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ztán a  fejedelmi sátorban, június hatodikán 
délelőtt, a  kint táborozó hadak meg a  fran-
cia gránátosok közt hirtelenében riasztó hír 

terjed: a fejedelmet megölték. Katonák rohangálnak, 
gránátosok ágyúi tátonganak a  sátrak előtt… Majd 
a riadalom alábbhagy. Csak egyezség nem lesz most 
már a levelet bontó túróciak, s a kardjukat csapdosó 
hadi tisztek között. Okolicsányi főjegyző s Rakovszki 
alispán körlevelüket magyarázzák, a jelenlevők zajdul-
nak. Rákóczi még nyugodt, magyaráz: a háború közös 
gond, miért nem hozzá fordul közlük a sérelmezett? 
Rakovszki, Okolicsányi vélt igazához makacsul tovább 
ragaszkodik; a túróciak sérelme oktalan, a vármegyéhez 
méltatlan; az országgyűléstől elégtételt kér…

Ami ezután elkövetkezett, annak a  továbbiakban 
csak gyarló töredékével terhelném az emlékezetet. 
Riadt, hosszan tartó csend, mely a  túróciak további 
ellenszegülését sugallta, hogy ezt végül a megbántott 
fejedelem keserves kifakadása, majd szótlansága kö-
vesse, melyet aztán elemi erővel szakított fel az okta-
lanul megbántott méltóság elszabadult keserűsége. 
„Édes nemzetem! Hát ezt érdemeltem”, majd odébb: 
„Életemet, véremet… érted szentelem”! A megrendült 
hallgatóság egy hosszú pillanatra elnémult, hogy aztán 
rögvest a súlyosan megbántott fejedelem engesztelé-
sére igyekezzék.

„Visszavonulok erdélyi fejedelemségembe. Készebb 
vagyok megvonni magamat az ország egyik szögletében, 
minthogy köszönet helyett zsarnoknak mondjanak.” 
Ami pedig ezután következett, ahhoz hasonlót száz 
esztendő magyar históriája is nehezen hordhatna 
elénk. A távozni indult fejedelmet most már kemény 
kézzel tartják vissza megrendült hívei. Aztán… Váratlan 
készenlét? Mely eddig gazdátlan rejtezkedett? Most 
egyből gyilkolni kész!

Később, rémlett, azon pillanatokban kard valahány 
kiszabadulhat, mintha egyszeriben suhogva örvendezni 
kezdene.

…Bercsényi, Károlyi kardja Rakovszkit gyilkolja, 
Okolicsányit vagdalja, hogy aztán később végezzen 

vele is. Ezt követően az országgyűlés sátorába beron-
tó katonákat, kik egytől egyig fel akarták koncolni 
a követeket. A főrangúaknak aztán sikerül elérniük, 
s arra kérniük a fejedelmet, ne hagyja a nemesurakat 
megölni. Hogy a  fékevesztett katonákat végül hogy 
sikerült fejedelmünknek s testőrtisztjeinek megfé-
kezni, így a nemesség java életét megmenteni, erről 
odébb az időben, lehet, majd még szó esik. Ám ezzel 
mintha a makacs vármegye ellenkezését sikerült volna 
legyűrni, egyszeriben túljutván nemesi zajduláson, s 
annak megtorlásain is. Okolicsányi főjegyző már félholt, 
mikor végrehajtják rajta a halálbüntetést; Túróc megye 
ellen ítélet születik; zászlaját, pecsétjét szétszaggatják, 
összetörik; számos túróci nemes bebörtönöztetik; míg 
Rakovszki alispánt a hóhér ökrös szekere a leáldozó 
messzeségbe menekíti nyomtalanul. De mindezt immár 
oly megállapodott természetességgel, mintha csak 
miesnapi és rendjén való teendőn kéne túljutniuk.

