
Tavaszi Hadjárat 
(regényrészlet) 

V. 2. 
Ágota talán nem vette észre rajtam, 
de elkezdtem öregedni. Ez nem szomorított el: új és kolosszális 
perspektívának tűnt öregnek lenni, mint az Isten. De azért — biz-
tos, ami biztos — kifelé igyekeztem eltitkolni. Ezért aztán, amikor 
1845 végén az újságokban megjelentek a Nemzeti Védegylet bál-
jára szóló meghívók (háziasszonyok: gróf Keglevich Auguszta, báró 
Mezei Erika és Kossuth Lajosné Meszlényi Terézia Johanna), én a fe-
leségemmel együtt igent mondtam a felhívásra. Ahogy elterveztük: 
Ágotának rókabőrből készült a télikabátja, abban ült bele a hatal-
mas magyar szánba, amit a Bezerédjek az ükapjuktól örököltek, 
úgy szánkázott fel a férjével a szintén hatalmas és szintén magyar 
Pest-Budára. A Dunát masszív jég borította, fel egészen Visegrádig: 
ha akartuk volna, megválaszthattuk volna a fiatal Hunyadi Mátyást 
királynak. 

A szervezők kibérelték az egész Vígadót. Meghordták virágokkal. 
Landereréknél táncrendet is nyomtattak. És aztán az eseményre 
bárki elmehetett, társadalmi rangjától függetlenül: az intézmény to-
vábbi tagokra vadászott, mindenki megkapta a maga díszes Véd-
egyleti kitűzőjét. 

Senki nem viselt gyémántból készült nyakékeket: jóból is megárt a 
sok. Különben is, egy fiatal kisasszony legszebb éke zsenge kora, 
nincs szüksége mindenféle cicomára. A nők ujjatlan, kartonból ké-
szült, könnyű, uszályos ruhákat öltöttek magukra, kezükre pedig 
világos vagy fehér színű kesztyűt húztak. Az viszont nagy örö-
mömre szolgált, hogy a mély décolletage megengedettnek számí-
tott a bálokban. Néha megnehezítette a beszélgetést a nőkkel. Majd-
nem minden nemzeti öltönyös, vitézkötéses, fehér mellényes és 
nyakravalós, vörös szegfűs férfi lehajtott fejjel adta meg a piros-
fehér-zöld színű toalettes hölgyeknek a kíváncsi tiszteletet. 

A terem tetejéről, nemzetiszín kötélen egy ezergyertyás csillár ló-
gott le. Körben kétembernyi magas gyertyatartók, darabonként hu-
szonnégy gyertyával — három óránként cserélte őket a szolgasze-
mélyzet. A terem szélén kétemeletnyi erkély, zászlók és függönyök 
mind háromszínű. A főbejárattal szemben, a terem túloldalán ki-
sebb ajtó, ott jöhettek be a szónokok. Hatalmas tükrök sokszoroz-
ták a fényt, az asszonyok szükség esetén, vagy annak híján bordó 
fotelekbe és zöld díványokba omolhattak bele. 

 
 

SZILASI LÁSZLÓ 
 
 
 
1964-ben született Békés-
csabán. Irodalomtörténész, 
kritikus, író, az SZTE BTK 
Magyar Irodalmi Tanszé-
ké nek egyetemi docense. 
Legutóbbi írását 2020. 12. 
számunkban közöltük. 
 

436



A férfiakon bajusz és szakáll, hosszú haját majdnem mindenki a bal 
oldalán választotta el — furcsán mutathattam a csupasz arcommal, 
és a parasztosan copfba kötött hajammal. Ez volt az én rodostói 
énem, évtizedeken át ilyen is maradtam. A nők frizurája pedig egy-
forma volt: középen elválasztották, és fejkendő, fejpánt vagy kendő 
alatt hátul körbefogták. E hajviselet alatt azonban jobban előugrot-
tak az arcok szépségei, alighanem ez is volt a cél. Valahonnan egy 
zenekar szólt. Amikor megérkeztünk, éppen a Jó bort árul Sirjainé 
kezdetű kállai kettőst játszották. Beléptünk a táncba. Tömör szivar- 
és pipafüst, tömör izzadtságszag. Jól esett volna némi szellőztetés. 

