
NACSÁDY JÓZSEF 

EGY JÓKAI-ELBESZÉLÉS ÉRTELMEZÉSÉHEZ 

(A gyémántos miniszter) 

„Magyar forradalom ! Te eget gyújtó alak! Véres arczú kép ! Senkinek gyermeke —, mégis 
mindenkinek halottja! Kelj föl a sírból és mulattass bennünket! — Míg éltél, nem festette le 
senki arczodat. Most jelenj meg nekem az éjfél óráiban, mikor a temető elbocsátja elkárhozott 
lelkeit, akik nem tudnak alunni az önátkozta sírban, ülj festő táblám elé és mutasd meg arczo
dat képzetemnek. — A nemes büszkeség lángja égjen azon, midőn a nép áldozatairól fogok 
veled beszélni, azon népéről, melyet Isten jó kedvében teremte a világnak, de melynek számára 
rossz kedvében teremte a világot. — De szégyen pírja ömöljék el arczodon, midőn azoknak 
neveit hallodd említeni, kiket e nép naggyá tett, s kik e népet semmivé tették. — Sírj, fehérüljön 
el képed azok sírhalmánál, kik mások dicstelen nagyravágyásáért dicső halált haltak. — De 
fekete légy a bosszútól, midőn az oltár papjait hozom emlékedbe, kiknek kezei közt elvesztek 
az áldozatok." 

Ezek Jókai első nyilvánosságra került mondatai, egy különös elbeszélés bevezető sorai, 
a világosi bukás után. Időben körülbelül akkor íródtak, amikor Arany János azt írta — egy 
rokkant honvéd szájába adva — véleményét: 

„Mennyi drága erő, és mennyi nemes vér! 
Hozzáfoghatót a történet nem ösmér. 
Mi haszna! az erőt ásta benső féreg: 
Büszke, szenvedélyes, versengő vezérek; 
Tiszta vérünk szennyes oltáron ontatott." 

A prózai idézet Jókai A gyémántos miniszterének bevezetőjéből való, a verset Arany Koldus-
énekéből emeltük ki. Az elbeszélés, a költemény is a Magyar Emléklapokat szerkesztő Szilágyi 
Sándorhoz került. Jókai elbeszélése meg is jelent már 1850 márciusában. Arany — bár Szilágyi 
ugyanakkor kérte föl az induló vállalkozásban való közreműködésre, mint Jókait — kissé 
késlekedett (március 20-i levelében akadályoztatására hivatkozva mentegetőzött a késésért), 
de vállalta a közreműködést: „ . . .én elmondom a magamét" — írta, ti. a forradalomról és 
szabadságharcról, hiszen a Magyar Emléklapok 1848—1849-ről szóló történeti és szépirodalmi 
művek közlésére alakult. Költeménye — Szilágyi emlékiratából következtethetően — csak 
az év májusában—júniusában kerülhetett a szerkesztőhöz. Az föl is olvasta szűkebb írói körben, 
majd bemutatta a cenzornak. Az csak törlésekkel engedélyezte volna. Szilágyi németre for
dítva is beadta engedélyezésre, de így sem kapott kedvezőbb választ. A vers kinyomtatására 
csak 1861-ben kerülhetett sor.1 Hogy mit mondhatott volna még el 1848—1849-ről, mint 
a magáét, 1850-ben, azon kívül, amit a Koldus-énekben megírt, Keresztury Dezső úgy foglalta 
össze: „ . . .a közelmúltat 1849—50-ben szinte egy lélegzetre nevezte »bűzhödt terek«-nek 
s a »viselt világot átteremtő szellem« küzdőterének."2 

A meglehetősen bőbeszédű, a fiatal Jókaira jellemző pátosz és az Aranyra jellemző fegyel
mezett költői tömörség ellentéte mellett is jól érzékelhető, hogy mindkettejüknél nagyon rokon 
természetű, 1848—1849-re vonatkozó állásfoglalás fogalmazódott ekkor meg. — „Eget gyújtó" 
nagyszerűség, a történelemben soha nem látott kiáradása „drága erő"-nek és „nemes vér"-nek, 
a nép hősi helytállása és Önfeláldozása; a nép által naggyá tett, de hatalomvágyó, versengő, 
végül a népet vesztébe rántó „vezérek": azonos ellentétek — világos párhuzamosság. A „be
szennyezett oltár" s az „oltár" méltatlan „papjainak" kísértetiesen egyező említése lehet 
véletlen is, a korban ismert retorikai iskolázottság természetes következménye. De enélkül is 

»SZILÁOYI Sándor: Rajzok a forradalom utáni időkből. Bp. 1876. 4 2 - 4 3 . 
a KERESZTURY Dezső: „S mi vagyok é n . . . " Bp. 1967. 290. 
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fölkelti a figyelmet az a gondolati párhuzamosság, amelyre utaltunk. Ez az egybehangzás 
erősítheti meg a Jókai-kutatást abban, vegye szemügyre az eddig egyértelműen elmarasztalt 
Jókai-elbeszélést, A gyémántos minisztert. 