És erre egyszeriben elkövetkezett az a  váratlan 
pillanat, melyhez alig akadhat hasonlatos. Mikor egy 
nemzet nagyjai váratlanul félretesznek minden egy-
mással szembeni fenntartást, hívságot, ellentétet, 
és megkísérelik eggyé formálni – bár az elkövetkező 
napra – a rájuk váró gondokat. (Miután én ennek a ma-
gyar jövendő-építménynek az elkövetkező napokban 
megbízott alakítója lehettem, a  továbbiakban csak 
gyarló hézagokkal sorolom állomásait.) Mindjárt az 
országgyűlés első rendtartó napján, ha jól emlékszem, 
már a túróciak ellenkezését követő napon, a vármegyei 
nemesség máris megszavazta a közteherviselést, vagyis 
abból az eddig nemigen használt artikulust; hogy ezt 
majd június 13-án mindjárt a Habsburg-ház trónfosztása 
kövesse. Vagyis a magyar trón üresnek nyilváníttatott! 
Aztán vége-hossza nincs kártalanítás-ügyek kerültek 
elő, országos jövedelemgondok, új adórendszer és 
haszonjavak…

Magyarország immár független és szabad, de lesz-é 
vajon a fejedelemnek ahhoz ereje, hogy megvédhesse 
új, független államát? Avagy Svájc és Hollandia az után 
majd követendő példa lehet?

Szilágyi István

Az lesz szabad ember,  
aki hadakozik
Részlet az író Messze túl a láthatáron 
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Ezek után számunkra valami igazán üdvös lélek-
emelőnek kéne következnie. Csak ehhez a mi Ónod 
iránti várakozásunknak teljesülnie kellett volna vala-
miképp. Ám immár holmi magunk ostorozást hiába 
kezdenénk. Lehet, még nem nőttünk föl saját adottsá-
gainkhoz, s ezért követi lépteinket holmi „füstbe ment 
terv”-hordalék. Csak úgy „találomra”: egyszeriben 
százszámra rakhatnánk egymásra a  gazemberség 
jeleit. Kiderül, tábornok kereskedik marhával; egyik 
nádor meg érvekkel bizonygatja és állítja törvényte-
lennek az ónodi tanácskozást; némely vármegye pedig 
elvetné az ónodi végzéseket. Aztán keserves felismerés 
még azon esztendő őszének közeledtén, mikor végre 
Erdélyt az Országnak valamiképp időtállóbban kéne 
magához ölelnie! Sajnos, Rákóczi urunk távollétében 
tábornokai oly galád módon látnak neki, hogy néhol 
hazazavarták jobbágyait, máshol meg a csapatok ele-
delét tekintették zsákmánynak. Hogy Pekri elnézze, 
Rabutin mint vonul Enyedre, hogy fölégesse a várost 
könyvtárával, kollégiumával együtt. Rabutin ezek után 
az Érchegység északi és keleti tájait foglalja el, hogy 
végül megszállja Kolozsvárt. Aztán, hogy ezekután 
még mindig lesz keserves kivétel is – lám, a görgényi 
várat száz palotással haláláig védő Rátonyi Jánosé –, 
na, de mára ugyan kinek lehet az vigasza, hogy a ritka 
példa majd csak tovább élteti a halálra szánt lelkeket?

A fejedelem nem volt sose híve a kegyetlenségnek; 
hiszen tőle még efféle sóhajtásra is futotta, hogy „csak 
a gazdag el ne nyomja a szegényt!” Hogy mára elren-
delje: a visszaélésen ért tisztviselőt föl kell akasztani! 
Ám, hogy ezen fenyegetéssel élt volna, alig hiszem. 
Igaz, a fejedelem nagyralátását talán akkor, ott még 
nem szaggatta oktalan kudarc. …Hogy aztán ennek 
pillanatai egyre szaporábban kezdjék el követni egyik 
a másikát. És ehhez Ónod után alig egy esztendőnek 
kellett eltelnie. A csalódottság, a szerteszéledés töb-
bet apasztott a seregen, mint azt elképzelhette volna 
bárki közülünk. Honnan kezdhetnénk újra? A vitézlő 
rend mindenkor a bátrak serege. Valamiképp együvé 
terelődik a maradék udvari ezredekből is; a várakban 
konföderáció kapaszkodik egymásba, s rendre az is 
kiderül, háromezer kuruc esett el a csatákban, míg 
a  császáriakból kétezer a  halott, s ennél valamivel 
több a fogoly.