A bál rendezőit akár kerítőknek is nevezhetnénk, ők mutatták be 
ugyanis egymásnak az azonos társadalmi helyzetű fiatalokat. Arra 
is ügyeltek, hogy egy leány se kényszerüljön petrezselymet árulni. 
Ez azokkal esett meg, akik senkit sem ismertek a bálban. Ugyanis 
tilos volt a tánc olyannal, akivel még nem mutatkoztak be egymás-
nak. A hölgyeket ugyanakkor árgus szemekkel követte minden-
hova garde de dames-ja vagy édesanyja, még akkor is (vagy legin-
kább akkor), ha épp egy fiatalemberbe karolva indult el sétálni. 
Persze erre nem nagyon adódott lehetőségük: még a buffet-be sem 
volt szabad kettesben menniük. A fiatalabb lányoknak, akármilyen 
jól is érezték magukat, egész este ügyelniük kellett megjelenésükre. 
Nem távozhattak kócosan, elszakadt ruhával, mert a felbomlott haj-
fodrozat, a foszlányokra tépett ruha alattomos és álnok áruló. 

Az a férfi, aki két ballábas, a társaság réme, és feltehetően gyakori 
gúnyolódások tárgya. Minden fiatalembernek tiszteletet kellett mu-
tatnia azon hölgyek irányába, akiket csúnyának talált — ellenkező 
esetben (aligha nem alaptalanul) gonosz lelkűnek találták. És külö-
nös volt az udvarlás is: a férfi észrevétlenül zsebre tette táncpartnere 
legyezőjét, s másnap egy szebb és jobb, értékesebb újjal lepte meg. 

Az illemtankönyvek azt is meghatározták, miről beszélhetnek a bál-
ban megismerkedő fiúk és lányok: csak semleges témák kerülhet-
tek szóba, mint az irodalom, a színház vagy a farsang. Veszélyes 
lett volna tehát egy igazi szerelemvallás. Pedig hát — kár szépíteni 
— az efféle bálokat elsősorban a hazai ipar védelme és a feleségke-
resés céljából rendezték. Férjet azonban senki nem keresett: rám, az 
öreg Istenre, itt senki sem volt kíváncsi. Tovább roptam a kállai ket-
tőst a feleségemmel, immár a Nem vagyok én senkinek sem adósa 
dallamára. Je vois que je vous fais peur, látom, megijedt tőlem, 
mondta mögöttem egy nő. Nem csodálkoztam, hogy ezek a nagyon 
magyarok (ha tanulták, ha nem), néha-néha franciául beszélnek. 
Forgattam tovább a feleségemet. 

Ágota még mindig gyönyörű volt, az én szememben bizonyosan 
az. Arra gondoltam, hogy nemsokára hatvan lesz. Hatvan éves lesz 
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ebben a nyomorult országban, de kimered belőle, föléje nő, meg 
sem érdemlik. Egy nőben vagy egy férfiban alighanem a csont-
szerkezete jelent a legtöbbet. A csontok váza, amit latinul scele-
tumnak mondanak. Nem értek az anatómiához, ahhoz sem értek. 
De Ágota testében olyan arányokat látok, a válla és a csípője, a karja 
és a lába, a koponyája és a dereka úgy viszonyulnak egymáshoz, 
hogy az engem örökös esztétikai élvezettel tölt el. A csontváz meg-
sérülhet, de nem múlik el a kor növekedésével. Ágota most is úgy 
néz ki, most is ugyanolyan szép, mint lány korában volt. Itt táncol 
mellettem. Itt táncol velem. Nem tudom, hogy tudja-e, mennyire 
gyönyörű. Pörög a szoknyája. A feje mozgását a táncához igazítja. 
Voltaképpen egyedül mozog. Sok baj lehetett volna abból, hogy eny-
nyire közel vagyunk egymáshoz, hogy ennyire kettesben vagyunk, 
itt, ezen az idegen földön. De nem lett baj, mert ő szabadon engedett 
engem. Úgy ragaszkodott hozzám, hogy semmiféle módon nem pa-
rancsolt meg nekem soha semmit. Próbáltam felzárkózni a maga-
tartásához, de nem nagyon ment. Amikor nagyon erősködtem va-
lamin, megsimogatta a fejemet és rám mosolygott. Ne félj Ádám, 
nem lesz semmi baj. Szabadságot adott nekem, és ezzel arra taní-
tott, hogy én is engedjem el őt, úgy ragaszkodjam hozzá. Lassan, na-
gyon lassan, de beletanultam. Ezen az estén, 1845 telén, a Vígadóban 
talán már én is egyedül táncoltam. Egyedül, mégis vele. 