* 
Hogy Arany János személy szerint kiket és milyen politikai csoportosulásokat értett „ver

sengő vezérek"-en, akik miatt a nép véráldozata szennyes oltáron omlott, nem egészen egy
értelmű. Túlzás volna azt állítani, hogy ezek a „vezérek" azonosak a „hadvezérekkel". A „vezé
rek" kifejezés érthető olyanokra is, akik a „vezérlésért", a vezetésért vetélkedtek (köztük termé
szetesen katonák — pl. Görgey — is). De értelmezhető a politikai vezetés és a katonai irányítás 
jól ismert konfliktusaira is, vagy azokra a belpolitikai ellentétekre, amelyeket a belügyminisz
tériumi fogalmazóvá lett Arany néhány hetes kormányhivatalnoki minőségében érzékelhetett. 

Arany, mint a Válság idején (1849. jan.) című versében és Petőfihez írott levelében is meg
fogalmazta, nemzetőri szolgálata, rövid debreceni és pesti tartózkodása kivételével, meg
lehetősen elszigetelve élt az eseményektől. Ott, „hová csak későn, csak nagy-néha téved a hír 
szózatának egy múló visszhangja". A Nép Barátja köréből elvi meg nagyon is praktikus 
(pénzügyi-elszámolási) okokból önként kilépett, holott a Vas Gereben szerkesztette néplapot 
kegyetlenül lecsepülő Petőfi okosan kihasználta a forradalom önvédelmi harcának érdekében 
ezt a publicitást is. Az egy esztendő múltán, 1851-ben megkezdett A nagyidai cigányokban 
újra megfogalmazódó elkeseredésének indítékai mégsem csupán a bukás utáni eszmélésben 
keresendők. Gyűlhettek — és gyűltek is — már 1848—1849-ben is. Csakhogy a Jókai forra
dalom alatti politikus-publicistái exponáltságához és tájékozottságához képest viszonylagos 
izoláltsága következtében magasztaló és elmarasztaló véleményei szükségképpen csak másként 
fogalmazódhattak meg. Nem annyira konkrét eseményekhez és személyekhez, hanem többnyire 
a „szent ügy" menetének számára általánosságban lelkesítő vagy joggal deprimáló fordulatai
hoz fűződhettek nyilatkozatai. Általánosságban szólhatott csupán — szinte ugyanakkor, 
amikor A gyémántos minisztert Jókai befejezte — hősi áldozatvállalásról és aljas kicsinyesség-
ről, hogy majd A nagyidai cigányokban — két évi meditálás után — az egész nemzetet, népet 
és vezéreit egyaránt pellengérre állítsa a nagy történelmi alkalom — szerinte — szégyenletes 
elszalasztásáért. Viszont máig sem tudjuk egészen pontosan: milyen tények, hírek, híresztelések 
indították arra 1850-ben, hogy a nemzeti dicsőség mezeit „bűzhödt térek"-nek is nevezze. 

A sors úgy hozta, hogy Jókai 1848. március 14-től 1949 augusztusának végzetes napjaiig 
mindig a forradalom politikai irányításának közvetlen közelében maradhatott. Emellett — jó
formán megszakítás nélkül — publicisztikai munkásságot is folytatott (szerkesztette az Élet
képeket Pesten, munkatársa volt Debrecenben a Közlönynek, majd ugyanott szerkesztette 
az Esi Lapokat). Mindez elsősorban — Arany tájékozottságához képest — nagyfokú benn
fentességet, jólértesültséget eredményezett számára. (Hozzá kell tennünk, hogy ez a „jól-
értesültség" — mint ilyen időkben mindig — ellenőrizhetetlen híresztelések, pletykák, célzatos 
intrikák és igazság nehezen áttekinthető szövevényét jelentette.) — Ugyancsak a „szerencsés" 
helyzetnek a következménye volt, hogy a publicista Jókai nem kerülhette el a személyes 
exponáltságot. Némelykor egyenesen a „bőréről volt szó". 

Jókainál így természetesen korábban érett be az a fölháborodás, amelyet az általa szemé
lyesen látott, ismert konjunktúra-lovagok, hatalomhoz törleszkedők, haszonlesők, intrikusok, 
felelőtlen szabadcsapat-vezérek, fegyvervásárlással megbízott korrupt kormánykiküldöttek, 
a harcterektől magukat ügyesen távol tartó, Debrecenben lebzselő, kártyázgató tisztek, a nehéz 
időkben csak a saját bőrük mentésére készülődő korábbi nagyhangúak üzelmei vagy szánalmas 
kapkodásai miatt érzett. 

Különösen így volt ez 1849 első, nagyon is kritikus hónapjaiban, amikor — ezt Jókai jól 
tudta — a harctereken emberfölötti erőfeszítéssel igyekezett a fölkelt nép megbirkózni a túl
erőben levő ellenforradalommal. A már 1849-ben fölgyülemlett, poétikus-publicistára jel
lemző impulzivitás és személyes ön-exponálás-kényszer és készség — szemben az Arany-féle 
objektivációra törekvő magatartással — szülte az eszmei rokonság ellenére Jókainál a reagálás 
és írói megformálás Aranyétól eltérő módját. 

