 
venni. 

– Pozsonyból jövök – szólt lelkendezve, mohón. – Az ifjúság küldötte 
vagyok. Bécsben kitört a forradalom. Metternichet elkergette a nép és most bari-
kádokat emel. 

Csak a Gábriel harsonájától fog így megelevenedni még egyszer a sokaság. 
Forradalom van Bécsben? Micsoda ostorpattogtatás ez az erekben folydogáló 
magyar vérnek. Elkergették Metternichet! Ah, tehát őt is, nemcsak Lajos Fülöpöt. 
Istenem, milyen szép a világ e jámbor Lajos Fülöp és a furfangos Metternich 
nélkül! Az emberek egyszerre rózsaszínűnek láttak mindent. Az ifjak egymást 
ölelték. Hát már a bécsiek is dolgoznak, csak mi vagyunk tétlenek? Pokolba a for-
mákkal! 

– Cselekedjünk, uraim! Ne tétovázzunk tovább, polgártársak! 
Ez a Petőfi fanatikus hangja volt. Az ifjak felugráltak. Úgy van, cseleked-

jünk! Munkára fel! Vezessetek bennünket! Ezalatt folyton nyíltak a kávéház ajtai 
és új alakok jöttek új hírekkel. Csodálkozást keltett Vahot Imre és Klauzál Gábor 
megjelenése. A bécsi forradalom híreit megerősítették a jöttek. A szembenlakó 

                                                 
2 Mint Pest megye levéltárnoka halt meg a 90-es években; egészen közepes író lett belőle. 
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Koplánszky kesztyűcsinálónak a fia érkezett meg Bécsből, aki színről-színre látott 
egyet-mást az utcai tüntetésekből. Koplánszky elhozta a Pilvaxba a tanút is. Künn 
az utcán is gyülekeztek zsibongó, álmélkodó és magyarázó tömegek. A Pozsony 
felől érkező hajó utasai egy félóra alatt szétterjesztették a hírt a városban, egész 
Pest talpon volt és az Ellenzéki Kör meg a Pilvax előtt tolongott. Egymást ölel-
gették az emberek és pátosszal beszéltek, mintha színpadon volnának. 

Bent a kávéházban az izzó hangulat ereje alatt Irinyi kezdett beszélni, kire 
nehezteltek egy kicsit, mert az Ellenzéki Kör titkos emberének hitték, aki együtt 
keverte a kártyákat Klauzállal. 

– Polgártársak – szólt Irinyi –, Petőfinek igaza van. Ne hagyjuk magunkat a 
formák korlátai közé szorítani, most már én is azt mondom. A délutáni népgyűlés 
határozata fölöslegessé vált. Mondjuk ki, hogy a tizenkét pont rögtöni életbelépte-
tését követeljük. 

– Úgy van! Mondjuk ki! 
Izgalmas vita fejlődék ebből. Klauzál, ki azért jött, hogy ismét mérséklőleg 

hasson, elkezdi érvekkel bizonyítani, hogy nem volna ildomos a népgyűlés határo-
zatát ily rövidesen megváltoztatni. 

Többen helyeslőleg bólintgatnak. Így Jókai, Emődy, a Tisza-fiúk nevelője, 
Vahot. A jurátusok nagy része gondolkozóba esik. Némi zsibbadtság, habozás 
volt érezhető, mikor Sükei Károly beleszólt az ő hebegő modorában: 

– Nem kell most az ok-oko-kos ember! 
Zajos derültség tör fel s elmossa a Klauzál felszólalásának hatását. Utána 

Petőfi szól s újra felpezsdíti egy-két szóval az ingadozókat. Irányi Dániel fölkiált: 
»Fogjunk fegyvert«. Nagy összevisszaságban gomolyog az ifjúság. Tízen is szólni 
akarnak. Klauzál látja, hogy nem boldogul, elhagyja a kávéházat. 