Kitűnőek voltak a fényviszonyok. Egyszerű mozgásunk lelassult 
bennük, és én egészen közelről nézhettem, ahogy a homlokkötője 
alól megindulnak finom izzadtságának apró csatornái. Egy részük 
vékony vonalban végigfolyt a szemöldökén, és aztán a cseppek a já-
romcsont oldalán csorogtak lefelé, másik részük az orra két oldalán 
csörgedezett, körberajzolta az ajkait, s csak ezek után egyesült a 
másik ággal. És hát közelről nézhettem azt is, hogy a szeme olyan fi-
atal és erős, mint a nagyon kicsike gyereklányoké, de már körülve-
szi a szarkaláb, abba se marad, és a ráncok ezer és ezer vonallal raj-
zolnak bele az arcába, abba a gyönyörűbe, a külső felületen elkapta 
már őt is az öregség rettenetes, szőrös, fekete pókja; nem érdekel. 

Azon a téli estén (odakint néma tömbökben szakadt a hó), a Nem-
zeti Védegylet bálján rengeteg volt a fiatal nő a Vígadóban, szépek 
és vonzóak is sokan. Néztem őket. Gyönyörűek voltak. Arcukon ott 
ragyogott annak a biztos és zajos tudásnak a fénye, hogy ők, bizony, 
soha nem fognak meghalni. Itt fognak élni ebben a gyertyafényes 
teremben, a karján annak a fiatal lovagnak, akivel éppen a táncot 
járták. A végén lesz valamiféle bealkonyulás, de a számukra bizo-
nyos, arisztokratikus mennyországban bizonyosan folytatódik 
majd a tánc, a bál, a bensőséges egyesülés. Úgy vélem, Ágota soha 
nem gondolt semmi effélét. Fiatal korában, Rodostóban sem gon-
dolta ezt. Mindig tudta a halált. Készült rá. Készült rá, pedig tudta, 
a földi élet olyan szemérmetlenül rövid, hogy egyáltalán nem ér-
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demli meg, hogy bárki is foglalkozzon borzasztó rövidségével. 
Tudta, hogy vége lesz, mégis öröknek tartotta. Úgy élt, mintha örök 
lenne. Ezért engedett szabadon, ezért tett engem is szabaddá, hogy 
én is megélhessem ezt a végtelenséget. 

Úgy pörgettem a páromat, ahogyan a takács az orsót. Hajlott volt 
már a kora, de a teste még mindig gyönyörű. Nem nevettek rajtunk, 
nem is sajnáltak, mindenki érezte, hogy mi ketten, ebben a hatalmas 
érzelemben erősebbek vagyunk náluk. Nálunk tovább tart, mi ket-
ten tovább élünk majd abban a halálban, amit ők most semmikép-
pen sem ismernek még el. Ropták és ropták körülöttünk. De tudták, 
tudniuk kellett, hogy hiába az energeia: nem lesz elegendő ezen a 
táncplaccon. 

Aztán a zene hirtelen véget ért. A zenészek elfektették vagy felállí-
tották az eszközeiket, elfogyasztották a megérdemelt frissítőiket. 
Szünet következett, legalább félórás, be is mondta az est egyik há-
ziasszonya, már elfelejtettem, hogy melyik. Csend volt a teremben. 
Csak a halk lihegés hallatszott, és a zaj nélküli gyufának az a külö-
nös hangja, amikor a férfiak meggyújtják a szivart. Lassan elindult 
mindenki a buffet felé. Ennyit ér az energia. Erre gondoltam. 