A gyémántos minisztert Jókai — bizonyos értelemben — már Debrecenben, 1849 tavaszán 
kezdte írni. Maga 1875-ben, a forradalom és szabadságharc alatt írott műveinek sajtó alá ren
dezésekor a következő megjegyzést fűzte az elbeszéléshez: 

„Ez a naplószerű vázlat (az elő- és utószó kivételével) még a forradalom alatt íratott, de 
csak a forradalom után jöhetett ki a Szilágyi Sándor szerkesztette Emléklapokban . . . " 

A gyémántos miniszter keletkezésének körülményeit és időpontját — többek között Jókai 
fenti megjegyzésére támaszkodva — főbb vonásaiban tisztázta Zsigmond Ferenc. Nyilvánvaló, 
hogy a mű címe arra a bonyolult ügyre utal, amely 1849 tavaszán hónapokig izgalomban tar
totta a magyar országgyűlést is Debrecenben. Madarász Lászlót, a Honvédelmi Bizottmány 
rendőri és postaügyekkel foglalkozó tagját azzal vádolták, hogy gróf Zichy Ödönnek az állam 
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javára lefoglalt kincseit hűtlenül kezelte. A vád mögött az ún. Béke-pártnak a radikálisok (első
sorban Madarász) elleni politikai akciója húzódott meg. Zsigmond Jókaira hivatkozva való
színűsítette, hogy a mű 1849-ben, a világosi bukás előtt készült el. Föltételezte, hogy az elő-
és utószó kivételével talán még Debrecenben. Rámutatott arra, hogy a mű anyagának jelentős 
része s számos motívuma napvilágot is látott az Esi Lapokban Debrecenben mint Madarász 
László és köre elleni szatirikus karcolat-sorozat.3 

Valóban, az íráson átsütő indulat és szembeötlő elfogultság, valamint a kidolgozás elna
gyoltsága indokolni látszik azt a föltevést, hogy a Béke-párt és Madarász köre közötti harcban 
jó ideig exponált Jókai még friss indulattal, „azon melegében" írta a) „szatirikus novellá"-vá 
fejlődésben félúton maradt „politikai gúnyiratot" (Zs. F. jellemzése!. Anyaga is az író keze 
ügyében volt, hiszen a Béke-párt Madarász-ellenes akcióiban mint az Esi Lapok szerkesztője, 
csipkelődő, gúnyolódó glosszáival és karcolataival részt vett. 

Ha a mű — mint Zsigmond nem egészen indok nélkül föltételezi — Debrecenben íródott, 
akkor Jókainak rendkívül gyorsan kellett dolgoznia, s még 1849. ápr. 25., Pestre költözésének 
napja előtt be kellett hogy fejezze. A mű végén célzás történik a detronizációra (ápr. 14.) is, 
amely — a szöveg szerint — örökre elodázta a „gyémántos miniszter" fejére kimondandó ítéle
tet. Eszerint Jókai a művet ápr. 14 előtt nem fejezhette be, s a befejezésre mindössze 10 napja 
maradt volna. Viszont a Zichy-kincsek ügyében kiküldött parlamenti vizsgáló bizottság jelen
tése és az azt követő parlamenti vita is szerepel az elbeszélésben mint ápr. 14 előtt lezajlott 
esemény. A valóságban azonban a bízottság a parlament 1849. ápr. 20-i ülésén tett jelentést. 
(Tehát a trónfosztás kimondásának sürgetése nem állhatott olyan szoros összefüggésben 
Madarász ügyével, mint Jókai az elbeszélésben föltételezte. Legföljebb a trónfosztásra vonat
kozó terveket támogató baloldalnak a „gyémánt ügy" hánytorgatása miatti, előre sejthető 
presztízs-veszteségére való számítás játszhatott közre — távolról — Kossuth és elvbarátainak 
döntésében. Jókai egyébként — mint Arany János is — lelkesen ünnepelte 1849. április 14-ét.) 
Még ha Jókai művében megváltoztatta is az események valóságos sorrendjét, ezeket az adato
kat csak ápr. 20 után használhatta föl. így a mű teljes befejezése 3—4 nap alatt kellett volna 
hogy végbemenjen, ami még akkor is kétes, ha Jókai az elbeszélés nagyobb részével már 
ápr. 20 előtt elkészült. 

Szinte valószínűtlenné teszi Zsigmond azon föltételezését, hogy A gyémántos miniszter már 
Debrecenben elkészülhetett, a történetbe iktatott két (összevont) epizód: Hatvani és Vasvári 
szabadcsapata pusztulásának története. A két szabadcsapat tragédiája (erről később részlete
sebben szólunk) 1849 májusának (Hatvanié), illetve júliusának (Vasvárié) elején zajlott le 
Erdélyben. Az ezekről szóló — bármilyen beállítású — értesülések nem állhattak Jókai rendel
kezésére 1849 júliusának közepe előtt, amikor már rég Pesten tartózkodott. így tehát legföljebb 
annyit fogadhatunk el a mű keletkezésének időpontjára vonatkozóan Zsigmond föltevéseiből, 
hogy A gyémántos minisztert Jókai debreceni tartózkodása alatt elkezdhette írni korábbi karco
latai alapján. Befejezni azonban legkorábban 1849 júliusának második felében lehetett módja. 
Hogy a mű — a jelzett bevezető és befejező sorok kivételével — a világosi fegyverletétel előtt 
elkészült, azt Jókai nyilatkozata valószínűsíti, valamint az, hogy a forradalom alatt írott 
műveinek sorába iktatta. 

