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Politikai közjáték a budai Szabadság (Sváb) hegyen 1860·ban

Esztergomban élt s a század elején hunyt el Körösy László gimnáziumi tanár.
.Kéziratos hagyatékában akadtam .cz alábbi, pest-budai históriákra. Értékes, eddio
nem publikált emlékei ezek a szabadságharcot követő elnyomatási korszak alko
nyának s az 1860. évi - Ferenc József által szentesített - "októberi patens", az
ál-alkotmány kivívásának.

,,1860-ban október hetedikén a budai Svábhegyen lelkes néptömeg verődött

össze. A hegyet Döbrentei korában lstenhegyének, a Bach-korszakban Svábhegy
nek nevezték. A közönség most - 1860-ban - Széchenyi~hegynek akarta elke
resztelni.

Gyönyörű őszi nap volt s a vasárnapi közönség egészen ellepte a hegy kör
nyékét. Nem csak a nép volt ott, hanem az arisztokratia is. Utóbbi, Eötvös Kart
hauzi víllájában gyülekezett össze.

Ú j kápolna várt fölszentelésre s a hegyet Széchenyi-hegynek készültek elne
vezni.

Az Új kápolnában Scitovszky János hercegprímás misézett. A hívek a kápol
nában is, meg odakint is a Szózatot énekelték. Midőn a prímás elvégezte a kápol
nar.zentölést, elment ahhoz a kőrakáshoz, amelyet Széchenyi emlékezetére hordtak
össze. Ennek egyik nagy lapjára ezt vésték: Széchenyi emlékének, 1860. okt. 7.

A prímás imát mondott a kőhalom előtt, aztán az Eötvös-víllába vonult.
A nép elkezdte a prímást éltetni, s nem nyugodott, míg Eötvös ki nem ve-

zette őt a félbeszakított reggelitől a villa terraszára.
A prímás buzdító beszédet íntézet a n.?phez és könnyező szemmel hirdette meg:
- a győzelem el nem maradhat!
A vigasztaló főpapot egetverő éljenzéssel kisérték fogatához és negyvenezer

ember tódult utána.
A fővárosi lapok egyetlen árva szót sem írhattak a lelkes tűntetésről, mert

a censura eltiltotta őket."

"Nemsokára ismét aggódni kezdett a héjaszemű császári 1'endőrség - foly
tatja KÖTÖSY krónikája. ATról értesültek, hogy Budán kálvária-szentelésre készül
nek.Ilyen ürügyek kellettek akkor a hazafiság ébrentartására.

A szentölésre maga a hercegprímás húzta meg a harangot. Annak emlékére,
hogy a déli harangszó megtartását 1456-ban a nándorfehérvári diadal emlékére
rendelte el a pápa. A szentölés után a prímás házában (1. VáT, Úri utca 64 alatt)
áldomást ültek. Ekkor Vas Gereben a következő felköszöntőt mondotta:

Amennyiben a hazát egynek és oszthatatlannak tudjuk, mindnyájan katholi
kusok vagyunk. Amennyiben jogaink sérelme ellen folytonosan protestálunk, mind
n'yájan pTotestánsok vagyunk. És amennyiben csak ezt az egy hazát imádjuk,
mindnyájan unitáriusok vagyunk!

A tanulságos köszöntő és újabb budai tüntetések után Scitovszky prímás Bécs
be indult, hogy csatlakozzék az ország vezérférfiaihoz. Ezek ott tanácskoztak.

Október l8-án sürgöny érkezett Bécsből Esztergomba; a prímás már másnap
külön hajón érkezik és magával hozza az alkotmányt.

Az örömhír azonnal elterjedt a fővárosban is. Innen tömegestűl siettek Esz
tergomba. Deák Ferenc, Eötvös József, Cziráky, Szentkirályi alig, hogy elfértek a
prlmási kis 1~astélyban (Esztergom, Berényi Zsigmond utca 1.).

A bazilika ormdrc 32 Tőf hosszú, nemzeti zászlót tűztek. De ezt máT nem
párosították sárgafeketével. A házakon szintén csak nemzeti loboqók lenaedeztek.
A Várhegy telí volt nyugtalanul mozaó tömegekkel. A Duna partját elárasztotta
a földműves nép s a közeli vidék. Mindenki látni szerette volna már azt, amit
1848 óta nem látott - a magyar világot!

A bécsi hajó csakugyan megérkezett. Hatalmas nemzeti lobogó lengett az ár
Mczán. A prímás bíboros ruhája már messziről virított a hajó födélzetén. Partra
szállásakor az egeket verdeste a nagy tömeg lelkes éljenzése.