V. 3. 
Szegény Ádám azt gondolta a nem-öregségről, 
hogy az maga a fiatalság, egy megmaradt aranykor. Én azt hiszem, 
nem így van. 

A Nemzeti Védegylet Báljára új ruhákat vettünk magunknak Bu -
dán. Úgy akartunk kinézni, mint egy igazi magyar házaspár. El-
hajtottunk Velemérynéhez, megnéztünk mindent, ami magyar, ma-
gyar, magyar. Még egy retikült is találtunk, aminek, miként egy 
kulacsnak, finom lószőrből volt a külseje, rézből a lakatja, Ádámnak 
pedig egy szép szablyát, amit egyáltalán nem lehetett kirántani a 
hüvelyéből, mert hát pengéje, hát pengéje az egyáltalán nem volt. 

A magyaros stílusú ruhák eleinte kizárólag ünnepi alkalmakra ké-
szültek, sújtásokkal, zsinórozásokkal, hímzésekkel, csatokkal, pré-
mekkel díszítve, selyembrokátból, selyemből, taftból. Az udvari 
magyaros díszruha, amit később díszmagyarnak neveztek el, a fér-
fiaknál tollas süvegből, zsinóros, sújtásos, prémmel díszített men-
téből, atillából, szűk nadrágból, bokacipőből vagy sarkantyús csiz-
mából állt. Elengedhetetlen kiegészítő: a szablya. 

Az előkelő hölgyek jeles alkalmakkor pártát vagy főkötőt, fűzött 
ruhaderekukhoz buggyos ujjú inget, földig érő szoknyájukon díszes 
kötényt viseltek, lábukra szalagokkal rögzített lapos talpú selyem, 
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brokát vagy puha bőrből készült cipőt húztak. Az enyém kecske-
bőrből volt, erős színű hímzés díszítette. 

A hétköznapi öltözködésben a nyugatias szabású viseletek mellett 
a díszmagyar leegyszerűsített, kevésbé díszes formái is igen diva-
tosak voltak. A férfiak sötét színű, általában gyapjúból készült, at-
illából, nadrágból és esetenként rövid, zsinóros mellényből álló ru-
házatot hordtak. A nők egyszerűbb anyagokból varrt, fátyol és 
kötény nélküli zsinóros ruhákat viseltek. A jeles alkalmak ruhái eze-
ket a modelleket emelték egy színesebb és magasabb szintre. Hogy 
teljesen érthető legyek: én ugyanígy gondoltam el az öregség és a fi-
a talság viszonyát is. Az ember többnyire öreg. Csak néha-néha fiatal. 
És nem biztos, hogy kizárólag az elején. 

Én is voltam fiatal. Aztán megöregedtem. Felvettem az öregség hét-
köznapi öltözetét, ez volt a ruha rajtam. Amit aztán egyéni vagy 
közösségi örömnapokon ünnepikre cseréltem. Ami azonban nem 
az ifjúság ruhája volt, hanem a köznapi ruhám ünnepi kiadása. 
Ezen a módon tért vissza a fiatalság, nem úgy, mint egy elmúlt és 
visszatért, hajdani aranykor. 

Nem kell fiatalnak öltözni, öregkorban a fiatalnak öltözés nevetsé-
ges. Azt az életkort kell megélnünk és ünnepélyesen kinyilváníta-
nunk, amiben vagyunk. Ebben áll, szerintem, a fiatalság titka. Rop-
tuk a kállai kettőst a Vígadó közepén, fáradhatatlanul. 