A gyémántos miniszter korán kialakult elemei közül itt csak a pamfletszerűen kikerekítet-
tekre hívjuk föl a figyelmet, amelyek viszonylag csekély változtatással épültek az 1850-ben 
befejezett, végleges alkot nyert elbeszélésbe. 

Az Esti Lapok 1849. márc. 17-ig, 20. számának „Charivari" rovatában Tréfás emberek 
címmel írta meg Jókai A gyémántos miniszternek azt az epizódját, amelyben a pecsétőr, aki 
egyben „nemzetőri őrnagy" is, két fizetést akar fölvenni, de a pénzügyminiszter túljár az eszén. 
(Az Esti Lapokban a szereplők — Mérei Mór és Duschek — valódi nevükön szerepelnek!) 
Ugyanebben a rovatban a „Nyíri levelek" c. sorozat IV. sz. írásában márc. 24-én (26. sz.) 
jelent meg a miniszter (Madarász) szerelmes levelét Pestre vivő futárral való találkozás kocs
mai epizódja, amelyben a „levélíró" szó szerint idézi a futárral folytatott párbeszédét. Április 
13-án (Esti Lapok 43. sz.) közölte Jókai A miniszter úrnak dolga van! címmel a rendőrminiszter 
kártyakompániájának lelepleződéséről szóló karcolatát, amelyben amíg a minisztert fölkereső 
képviselő az ajtónállóval huzakodik, kártya-műszavak és veszekedés zaja hallatszik ki a minisz
ter szobájából, majd a fölnyíló ajtón át látni a hajbakapott kompániát is. 

Az ilyen és apróbb, egyszer már megírt epizódokat tartja össze a gyémántok állítólagos tör
ténete. Jókai a hitványság és a becsületes, önfeláldozó helytállás ellentétének fokozására 
később a történetbe illesztette a becsületes lengyel tiszt sikertelen megkísértésének, majd 
Hatvani és Vasvári szabadcsapatának önkényesen összekapcsolt történetét. 

' J ó k a i és Debrecen, 1925. 21—22. 
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A Zichy-gyémántok ügyét és Jókainak a Béke-párttal való kapcsolatát részletesen tárgyalja 
a Kritikai Kiadásban a Cikkek és beszédek sorozat 3. kötetének jegyzetanyaga. Itt csak arra 
mutatunk rá, hogy A gyémántos miniszterben Jókai elfogultan részint karikírozza, részint pedig 
egyértelműen úgy állítja be Madarász alakját, mint akit kizárólag a személyes érdek, a gátlás
talan hatalom- és nyereségvágy fűt. Pedig a mű befejezésekor a már lezajlott vizsgálat után 
tudhatta, hogy erre nincs kézzelfogható bizonyíték. A Zichy-kincsek ügyének kivizsgálására 
alakult, Jókai szerint igazságos bizottság jelentése szerint is Madarász 1848 decemberében 
az igazságügyi és pénzügyi minisztérium, valamint a Nemzeti Múzeum megbízottai által lezárt 
ládákat a Honvédelmi Bizottmány rendelete értelmében vette át, s lehetőségeit szerint gondos
kodott is arról, hogy azokat a pénzjegy-nyomdával együtt Debrecenbe szállítsák. A Honvédelmi 
Bizottmány a forradalmi pénzalap növelése érdekében a ládákban talált nemesfém egy részét 
a katonailag és politikailag egyaránt súlyosnak mutatkozó körülmények miatt beolvasztatta, 
más részét elárvereztette. Mindemellett a bizottság úgy foglalt állást, hogy sem a kincsek 
Debrecenbe szállításánál, sem ottani őrzésénél „a rendőrség kellő gondot nem tanúsított", 
s az átvizsgálás után úgy tűnt, hogy a drágább ékszerek egynémelyikének foglalatából hiányoz
tak ékkövek, a készletekből egyes darabok. De e „hiányok" keletkezésének idejét a bizottság 
nem tudta meghatározni, így lehetséges, hogy már akkor fennállottak, amikor a ládákat 
Madarász átvette. A bizottság jelentése azzal zárult, hogy „miszerint a hanyagsági s visszaélési 
hibákhoz talán azon botrányos merénylet is járult, hogy a szóban forgó ingóságok némelyei 
elsikkasztattak". (Kiem.: N. J.) Ez azonban — mondja a bizottság jelentése — teljes bizonyos
sággal csak az összes, ez idő szerint hozzá nem férhető leltárak újból való összevetése után 
deríthető ki. 

Madarász László 1878. május 15-én írt levelében -- öccse, Madarász József kérésére — 
megmagyarázta az állítólag eltűnt gyémántok körüli helyzetét és szerepét. Eszerint ő a gyé
mántokat külön, tehát nem a Zichy-kincsekkel együtt, először Kossuthnál látta, aki azokat 
megmutatva közölte vele: Görgey, aki a kincseket elkobozta, saját kezűleg adta át neki (ti. 
Kossuthnak) egy bőrtokban. Majd 1848 decemberének utolsó napján Kossuth utasítására 
átvette azokat a lepecsételt ládákat, amelyekben a „Zichy-ingóságok" voltak, de ő ekkor csak 
utasítást adhatott Debrecenbe szállításukra. Debrecenbe utazása után a pénzügyminiszter 
utasítására szállására küldték a ládákat. Később fölszólítást kapott a Honvédelmi Bizott
mánytól a „nem tartandók" elárverezésére. Ekkor egy „összeíró bizottság"-gal leltároztatta 
a ládák tartalmát, s ez a bizottság talált rá az egyik ládában a Kossuth gyűrűjével lepecsételt 
bőrtokra, amelyben a gyémántok voltak. Ezeket is leltárba vették. A bizottság ezután a lel
tárba vett javakat Szemere minisztériumára bízta. 