Az ifjúság most már magára marad, de a jelenet mindjobban fölveszi a 
káosz jellegét. Már egymás szavát se értik. Vasvári a stilétás botjával hadonász és 
fenyegeti a gyávákat. Az óramutató az éjfél felé közeleg, néhányan távozni 
készülnek, Jókai is. 

– Aludjunk rá egyet – mondja. 
– Ne aludjunk »Marci« – mennydörgi Petőfi. – Határozzunk előbb! 
Vajda János az ajtóhoz rohan és becsukja: 
– Uraim, addig innen ki nem mennek, míg nem határoznak! 
Ez döntött. Az ifjúság vezetői most már hamarosan s egyetértőleg határoz-

tak, hogy holnap reggel az egyetemi ifjúság bevonásával tüntetést rendeznek s a 
tizenkét pontot, amennyire lehet, mindjárt életbe léptetik. Semmi körülmények 
közt nem tágítanak, sőt ha kell, szembeszállnak a szuronyokkal is. 

Kiosztották egymás közt a szerepeket; Irinyi Petőfit kívánta megbízni a 
tizenkét pont proklamálásával. Petőfi szabadkozott, hogy ő egy verset fog felol-
vasni, hanem egy kis népszerű bevezetéssel Jókai terjessze elő a pontokat. Vahot 
Imre már az ajtóban volt, mikor eszébe jutott, hogy be kellene venni a pontok 
közé a rab Táncsics Mihály szabadon bocsátását is, mire ebben is megállapodtak 
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és megint módosították a pontokat. A katonaságról szóló tizedik és tizenegyedik 
pontot összevonván, a tizenegyedik helyére »a politikai államfoglyok szabadon 
bocsátását« szúrták be. A szövegezéssel Jókai bízatott meg. 

Két órát ütött a tornyokban a csöndes éjben, mikor a »Közvélemény 
asztala« eloszlott azzal a jelszóval: »Nyolc órakor reggel itt legyünk!« 

Jókai és Petőfi sietve lépegettek Lendvay-köpenyegeikbe burkolózva a 
Dohány utca felé a közös lakásra. A lámpák bágyadtan pislákoltak az utcákon, 
mindjárt kiégnek. Nyugat felől szürke felhők száguldottak az égbolton (holnap 
nem lesz jó idő), a hold sietve bújt a felhőrongyok alá. 

Holnap talán megint visszatér, de az öreg Magyarországot nem találja itt 
többé. 

TIZEDIK FEJEZET 

A NAGY NAP 
Kétségtelenül nagy nap ez a március 15-ike Magyarország életében is, pedig 

az ezeréves élet, mennyivel nagyobb nap a Jókai életében, tekintve, hogy semmi 
jelentékeny se történt e napon a nemzetre nézve, amiben Jókainak (ki ezentúl 
elhagyja neve mellől az ipszilont) része ne lett volna, holott Jókait egy, a tömegek 
figyelmét elkerülő másik nagy esemény is érte a nap legvégén, miután a nemzet 
már becsomagolta a maga ajándékait és elraktározta azoknak érdemeit, dicsőségét, 
akik rászolgáltak. 

Erre a napra sok munka vár és mind be fog végeztetni. Pedig a Pilvaxbeli 
ifjak öt-hat órát átaludtak, szóval nyolc-kilenc óra már elveszett és mégis elegendő 
a még megmaradt tizenöt óra. 

Úgy tűnik fel nekünk Jókai innentől kezdve, mintha mindaz, ami ővele 
amott történt, nem léteznék, mintha ő is e napon keletkezett volna. Páratlan nép-
szerűségének lombozata e naptól kezdődik és innen veszi táplálékát, mint a fa 
koronája a földtől, amelybe a gyökere lenyúlik. Ebből él, ebből lélegzik. Ennek a 
napnak az isteni nedveit felszíjja, ha a népszerűség hervadozik és rögtön vele lesz 
megint. Gyűrűjét ha elveszti, ennek a napnak az évfordulója visszahozza. Több 
mint ötvenszer tér vissza, még azután is ötvenszer fényesíti meg Jókain, ami eset-
leg megkopott vagy megpattogott volna rajta. 