A fiatalok tényleg szépek, képesek arra, hogy szépek legyenek. Én 
azonban csakis az én Ádámomat figyeltem. Fekete színű gyapjúból 
készült ruhanemű: atilla, nadrág, rövid, zsinóros mellény, s mind-
ehhez egy fényes marhabőrcsizma. Mosolygós bajusz, barna szeme 
villog. Otthon úgy öltözködött, mint akármelyik jobbágy. Most 
azonban felvette a bálra frissen vásárolt hétköznapit: neki az volt az 
ünnepije. Veleméryné naftalinban tárolta az áruit: Ádám annak a 
szagában táncolt, abban a bűzben szaporázta. 

Vitézkötéses mellénye közvetlenül az ádámcsutkája alatt záródott — 
régen sokat nevettünk azon, hogy e testrésze elnevezésében benne van 
a keresztneve. Vissza akart vágni. De nem jutott eszébe semmi. Nin-
csenek Ágota-kezdetű magyar szavak. Ezen is nevettünk. Most pedig 
izzadt ez az Ádám, verejtékének szaga lassan átitatta a naftalin-bűzt, 
átitatta a ruházatát, úgy csujjogatott. A lelkére gondoltam, az ő örök 
lelkére, mely bizonyosan üdvözülni fog. És aztán a testére, mely hiá-
ba ilyen erős még, lassan elhervad, aztán elenyészik a föld alatt, még-
is teljesen az övé, mert a test, az is teljesen magántulajdon, és igazi. 

Régen, azt hiszem, az volt az elgondolás, hogy csak a lélek az igazi, 
hiszen hát csakis az fog üdvözülni. A test meg csak egy elhanya-
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golható tok, héj, hüvely, burkolat ezen e belső magon. A ruha pedig 
e ruha ruhája. Az is elhanyagolható. Talán a szobor-szerű síremlé-
kek kezdték ki ezt a rendszert. Azokon a köveken maga a test van, 
a test ábrázolata, és általában ruhát is visel. Minek. A lélek már el-
szállt, egyedül a hit mondja meg, hogy merre jár, és hogyan is néz 
ki. Úgy gondolom, a test ennek az ábrázolhatatlan léleknek a földi 
jele. Ilyen volt, így nézett ki, amíg köztünk rá. Emlékeztek rá, ugye? 
Még öltözete is volt. Talán nem éppen olyan, mint amilyenben a sír-
kövén fekszik, de az a talár, egyenruha vagy vitézkötéses magyar 
atilla mégiscsak jelent valamit. Valójában ez lett volna a lelkéhez 
tartozó test illő viselete. 

A Védegylet télesti bálján táncoltunk a Vígadóban. És én csak ezen 
a ponton döbbentem rá, hogy ha Ádám, ne adja a Jóisten, meg-
halna, én olyan sírkövet emeltetnék neki, amin a teste olyan idős 
lenne, mint most, a ruhája viszont rodostói. Bőr papucs lenne rajta, 
szalavárdi, kaftán és turbán; nem lett magyarrá. Senki nem tud-
hatta, mire gondolok. Rezzenéstelenül roptuk tovább. 

A szervezés tökéletességét jól jellemzi, hogy a gyertyák épp a szü-
netre égtek le csonkig. A vendégek kiáramlottak, nesztelenül bejöt-
tek a szolgák a létráikkal meg a gyertyás ládáikkal, mi pedig egy 
füles díványról figyeltük a működésüket. Lihegtünk, szerettük egy-
mást, nevetve számoltunk és szoroztunk: jól számolt-e Auguszta, 
Erika és Kossuth Lajosné Meszlényi Terézia Johanna. Hat álló gyer-
tyatartó. Mindegyikben huszonnégy gyertya. Az összesen száz-
negyvennégy darab. Az egyik szolga felállt a kétágú létrára, a másik 
meg adagolta neki a gyertyákat. Aztán a tizenkét szolga nekilátott 
a csillár felújításának. Lejjebb eresztették, körbeállták a lajtorjáik-
kal, gyorsan ürültek kifelé a gyertyás ládák. Ádám javaslatára fo-
gadást kötöttünk arra, hogy a csillárban éppen száznegyvennégy 
darab leégett gyertya lesz — ő, udvariasságból, ezret mondott. Én 
nyertem, örömmel fogadtam a csókos nyereményt. És közben arra 
gondoltam, hogy a vas megyei népek hite úgy mondja, hogy a 
messzi mennyországban mindenkinek van egy gyönyörű, égő, 
aranyborítású gyertyája. Ameddig az lángol, addig él az ember. Mi, 
vajon, meddig élünk még. És hol. Visszamenekültem a csókunkba. 