Pestre visszatérve Madarász László kereste az eredeti leltárakat, s az igazságügyi miniszté
rium irattárában ezeket meg is találta, összevetette a beolvasztott, az elárverezett és meg
maradt tárgyak leltárával is. Ennek az eredménye az lett, hogy végül is hiány az értékben 
nem mutatkozott. Az eredményt közölte Kossuthtal, aki azt üzente: „Laci várj, első alkalom
mal oly elégtételt kapsz, milyet még soha senki nem kapott." (Erre a szabadságharc és forra
dalom bukása miatt már nem került sor.) Egyébként Madarász László nyilatkozata szerint 
a gyémántok eredetileg nem is voltak leltározva; Kossuth pecsétjét a gyémántok bőrtokján 
az ő utasítására törte föl Debrecenben az összeíró bizottság egyik biztosa. Tehát az igazságügyi 
minisztérium azt sem tudta, mi van abban a tokban, s úgy tétette bele az egyik ládába. Levelé
ben azt írta még: hallotta az emigránsoktól, hogy Londonban Kossuthtól nyilatkozatot kértek 
ebben az ügyben. Kossuth a jelen levő Vukovich Sebőt (volt igazságügyminisztert) szólította 
föl nyilatkozatra. Vukovich kijelentette, hogy „pár száz franknyi apróság"-tól eltekintve igazá
ban mindent megtaláltak. 

Tehát az ügy a debreceni parlamenti vizsgálat időpontjában tisztázhatatlan volt, s főleg 
azt nem állíthatta Jókai bizonyosan, hogy személy szerint, közvetlenül Madarász László a 
felelős a föltételezett hiányokért. 

Madarász László a debreceni parlament 1849. ápr. 20-i ülésén — Kossuthról szót sem ejtve! — 
többek között azt fejtegette a vádra adott válaszában, hogy föltételezéseken — és nem bizonyí
tékokon ! — alapul, sőt a jelentés ellentmondásaira is utalt, és kifejtette, hogy a törvények 
értelmében csak a hiányok megállapítására alkalmas leltárak összehasonlítása után tisztázható, 
ki és miben vétett vagy hibázott. Mivel pedig ez (ti. a leltárok összehasonlítása) a Pesten 
maradt iratanyag megvizsgálása nélkül nem lehetséges, a föltételezett vád nem igazolható. 
Az árverezés körülményeire vonatkoztatóan Madarász László kijelentette, hogy a Honvédelmi 
Bizottmánytól részletes utasítást arra, mi árverezendő el, nem kapott. Végül azt javasolta, 
hogy a kérdés tisztázása érdekében az ügyet tereljék bírósági útra, és a kellő bizonyítékok 
birtokában hozzanak döntést a kérdésben.4 

'Madarász József emlékiratai 1831-1881. Bp. 1883. 4 8 7 - 4 9 0 . 

•iAA 



A parlamenti vitában fölszólalók ezután többnyire csak „formahibákra" hivatkoztak, s a 
vizsgáló bizottság elnöke is elismerte, hogy a sokat vitatott gyémántok doboza előbb hiányos
nak tűnt, később azonban „újabb és tüzetesebb" vizsgálatkor hiánytalan volt. Megjegyzését 
azzal fejezte be, hogy bár személy szerint senkit vádolni nem óhajt, mégis úgy véli, hogy „ily 
elmulasztások" után „calamitás"-nak tartaná, ha Madarász folytatná hivatali működését. 
(Tehát ekkor és itt nem hangzott el az, amit Jókai az elbeszélésben leír; „a megvizsgált holmikon 
kétségtelen eltulajdonítás nyomait látszanak".) Kazinczy Gábor, a Béke-párt egyik szószólója 
is úgy nyilatkozott a parlament ezen ülésén, hogy az ügy további tisztázására folytatni kell 
a vizsgálatot. A baloldalnak a vitában fölszólaló képviselői is — elutasítva a vád és a vita 
személyeskedő hangját — azt kérték, hogy a kormány bírósági eljárást folytasson le.5 

Az ügy áttekintésében nem mellőzhető a Béke-párt másik vezető emberének, Kovács Lajos
nak az álláspontja sem, aki emlékiratában azt írta, hogy jól tudták, a „gyémántos ügy"-et 
Debrecenben véglegesen tisztázni nem lehet, viszont Madarászt mindenáron meg akarták buk
tatni. Ebben ő annál is inkább részt vállalhatott, mert Duschek pénzügyminister, egykori 
Selmecbányái akadémikus társa is segítségére volt bizonyos információkkal, amelyeket ő sietett 
tudatni Nyáry Pállal és Kazinczy Gáborral.6 Ezzel vág egybe az, hogy a Béke-párt másik vezető 
egyénisége, Kemény Zsigmond is azt vallotta emlékiratában, hogy a gyémántok ügyét — mint 
kezükre játszó „szerencsés" véletlent — tervszerűen használták föl Madarász megbuktatására 
és az általuk túlzónak, a nemzet számára veszélyesnek ítélt baloldali akciók meggátlására. 
Ugyancsak Kemény írja, hogy Kovács, fölismerve a Madarász megtámadására alkalmas ürü
gyet, „csakhamar útnak indította a szekrényekről [értsd: kincses ládákról] szóló híreket, s az 
Estilap[!] szerkesztőjét [Jókait] rávette, hogy a tárgyra vonatkozó cikkeit vegye fel, magára 
vállalván minden innen eredő felelősséget".7 