…Lám, hiába fogadkozom, hogy Trencsén keserves 
élményét majdcsak magam mögött hagyom, mert 
valahányszor fóliáim között keresgélek, azok a napok 
máig kísértenek. És ki tudná, az efféle megpróbáltatás 
fejedelmünk éjszakáit hányszor zaklatja?

Most közben újra felötlött az emlékezetemben, hogy 
mikor Rákóczi urunktól elköszöntem, meghagyta, míg 
itt Károlyban időzöm, jegyezzem föl mindazt, amire az 

utóbbi időből – tán esztendőből – emlékszem. Az ugyan, 
amilyen tétován mondatott, valami időtöltő délutánok-
nak rémlett, de üsse kő. Elővettem hát a mindenkor 
velem tartó fóliót. S lapoztam, jegyeztem, turkáltam 
a lapjai között. Így aztán „a méltóságostól” továbbra 
is távolodóban, s most már kívül kerülvén a napjain, 
elkezdtem végigbotorkálni azon heteken, havakon, 
amelyek egymást követhették.

…Ha most távolodhatok, s bár ideig-meddig kívül 
kerülhetek a holdudvarán, arra gondoltam, valahogy 
több tárgyilagosságra késztetem magam, ha már így 
fordult az életem: még ha ez más látásmódot kíván is. 
Csakhogy kiderült, ennek is ára, átka van; látótávolság-
ra tőlünk a kételyek: hogy amire elszánjuk magunk, 
amibe belevágunk, az vajon sikerülhet-e. Ráadásul 
itt mindazt, amit magunk elé terítünk, egyszer már 
megéltük: most majd újjáalakítanánk? …Mert az udvari 
nemesek újra mellettünk állnak, a Tiszán túli hadak 
s katonák velünk tartanak, tegyük félre a békét; hisz 
ezen országgyűlés itt most törvényt szül! Csakhogy 
én ezen próbálkozásom közepette attól nem szabadul-
hatok, hogy időközben megtudtam, Esze Tamást két, 
egymásnak esett hajdúsereg véletlenül meggyilkolta. 
Ezek után megállapíthatom: lám, rossz tanítvány va-
gyok, mindennek a nehezéhez kapok. Holott közben 
sorra kellene vennem fejedelmünk megannyi hiába-
való próbálkozását a Des Aleurs márki ígérgetésétől 
XIV. Lajos király fejvakarásáig. Dehogyis tudom én ezt 
már szálára szedni, a poltavai csatában győztes oroszok 
sereglésétől a  Bercsényi örvendezéséig, miszerint: 
lám, jóra fordulhat a kurucok napja is. És közben van 
független Magyarország-képzelgés, meg Kelet-Európa-
latolgatás, meg balkáni népek szabadulása török iga 
alól. Mindegyik úgy tesz, mintha segíthetné a másikat, 
miközben a maga javán reménykedik. Mert bár rég 
nem hiszünk semmi jövendőben, közben egyvégtében 
bizakodunk, hogy majdcsak lehet újrakezdeni. Ideje 
lenne – mondaná a cinikus –, hisz rég több veszett, 
mint amennyi volt.

Mintha itt, ezen napok alatt szőrin-lábán megket-
tőződött volna az életem. Hiszen mindazt, amit már 
láttam, megéltem, most úgy rémlik, fejedelmünk 
kedvéért újrakérődzöm: ám, ez a  másik ugyancsak 
valóságos, a  megelőzővel mégsem azonos. A  hideg, 
az igen, az továbbra is dermeszt, mindegy neki, hogy 
tegnapi vagy mai. S lám, egy pillanatra mégis vissza-
cseng, kéretlenül és hívatlanul Rákóczi urunk hangja: 
„az lesz szabad ember, aki hadakozik”.

Ezzel félre is rakhatnám mindazt, ami ezután kö-
vetkezett!

 