Gróf Forgách Agoston püspök üdvözlő beszéddel lépett a prímás elé. Alig mon
dott el azonban néhány sort, a prímás megakasztotta. És közbevágott:

Mindent megkaptunk, édes fiaim! Mindent megkaptunk!
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Mikor a nép ezt a néhány nagy szót a prímás ajkáról hallotta, eléje térdelt.
RuháJát és kezét csókolták. Az öröm és hála elragadtatásával halmozták el,

Az esztergomi nép vállára akarta emelni a primást, hogy így vigye kastélyá
ba. De Besze János (48-as esztergomi kormánybiztos, ügyvéd, Kossuth barátja),
utat tört és foyatába ültette a főpapot.

Október 21-én óriási falragaszok jelentek meg a fővárosban" - folytatja kró
nikásunk, kissé szárazon.

"Azt hirdették, amit a császári rendőrség még mindig tagadott: hogya király
megparancsolta az ország alkotmányának visszaállítását. Az országgyűlés és a
magyar kormányzat visszaállitásának engedélye az első percekben még nem is
é1'eztette az eredmény csonkaságát! Pedig 'csonka volt ez az ál-alkotmány. Hiszen
a pénzügy, az adó s a katonaügy (no meg hozzátehetjük: a külügy) hiányzott be
lőle.

Az októberi diplomában az egész nemzet csolódott!
Pesten utcai botrányok támadtak ..•
Benedek (császári táborszernagy, osztrák katonai főparancsnok) szuronyokkal

kergette szét azokat a tüntetőket, akik a pesti Városháza kivilágítását akarták
meghiúsítani.

Szóval a felcsigázott nemzeti várakozást még mindig nem elégítették ki az
októberi diplomával" - fejezi be visszaemlékezését Körös1l László.

(Z. L.)

NAPLÓ

KÖNYVEK KÖZÖTT
MANDY IVAN ÚJ KÖTETE

Tulajdonképpen mi is történik "fél
hat felé"?· Éppenséggel semmi rend
kívüli. Egy-két sötétebb utcában talán
már égnek a gázlámpák, s a gyerekek
szorosabban nyomják orrukat a kira
katüveghez. hogy hidegtől könnyező

szemmel figyelj ék a benti életet. És
természetesen új előadás kezdődik a
kültelki moziban. Az előző közönség kö
hécselve, harákolva zúdul ki az ajtón,
csupa lesikált arc, hunyorogva tájéko
z6dnak a hirtelen rájuk zúduló fény
ben. Csapódnak az ajtók, az olajos pad
lót sikálják a lábak, s máris kezdődik

az új előadás. A főszerepben ... de hát
az nem is fontos, ki a főszereplő. Hi
szen míndenkí ' a saját képzeletéből va
rázsolja a kopott mozivászonra a fő

alakokat. A hőskor nagy legendáit.
Néhol halkan suttognak. Tökmagot

rágnak. s héját óvatosan a szék alá
köpik. Az egyik sor szélén Csempe
Pempe. Fél füllel a téren döngő lab
dára figyel. "Megint ki lehet emelni
egy tehetséges fiút a Titániába." Mö
götte Bednarik, a másik játékosü.F-

·MAndy Iván: Fél hat felé (MagvettJ, 1914)

nök, ugrásra készen. Hiába, Csempének
jó a szimata. Egyszer még, amikor ...
- és a hang lassan elúszik, a történet
beleivódik a halhatatlanságba, a kül
telki legendák közé.

Arc nélküli emberek. Felhajtott ka
bátgallérok, behúzott kalapok. Mintha
a gallérek és a kalapok élnének vi
selőík helyett. Egy-egy kéz nyúlik ki
a kabátujjból : zöldpaprikát szorít va
jaskenyérrel. Valaki csámcsog.

Közben a vásznon pereg a történet.
Milyen história? - Teljesen lényeg
telen. A másik dimenzióban egy másik

. halad előre, a harmadikban egy har
madik. S mindez együtt, egyszerre, tün
déri víbrálásban, megfoghatatlanul, kö
zegtelenül,

A téren döng a labda. A nagy és a
kis Opra passzolgatják. "Kettő-egy" 
mondja a kicsi, és csodálkozva ledör
zsöli kezéről a ráragadt vérfoltot. Per
sze, az öreg mosodás ...

Odább a bódék. A bódésor. melynek
poros utcáin senki sem lépdel. csak
a gramafon öreg, nyekergő hangja hal
latszik. A,z egyik bódéban akasztók.
Odébb hinta. Valaki beleül, egyre ma
gasabbra lendül. aztán eltűnik a sze
münk elől. Az égbe repült? Vagy egy
szerűen belepottyant akukába?
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