Ha Jókai nem lehetett is teljesen tisztában Kovács Lajos és a Béke-párt szűkebb vezér
karának többé-kevésbé leplezett szándékaival, tudnia kellett a parlamenti vitáról, s mint jog
végzett embernek arról, hogy a Madarász ellen fölhozott vádak (főként a személyes sikkasztás 
vádja) nem nyertek igazolást. Hogy mégis ilyen elfogultan írta meg A gyémántos minisztert, 
abban jelentékeny része lehetett annak, hogy Madarászoknak a Béke-párthoz címzett fenye
getései őt személy szerint is érintették. Ezért írhatta még 1899-ben — visszaemlékezve — is, 
hogy úgy vélte, akkoriban „akasztófa-hurkok, guillotin-tilók függnek fejem fölöt t . . . itt 
a politikai tűzpontban a terrorismus üli orgiáit; farkasvermek fölött járunk mindannyian, 
a kiket mérsékelt politikusoknak bélyegeztek meg".8 A pánikhangulat alól szabadulva, termé
szetszerűleg az önigazolás és visszavágás heve ragadta el, hiszen úgy érezte, Madarászok győ
zelme esetén sorsa vésztörvényszék és halálos ítélet lehetett volna. Mindezt annak az ügynek 
a képviselőitől kellett volna elszenvednie, amelynek szolgálatát vállalta; azoknak esett volna 
áldozatul, akik (információi szerint) a szent ügyet egyéni érdekeik alá rendelték volna, ha erre 
módjuk nyílik. 

Az 1875-ös kötetkiadásban az elbeszéléshez fűzött szerzői jegyzet el is ismeri ezt az elfogult 
ságot, magyarázatot is nyújt az író magatartásának megértéséhez, bár a már idézett emlékezés 
arra enged következtetni, hogy Jókai élete végéig nem tudta azt a gyanúját eloszlatni, hogy 
Madarász László — amikor a zavaros körülmények és a forradalom ügyének válságos helyzete 
mintegy kísértette erre — nem tudott ellentállni a csábításnak, és előbb gazdasági majd poli
tikai taktikázással igyekezett botlását elleplezni.9 

Valóságos történeti mozzanatok jóhiszeműen célzatos összekapcsolása szülte az elbeszélés 
egyik terjedelmes epizódját, Hatvani és Vasvári szabadcsapatának állítólag együttes meg
semmisülését. (Az 1875-ös kiadás lapalji jegyzete őszintén be is ismeri ezt az írói fogást.) Jókai 
1850-ben ezt úgy állította be, mintha Hatvani Imre (az elbeszélésben Hetveni) csak azért 
rontott volna rá a béketárgyalásba bocsátkozó románokra, hogy olcsó győzelmet csikarva ki, 
bőséges zsákmánnyal megrakodva és a győztes vezér nimbuszával koszorúzottan vonulhasson 
Debrecenbe, s ezen az alapon szétzavarva a parlamentet, köztársasági elnöki székbe segítse 
Madarászt. Ezen az eszeveszett kalandon azonban rajta vesztett, és magával rántotta, vesztébe 
taszította azt az „idealista", a magyar forradalom érdekében minden áldozatra kész ifjú hőst, 
aki csapatának egy különítményét vezette, Vasvári Pált. 

Az így beállított epizód mintegy azt lehetett hivatott bizonyítani, hogy Madarász féktelen, 
elvakultságában józan megfontolásra is képtelen kalandorsága nemcsak a már-már megbékülő 
nemzetiségeket fordította szembe a magyarsággal, s hozta válságos helyzetbe a forradalom 

* Közlöny 1849. 316 -318 . , 3 2 0 - 3 2 2 . ; PAPP Dénes: A parlament Debrecenben. Lipcse 1870. II . 1 0 2 - 1 2 5 . 
• KOVÁCS Lajos: A Béke-Párt a forradalomban. Bp. 1883. 
' Kemény Zsigmond Összes Művei IX. 90—91. — Illetve SÁRGA János összefoglalása a „gyémánt-pör"-

ről Mikszáth Jókai Mór élete és kora c. müvének jegyzeteiben. MK. összes Művei Bp. 1960. 18. köt. 343 — 347. 
8 Az én életem regénye. Hátrahagyott müvek 5. köt. 49. 
"Uo. 81—86. 
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ügyét, hanem ugyanakkor az erkölcsiekben és elvekben magasan fölötte álló igazi radikálist 
is értelmetlen halálba sodorta. 