Nekem akkor már — akár a franciáknál vagy az angoloknál — cse-
resznyefából volt a teljes fogsorom. Kihullottak vagy kihúzták, be-
pótolták, nem nagyon érdekelt. Úgy gondoltam, a szerelem ezt az 
esztétikai és praktikus problémát is képes megszüntetni. Ádám csó-
kol engem, egyáltalán nem érdekli, mi van vagy nincs az én szag-
talan szájamban. Azt viszont, igaz, ami igaz, sokra értékeltem, hogy 
neki megvan mind a harminckét, hófehér foga. Ez őt se érdekelte 
nagyon, néha megmosta őket egy vizes szivaccsal, úgy gondolta, 
ez az ügy engem se foglalkoztat: nem ér föl a szerelmünkig. Én vi-

441



szont, a gyertyák cseréje közben, mégiscsak elgondolkodtam azon, 
hogy ha neki se lennének már saját fogai, akkor a csókon keresztül 
én is megpróbálnék-e eljutni az ő örök lelkéhez, amibe — tokok és 
burkolatok ide vagy oda — végeredményben még mindig szerel-
mes vagyok. Arra jutottam, hogy a lélek (bármi legyen is az), úgy 
képes felülírni a testi valóságot, ahogyan Szakmári Ádám felülírta 
annak idején a Mikes nevű kamarás leveleit: beleírta a hiányzó sze-
relmet. Újra visszamenekültem hát a csókunkba. 

Háziasszonyaink jól számoltak. A szolgák a hágcsóikkal és ládáik-
kal eltűntek. Egyedül ültünk a díványunkon. A Vígadó báltermét 
maradék nélkül bevilágították a friss magyar gyertyák — ahogy 
Ádám kiszámolta, mind a kettőszáznyolcvannyolc. Fürödtünk a 
piros-fehér-zöld színekben, meg abban a különös, építészeti régi-
ségben, ami gyökereivel még ennél is atavisztikusabb időkbe nyú-
lik vissza. Aztán lassan elkezdtek visszatérni a vendégek. Nekünk 
is innunk kellett valamit, és az én uram nem szeretett sorban állni. 

A buffet-ben fiatal, mellényes férfiak szolgálták fel a Bajomi-féle 
pezsgőt meg a limonádét, és rajtunk kívül nem volt ott senki más, 
csak a három háziasszony. Egy egész üveg pezsgővel próbáltak el-
bánni. Menni fog, gondoltuk. Odabent épp egy politikus adott elő, 
maga Kossuth Lajos, derék ember volt, igazat is mondott, de ebben 
a pillanatban senkit sem érdekelt a beszéde: igyál magyar bort, fo-
gyaszd a honit, nem kell az idegen áru. Azt hiszem, mondta Mesz-
lényi Terézia Johanna, még a Védegyleti dalból is idézni fog. 

Elfogadjuk, bármi durva, 
Amit a hon méhe szül; 
Bármi lágy és bármi pompás, 
Semmit, semmit e kívül! 

Már a harmadik pohár pezsgőnél jártunk. Ádám nem tudta magába 
fojtani egyszerű, de nagyon is felháborodott kérdését. Van a honnak 
— méhe? Jobb lenne, ha engem békén hagyna ez a fajta poe sis. Gróf 
Keglevich Auguszta lassan, de határozottan emelte fel a fejét a pezs-
gőspoharából. Először idézett. Aztán ítélkezett. 

Mennyek királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgése-
imben a szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a nép-
pel s az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó istenhozzádot 
mondva lelkemet kezedbe ajánlom. 

Tisztelt uram. Ezt jelenti nálunk az a szó, hogy anyaföld. Nem Va-
terland. Anyaföld. 

Merthogy csak a honit, ugyebár.
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