Ha ez a nap nincs, élete más irányt vesz, munkáit hiszen megírja, az európai 
hírt is megszerzi velük, de tényes karrierjének másik fele, melyet nemzetének 
vezérfiai közt töltött az ország első tanácsában és mindenütt, ahol a történelem 
szövődött, elmarad. 

Petőfi talán le se feküdt vagy ha lefeküdt, nemigen aludt, mert már hét 
órakor reggel talpon volt, benézett Jókai szobájába, felköltötte, aztán nyugtalanul 
sietett a Pilvaxba. Útközben Vasvárival találkozott, ki szinte a Pilvaxba tartott. 



 8

Borongós, ködös, szinte pépes márciusi pirkadás volt, csípős szél fújdogált és 
feszegette a még jobbára csukott boltok cégtábláit. 

A Pilvaxban még nem volt senki, csak a koránkelő Bulyovszky Gyula, 
minélfogva még visszamentek mind a hárman Jókaiért, kinek szobájában tanács-
koztak ama néhány bevezető szó fölött, mellyel a tizenkét pontot proklamálni 
fogja. 

Kevéssel nyolc óra előtt, most már négyen nyitottak be a Pilvaxba, de még 
most is kevesen voltak, ami láthatólag lehangolta a türelmetlen Petőfit. Vártak 
még egy kissé: lassan szállingóztak a tegnapi »héroszok«. Éppen a leglármásabbak 
maradtak el. Megjött Emődy, Vajda, majd a hórihorgas Pálffy Albert nyitott be 
nagy disputában a nyalka Dobsával. Különösen megörültek báró Nyáry Albert-
nek. Betoppant Degré, aki vidékről jött, egy pár jurátus is beváltotta a szavát, de 
még mindig igen szegényes gyülekezet volt egy forradalomcsinálásához. Nem 
rebellis a magyar korán reggel – sopánkodott Jókai, ki Bulyovszkyval egyetemben 
amellett volt, hogy mintsem nevetségessé váljanak, inkább ne csináljanak semmit. 
De Petőfit nem lehetett eltántorítani. Különben is a kávéház nem volt néptelen. 
Éppen szerdai nap és pesti vásár lévén, sok idegen reggelizett az asztaloknál, akik 
mind kíváncsian és érdeklődve nézegették az ifjúság hullámzását. Végre kilenc 
felé annyian gyűltek össze, hogy Jókait felerőszakolták egy asztalra. 

Jókai felállt és felolvasta pár bevezető szóval, hogy »mit kíván a magyar 
nemzet?« 

»Valami villanyos melegség állta el akkor minden tagomat – írja ő maga –, 
érzém, hogy végzetes szó az, amihez kezdek; de el voltam rá szánva, ha áldozatul 
esem is.« 

Utána Petőfi olvasta el a »Nemzeti dal«-t. Ekkorra már mind odagyűltek a 
vásárosok is s a dal refrénjét utána zúgták ők is: »Esküszünk, hogy rabok tovább 
nem leszünk«. 

A »főpróba«, mert annak kellett azt tartani, kitűnően sikerült. A vers feltü-
zelte az ifjúságot s most már lelkesedve indult a megállapodások szerint az orvosi 
egyetem felé a Hatvani és az Újvilág utca sarkán levő épület udvarára. 

Még mindig nagyon kicsiny volt a csoport, de a felkokárdázott ifjak, kik 
előtt egy trikolórt vitt egy nagytermetű jurátus, felköltötték útközben az érdeklő-
dést. Minden lépésnél nőtt a csoport: »Éljen a szabadság! Egyenlőség! Éljen 
Kossuth!« kiáltások hangzottak. Az orvosifjúság dacára, hogy leckeóra volt, ott 
hagyván professzorait, az udvarra tódult, hol Jókai ismételte rövid beszédjét. 