A Hatvani-féle és a Vasvári-féle szabadcsapatok pusztulásának valóságos története röviden 
a következő: 

Drágoss Miklós országgyűlési képviselő tárgyalásai a románokkal — a kormány 18 pontba 
foglalt föltételei alapján — 1849. máj. 4-e óta biztatóan folytak, sőt már fegyverszüneti meg
állapodás is jött létre. Hatvani Imre május 6-án 800 magyar katonával és a mintegy 600 főnyi 
bécsi légióval bevonult a tárgyalás színhelyére, Abrudbányára azzal, hogy segíteni jött Drágoss-
nak a románok fegyverletételénél. A románok gyanakodni kezdtek, s amikor Hatvani meg-
gondolatnul egy honvédkülönítményt indított a közeli Verespatak megszállására is, azt hívén, 
hogy tőrbe csalták őket, a különítményt megtámadták. Drágoss azonnal üzen Avram Jancunak, 
a románok vezetőjének, hogy tisztázzák a félreértést. Jancu azonban nem volt hajlandó 
tovább tárgyalni, csapatai megrohanták Verespatakot, majd Abrudbányát is körülvették. 
Hatvani elfogatta az Abrudbányán tartózkodó román küldöttséget. Egyik tagját a földühödött 
magyarok agyonverték. Hatvani a bécsi légió fedezete alatt kitört Abrudbányáról, amelyet 
a románok ezután fölprédáltak és Drágosst — a város ottrekedt magyar lakosságának jórészével 
együtt megölték. Hatvani — szerencsétlen, provokatív jellegű beavatkozását elleplezve — 
olyan jelentést írt a Honvéd c. kolozsvári lapba, hogy a már létrejött megállapodást a románok 
szegték meg, de ő az ellenségnek óriási károkat okozva vonult el Abrudbányáról. Néhány nap 
múlva az elpusztult és a románok által elhagyott várost ismét megszállta. Május 18-án azonban 
a román felkelők ismét bekerítették. Hatvani újra megkísérelte az áttörést, de közben csapdába 
került, s csapatából, valamint a vele tartó polgári menekültekből több mint ezren elestek.10 

Vasvári Pált Madarász valóban segítette: ő írta alá szabadcsapat toborzására fölhatalmazó 
megbízólevelét is. Vasvári, mint a maga szervezte, Rákócziról elnevezett szabadcsapat parancs
noka az erdélyi hadszíntérre vonult. Meggyőződése volt, hogy a Duna-völgyi nemzeteknek össze 
kell fogniok, s kapcsolatot keresett Jancuval már 1849 májusában. Drágoss tárgyalásai közben 
beszélt is a román népvezérrel. Hatvani provokatív beavatkozása idején azonban nem tartóz
kodott Abrudbányán. Később Bem a román fölkelők ellen kénytelenségből szervezett újabb 
hadjáratban Vasvári Bánffyhunyadon állomásozó csapatát is a románok ellen indította. Idő
közben, az orosz betörés miatt, haditervét megváltoztatta, és visszavonulást parancsolt a már 
útnak indult csapatoknak, köztük Vasváriénak is. Vasvári azonban — föltehetőleg félreértés 
vagy szabotázs miatt — a parancsot nem kapta meg. Gyengén fölszerelt kis csapatával 1849. 
július 1 és 5 között a románok gyűrűjébe került. A júl. 5-i összecsapásnál, visszavonulás köz
ben, egyik ágyúja védelmében esett el.11 

Látnivaló, hogy Hatvani „hetvenkedése" közvetve valóban oka lehetett Vasvári halálának, 
azonban Jókai nem csupán a távoli összefüggés miatt olvasztotta egybe az időben egymástól 
viszonylag távol eső két történetet. Tudott arról, hogy barátja, Vasvári közreműködött a 
román-magyar megegyezést előkészítő tárgyalásokban. Amikor Vasvári szabadcsapatát szer
vezte és Debrecenben is megfordult, beszélt is vele. Arra is gondolt, hogy beáll a Rákóczi
csapatba. Nyáry Pálhoz fordult tanácsért. Nyáry ekkor elmondta neki, hogy a kormány meg
indítja a tárgyalásokat a románokkal, hogy Bem helyzetén könnyítsen. Nyáry szerint Vasvári 
és Hatvani csapata Drágoss „fedezetéül és a tárgyalások nyomatékául" indulnak Erdélybe. 
Hanem Hatvani veszedelmes kalandor, s (Nyáry szerint) azt beszéli, hogy első diadalmas 
csatája után Debrecenbe vonul, szétkergeti az országgyűlést és Madarász Lászlót kiáltja ki 
köztársasági elnöknek.12 Jókai — nyilvánvalóan a Nyári tájékoztatására hagyatkozva — 
1849. jún. 5-én névtelen cikket közölt az Esti Lapokban (6—7.1.) Hatvani és Madarász címmel, 
amely Hatvani abrudbányai kudarcát úgy kommentálta, hogy Hatvani szabadcsapata lett 
volna Madarász „pretoriánus gárdája". 

Jókait tehát ezek az értesülések befolyásolták abban, hogy Hatvani Imre föllépése mögött 
olyan terveket föltételezzen, amelyekről A gyémántos miniszterben olvashatunk, és hogy a két 
szabadcsapat vesztét egy epizóddá fonja össze. 

i * 
i. 