»Testvéreim, a pillanat, melyet élünk, komolyabb teendőkre szólít fel 
bennünket. Európa minden népe halad és boldogul, haladnunk és boldogulni kell 
nekünk is. Legyen béke, szabadság és egyetértés! Követeljük jogainkat, melyeket 
tőlünk eddig elvontak s kívánjuk, hogy legyenek azok közösek mindenkivel.« 
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Petőfi elszavalta a Talpra magyart3 s a menet most már az orvosnövendé-
kekkel megszaporodva, sorba járta a többi fakultásokat. Az Egyetem térről újra 
visszaindult ezerekre és ezerekre szaporodva, megállt a Hatvani utcában a Pálffy-
ház előtt, amelynek földszintjén akkoriban a »Landerer és Heckenast« nyomda 
volt. 

Petőfi felállt a kapu alatti szögletkőre. 
– Most egy bizottság bemegy a nyomdába s kinyomatja a tizenkét pontot. 

Addig türelem idekünt! 
Havas eső szitált az égből. A rivalgó tömegek az esernyőket rázták a levegő-

ben. 
– A nemzeti dalt is nyomassák ki – követelte a tömeg. 
Jókai felkiáltott: 
– Le az esernyőkkel! Hogy állunk maholnap esetleg golyók elé, ha az eső-

cseppek is terhünkre vannak? 
Mire suhogás támadt a levegőben, mintha ezer madár leszállna: ezer eser-

nyő kapcsolódott le. 
Erre Petőfi vezetése alatt Jókai, Vasvári, Degré és Irinyi behatoltak a nyom-

dába, mint a nép küldöttei. Az ajtó nyitva volt. Könnyen bemehettek. Landerer 
Lajos a nyomdahelyiség ajtajában várta őket. 

– Azért jöttünk – fordult Petőfi Landererhez –, hogy e két kéziratot 
kinyomassuk. 

Landerer megnézte a kéziratokat. 
– Lehetetlen – felelte szárazon –, nincs rajta a cenzor engedélye. 
A nép küldöttjei zavartan néztek össze; Landerer odasúgja Irinyinek: 
– Foglaljanak le egy sajtógépet! 
Egy géphez lépett most Irinyi. 
– E sajtót a nép nevében lefoglaljuk és követeljük kéziratunk kinyomatását. 
– Az erőszaknak nem állhatok ellent – felelte Landerer ünnepélyesen és 

megparancsolta szedőinek, hogy munkába fogjanak. 
A kéziratokat apró darabokra metélték, hogy minél gyorsabban kiszedhes-

sék, addig a nép türelmesen várt és ázott odakünn, anélkül, hogy esernyőjét hasz-
nálta volna. 

Hogy együtt tarthassák, Degré, Irányi, Jókai és Egressy beszédeket tartottak. 
Különösen Jókai derekasan viselte magát. Belemelegedett. Térült, fordult, min-
denütt ott volt, mintha három példányban lenne meg. Majd a nyomdába szaladt, 
majd künn lelkesíté a közönséget. Az emeleten levő Kaszinóból egy mágnás 

                                                 
3 Egressy Gábor így írja le, mint szemtanú, a jelenetet: Jókai szavai rémítő lelkesedést idéznek 

elő a népben. Ekkor Petőfi felemelkedik, mint egy túlvilági alak, mint megtestesült nép-
szenvedés, mint ítélet halálangyala. Elüvölti nemzeti dalát. E hangok leírhatatlanok. Most is 
látom és hallom azokat. És örökké fogom látni és hallani, mert a kép és a hang elválaszt-
hatatlanok. 
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magához hívatta eközben és azt a tanácsot adta az ifjúságnak, hogy be kellene 
venni egyik pontnak a papi jószágok elvételét is. 

– Persze – jegyezte meg Jókai –, hogy ezzel a ponttal összetörjük a többi 
tizenegyet.4  

Végre ki volt szedve a kézirat, betették a gépbe s Petőfi, Jókai tették az első 
mozdulatot a gépen, hogy mintegy jelképileg a magok munkájának vállalják az 
előállítás tényét is. Irinyi azon nedvesen kikapta a gép hengerei közül az első pél-
dányt s rohant vele a néphez, ki az utcára. 

Egyik kezében óráját tartván, másikban a nyomtatványt lobogtatva messze 
dörgő hangon kiáltá: 

– Március tizenötödike délelőtt féltizenkettőre nagy időszak a magyarok 
történetében. Íme itt van a sajtószabadság első példánya, a nép hatalmának első 
műve. Akármi szabadsága fog is lenni egykor a magyarnak, az a dicsőség mindig 
megmarad, hogy a legnevezetesebbet, a sajtószabadságot magunk vívtuk ki. 

De már ez előtt a szentség előtt, e kis darabka sustorgó papír előtt még a 
kalapokat is levette a közönség s fedetlen fejjel állt ott az esőben, mintha imád-
koznék. 

A nép hatalma tehát megteremté első gyümölcsét. De milyen csodás ez a 
hatalom, melynek külső formáit sohase látták a magyarok, mint az istenét, alig állt 
egyébből, mint egy kis akaratból. Olyan egyszerűen, simán ment minden, hogy 
szinte hihetetlen. Legyen világosság, mondja a nép és világosság támad. Ezalatt 
egész Pest talpon állt. A Hatvani utcát le a Kerepesi úti Fehér hattyúig és a Belez-
nay-kertig sűrű tömegek tarták megszállva, a kocsiközlekedés szünetelt. Örömmá-
morban úszott mindenki. A kereskedők becsukták boltjaikat a vonalon és beálltak 
tüntetőknek. Az ifjúság félénkebb alakjai előkerültek. Déltájban az arisztokrácia 
néhány tagja is ott volt látható, várakozva a nyomtatvány egy-egy példányára. A 
legnagyobbakhoz, a leggazdagabbhoz hozzá csatlakozott a salak is. Egy kövér 
fickó, ki selypítve beszélt s kiből a hetvenes évek »Moháci báci«-ja lesz, nemzeti 
színű szűrben, »Éljen III. Lajos« feliratú lengő kakas-tollal kereste a feltűnést, de 
csakhamar letépték róla, hogy az ünnep méltóságát megőrizzék. Bizait, a hírhedt 
»nemzet báróját« hasonlóan eltiltották a szerepléstől. Az ifjúság vigyázott a 
szabadság első napjának jó hírére. Ellenben szélesre ereszté fantáziáját, s mint-
hogy e bűvös szerdai napon csak kívánni kellett valamit, mintha az Aladin csoda-
lámpája gyúlt volna ki, egyszeribe minden teljesedett, hát támadtak is kívánalmak. 
Valakinek eszébe jutott, hogy ingyen előadás kellene estére a népnek. Nosza hamar 
egy küldöttséget kell meneszteni a Nemzeti Színház igazgatóságához, hogy adassa 
elő estére Bánk bánt. A küldöttség csak nagy nehezen bírt elhatolni a színházig, de 
az előadás meglett. Délután a múzeum előtt gyülekezett a sokaság. Az ifjak fölvitték 
Kubinyihoz örök emlékül leteendők a múzeumba, az első szabad sajtótermékeket. 

                                                 
4 Jókai saját följegyzése. 
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A künn összegyűlt nép a Talpra magyart kívánta. Már ötödször a Talpra magyart. 
Nem bírt vele betelni. 

Mily bohóság a történelem szemben a valósággal! A krónikás összerakja az 
eseményeket, az indokokat, bepillantást hagy a rotyogó fazekakba, ahol azokat 
főzték, szemlélhetővé teszi a füstöt, mely a kéményen kiment, a lángot, amely 
azokat felforralta, de nem képes elővarázsolni a hangulatot, a miliőt, melyben tör-
téntek. Ki értené meg, a mai lehűlt vérrel, az ifjaknak e Betlehemjáráshoz hasonla-
tos meneteiből az extázisnak azt a paroxizmusát, amelyet mindannyiszor előidéz-
tek a pontokkal és a forradalmi dallal? Amilyen tökéletes törvényeken nyugszik a 
föld forgása, hogy együtt mozog a levegő rétegeivel – olyan tökéletlen a történe-
lem, ahol az események a levegőjük nélkül raktároztatnak el. 

A múzeumtól a városházára tódult a tömeg. Irinyinek jutott eszébe, hogy a 
városi tanács is írja alá a tizenkét pontot. 

Petőfit, Jókait, Irinyit, Irányit, Vasvárit és Egressyt választották meg 
küldöttségnek. Útközben Klauzál és Nyáry Pál csatlakozott hozzájuk, mely utóbbi 
karonfogva Jókait, beszéltette el magának a nap eseményeit. 

A városi tanács éppen gyűlésezett, mikor odakünn a tenger morajlásához 
hasonló zaj jelezte a nép érkezését. Kevés vártatva betoppant a küldöttség. Irányi 
adta elő a nép kívánságát, mire Kacskovics Lajos főjegyző felelt, hogy a városi 
tanács is üdvözli s kis módosítással elfogadja a reformokat. Szepessy Ferenc a 
polgármester törökösen bólingatott a fejével. Holovics Boldizsár tanácsnok ellen-
ben kirúgta maga alól a széket, hogy ő nem engedi magát elvek elfogadására kény-
szeríteni, zárt ülést kér előbb, ahol előbb beszélje meg a tanács a pontokat. Kínos 
csend következett. A tanácsnokok zavartan néznek össze. Rottenbiller elsápadt 
mint a fal. A nyitva hagyott ajtón özönlik be a nép a tanácsterembe s a méltatlan-
kodás moraja hömpölyög végig. Irányi Dániel felugrik a zöld asztalra, feldönt egy 
tintatartót s aztán egyenest az asztal túlsó végén elnöklő Szepessy előtt terem. 

– Mi nem érünk rá várakozni – kiáltja ingerülten. – Kívánjuk a 12 pont rög-
töni aláírását. 

Nyáry Pál szólni akar. Holovics nekivörösödve ágál kezeivel a levegőben. 
Tízen-húszan az ifjakból vetik magukat arra felé, hogy Holovicshoz érjenek. Jó 
szerencse, Szepessy átérti a helyzetet. Hirtelen megragad egy tollat és aláírja a 
tizenkét pontot s éppolyan hirtelen ráüti a város pecsétjét. 

Erre aztán lecsendesedett minden s a tanács zavartalanul folytathatta ülését, 
melynek legfontosabb határozata a nemzetőrség szervezése, melybe tömegesen 
beálltak az ifjak, természetesen Jókai és Petőfi is. 

De a nap programja még nem volt kimerítve. Ha már minden beteljesedett, 
ami beteljesedhető (hiszen a nemzeti bankot végre is nem lehet még ma meg-
kapni), de miért ne lehetne megkapni Táncsicsot? Egyszerre kimondhatatlan óhaj 
lepte meg a tízezernyi tömeget Táncsicsot hazahozni. Fel Budára! kiáltozák. S 
mint a hömpölygő tengeráradat Budára indulának, ahol a helytartótanács a mai 
belügyminisztérium ódon házában székelt. 
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Útközben el kellett menniök a tüzérség mellett, hol égő kanócokkal álltak 
ágyúik mellett a katonák. 

Éljen a szabadság! kiálták a tömegek. A tüzérség nem mozdult. 
A helytartótanács együtt volt még, pedig a gyertyákat már meggyújtották. Itt 

is üléseztek éppen, mint a városházán, mikor az ifjak beléptek. A nép elfoglalta az 
udvart, a lépcsőket, a folyosókat. Attól lehetett félni, hogy a vén épület beszakad a 
teher alatt. 

Az elnöklő gróf Zichy nyájas mosollyal kelt fel s hellyel kínálta meg az 
ifjúság küldötteit a zöld asztalnál. Azok természetesnek találták, leültek, nagyon el 
voltak már kényeztetve. Nyéki, a cenzor, arany burnótos szelencéjét tolta oda 
nekik. Degré kicsípett egy szemernyit és jóízűen prüsszentett. 

A küldöttség három kívánságot nyilvánított. Bemutatták a 12 pontot. Zichy 
elolvasta figyelmesen, miközben homloka erősen izzadott, azután így szólt: 
»Semmit se tehetek ez ellen«. Kifejezték ekkor, hogy a sajtószabadságot mondja ki 
a helytartótanács és mozdítsa el a cenzorokat. »Rendben van – felelte Zichy –, a 
cenzorok elmozdíttatnak.« (Nyéki arca zöldbe-sárgába játszott.) Harmadikul az 
államfoglyok kibocsátását kérték. Zichy a fejével bólintott s kiadta a rendeletet 
kesernyés mosollyal. 

»Pedig csak a kaput kellett volna bezáratnia és el van fogva az egész forra-
dalom vezetőivel és kezdeményezőivel együtt.«5 De amily észrevétlenül válik a 
nép akarata hatalommá, éppen oly észrevétlenül válik a hatalom semmivé. Egy 
ismeretlen erő, melynek oszlopai többnyire csak látszatok. A hatalom, bárhogyan 
abszorbeálja is az egyik fél, örök időkig a sokaságok és a trónok közt lesz meg-
oszolva. S minél jobban eltávolodnak egymástól, annál félelmetesebbnek mutat-
kozik a távolból a másik ereje. Néha e szepegést okozó fallácia tartja fenn a 
rendet és a legkorhadtabb állapotokat. Népek és trónok viszályai többnyire elhi-
bázott taktikával kezeltetnek. Mert a szemmérték sehol se hibázik annyit, mint 
ezeknek az erőknek megítélésénél. Ha a királyok tudnák, hogy a népnek akarata 
mennyire széthúzó és mennyire tökéletlen, másképp csinálnák dolgaikat, de ha 
viszont a népek is tudnák, hogy milyen törékeny puha fából van némely trónus, – 
hát mégiscsak minden a régiben maradna. 

Zichy Ferenc kétségkívül a kényszernek engedett. Ő az udvaron zajongó 
sokaság mögött egy háborgó várost s amögött egy háborgó országot látott és 
semmi kedve se volt magát feláldozni, míg Bécsből napok múlva parancsot kap. 
Örült, hogy semmi instrukciója nincs s így engedhet. Megnyittatta a börtönt. Már 
akkor beállt az esti szürkület is, s jó Táncsics kituszkoltatván cellájából, nagy 
szemeket meresztett, midőn a börtönajtóban az alispánok alispánja, a hatalmas 
Nyáry Pál fogadja dikcióval, a »tavasz első virágának« nevezve őt. A tavasznak ez 
a torzonborz elhanyagolt virága, zavartan mereszté rá szemét – hogy álmot lát-e? 

                                                 
5 Degré emlékiratai. 



 13

Nem, nem. Tiszta valóság mindez. Nyugodj meg jó ember, ez csakugyan 
Nyáry Pál! De ez az üdvrivalgás nem annyira neked szól, mint inkább a véletlenek 
szeszélyének, melyeknek labdája lettél. Nem a te kiszabadulásodért eped a nép, 
hanem egy börtönt akart megnyitni, mint ahogy Viktória mondá, mikor trónralé-
pését jelentették: »Hozzátok ide a Timest és egy csésze teát«, s mikor a Timest és 
a teát előhozták, nyugodtan küldte vissza. »Most már látom, hogy én uralkodom.« 

Mindegy, ne félj azért, ebben az esetben nem fogja mondani, hogy zárjátok 
vissza. Nyújtózkodj ki, egyenesítsd fel derekadat szegény rab, e percben csak-
ugyan te vagy a nemzet legünnepeltebb embere, ülj fel hát a diadalszekérre, mely 
visszavisz a sötétségből a szürkeségbe. 

Már beköszönt a nyirkos este. A vízivárosi templomtoronyban az esti 
harangszó kondult meg. Az utcai lámpák kigyúltak. A kiszabadított írót kocsira 
emelték. A kormányszéki tagok, gróf Almássy Mór és gróf Török Bálint magok 
vezették a kocsihoz, ott kezet fogtak vele, hogy a népnek kedveskedjenek, ame-
lyet pedig szerettek volna epéjükbe belefojtani. Sok ezer ember sokat kitalál, 
valahol előkerestek egy mézeskalácsos boltot, megvették a fáklyákat és azoknak 
lobogó tüze mellett haladt a Táncsics diadalszekere a rivalgó, tomboló sokaság 
közt. A pesti oldalon a lovakat kifogta a nép s maga húzta a kocsit a Kerepesi út 
torkolatáig. 

Már ekkorra megkezdődött a Nemzeti Színházban az ingyen előadás. 
Théâtre paré meghívott vendégekkel gyönyörű látvány, de egy ingyen előadás még 
sokkal szebb. A nép összevissza töltötte meg a páholyokat, zártszékeket és a 
karzatot. Mesterlegények, kofák ülnek a páholyban, előkelő delnők az olcsó helye-
ken, ki ahová be tudott férni s még sincs orrfintorgatás, sem otkolonos üvegre 
szükség. Hiszen az egyenlőség még csak egynapos. Ilyen csecsemővel nem szabad 
máris rosszul bánni. »Bánk bán« volt ugyan kitűzve, de az ünnepélyes alkalom 
okáért a személyzet a »Szózat«-ot énekelte el. Ekkor Egressy Gábor állt ki fekete 
attilában, görbe jurátus-karddal és elszavalta a Talpra magyart. Akkor aztán egy 
hang elkiáltja: »Lássuk Táncsicsot«. Néhány hang gyengén ismétli: »Hozzák ide 
Táncsicsot!« »Hol van Táncsics?« A zaj folyton erősbödik, míg végre orkánná 
fajul. Degré egy páholyból próbált beszélni, hogy Táncsics el van törődve, otthon 
pihen. Vasvári a karzatról kiáltozott valami beszédfélét. Petőfi egy zártszékre állt 
fel, hogy a közönséget kívánságáról lebeszélje, nem akarván a nap komoly ered-
ményeit a színházi komédiákkal és esetleges derült jelenetekkel összekeverni. De a 
lármában elvesztek szavai. Mindenki beszélt, mindenki dühhel követelte Tán-
csicsot, többen a padot verték és a lábaikkal dobogtak, hogy nekik a világon senki 
se kell, csak Táncsics. 

Ekkor Jókainak az az ötlete támadt, hogy fölszalad a színpadra és onnan 
szól a néphez. 

Úgy amint volt, rohant fel karbonari köpönyegében s erősen behorpadt 
cilinder kalapja mellett egy óriási veres tollal, de egyszerre meghökkent, a lába 
legyökerezett. 
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Egy tünemény állt előtte. A forradalmár előtt egy királyné. Gertrudis. A leg-
szebb Gertrudis Magyarországon. 

Laborfalvi Róza levett a saját kebléről egy nemzeti színű kokárdát és a Jókai 
szíve fölé tűzte, aztán a szeme közé nézett mélán, édesen, rejtelmesen. És Jókai e 
pillanatban érezte bizsergő ereiben, hogy ez a nézés az ő jutalma a végzettől a mai 
napért, és hogy ez a jutalom egy egész életre szól. 

Hogy mondott-e Laborfalvi Róza e kokárda kitűzésekor valamit, sohase 
emlékezett rá többé. Hogy ő mit mondott a közönségnek a proszcéniumból, arra 
még kevésbé emlékezett. Minden összefolyt előtte, mint egy álom. 

 