Az eddigiekből is nyilvánvaló, hogy Jókait egy pillanatig sem mentheti semmi az alól a 
súlyos hiba alól, hogy általa tapasztalt visszásságokat egy akkor általa igazságtalanul elítélt 
személyre és baráti körére (vagy akiket Jókai akkor ehhez tartozóknak, vele azonos morális 

10 GRACZA György: A magyar szabadságharc története, é.n. IV. 428—440. — Továbbá egy Avram 
Jancunak tulajdonított jelentés MOLDOVÁN Gergely: A románság. Bp. 1895. I. 447 — 448. 

11 FEKETE Sándor: Vasvári Pál. Bp. 1951., továbbá Nicolae Chorches volt román tribun, a Vasvárit 
bekerítő csapatok egyik vezetőjínek 1880 májusában kelt levele MOLDOVÁN: i. m. 551—553. 

u Az én életem regénye. Emlékek a szabadságharcból. Hátrahagyott művek V. 47. 
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mérce alá illőknek vélt) ruházza. Legföljebb magyarázza a személyes indulat, amelyet Madarász 
iránt érzett. Ez a személyre koncentrálás okozta azt, hogy az utókor nem dokumentumot, nem 
is szatirikus művet (aminek Jókai szánta t) látott A gyémántos miniszterben, hanem azt firtatta, 
lopott-e gyémántot Madarász László, igaza volt-e Jókainak ebben a kérdésben. Bizonyos, hogy 
Jókai a „gyémánt-ügy"-ben megbocsáthatatlanul igazságtalan és elfogult volt. De az elbeszé
lésből az is kiderül, hogy az általa akkor hitványnak vélt „vezér"-t és föltételezett vagy valóban 
meglevő klikkjét nem varrta egy zsákba a fölkelt nemzettel. 

Az elbeszélés két rétegének (a még Debrecenben, kegyetlen elfogultsággal írott „Madarász 
és társai" epizódoknak, valamint az utóbb, bizonyos távlatból írott, az előbbieket elválasztó-
összefűző, keretező szövegrészeknek) az ötvözete együttesen szemlélve arra vall, hogy 1850 első 
hónapjaiban Jókai — már a bukás tragédiáját, a bujdosás rettegéseit átélve — olyasféle lelki
állapotban írta művét, mint Arany János A nagyidat cigányokat. (A hasonlóságra talán először 
Hankiss János utalt.) A gyémántos miniszterről írta: „ . . ,a korrupció keserű — Jókainál szo
katlanul keserű — szatírája, amelynek helye valahol A nagyidai cigányok körül van."13 

Elsietve, még háborogva, az Esti Lapokba írt vagdalkozásokat kellő mérlegelés nélkül újra 
fölhasználva alkotta meg A gyémántos minisztert. Mindössze azzal jelezte 1850-ben bizonytalan
ságát, hogy alcímül odaírta: „Egy skizze a forradalomból." Mégis, ekkor már a nemzeti tra
gédia okai fölmérésének perspektívájához igyekezett közeledni. A gyémántos miniszter beveze
tése és befejezése, az Önfeláldozó, önzetlen hősök sűrű emlegetése, a feddhetetlen erkölcsű len
gyel emigráns epizódjának beiktatása, a Vasvári szabadcsapata tragikus vesztéről szóló rész 
— anakronizmus árán való, de íróilag jogos — beillesztése és összekapcsolása a Madarász— 
Hatvani-féle állítólagos maffiával, azt igyekszik példázni, hogy a konjunktúra-radikálisok hata
lomvágya miként okozhatta a becsületesek, az igazi, gáncstalan forradalmárok szomorú végét. 
Ahogyan példázat Aranynál A nagyidai cigányokban az, hogy a nemzet a győzelemre méltat
lan, ostoba ellenféllel szemben saját hibájából maradt alul — tragikomikusán. (Nincs alkal
munk ezúttal vizsgálni, hogy a Csóri — Kossuth, hebehurgya cigánytábor — magyarság példá
zatnak mekkora igazság-magva van, s mennyi benne a szubjektív elkeseredettség.) 

Jókai elsőnek szólt a szépirodalom terén a nevesebb írók közül a nyilvánosság előtt arról, 
hogy szerinte ki miben hibázott, s ki állott helyt a forradalomban. Nem kellően tisztázott 
adatok, elfogult vélekedések befolyásolták ezt a megszólalást, amely írói alkotásként is gyön
gére sikerült. Az író maga is belátta ezt. Ahogyan Arany János a Bolond Istók második éne
kében magyarázta A nagyidai cigányokat, úgy magyarázta Jókai 1875-ben a Forradalom alatt 
írott müvek utószavában egykori lelkiállapotát, ha nem is az Aranyra jellemzően frappáns 
„szőllősgazda" hasonlattal. Ebből kiderül, hogy Ő már 1850-ben sem a hiú, torzsalkodó, lég
várépítő, a győzelmet ostobán eljátszó „cigánytábor" képét akarta fölvázolni. Személyes elfo
gultsággal, szerencsétlenül ugyan — de a szerinte — az ügynek ártókat, a szent oltárra tett 
áldozatok megcsúfolóit kísérelte meg pellengérre állítani azokkal szemben, akik hősi áldoza
tukat őszinte lelkesedéssel hozták. 1875-ben — belátva melléfogását — dokumentumként adta 
közre elbeszélését az alábbi sorok kíséretében: 

„Ennek is helyet kell foglalnia jelen gyűjteményemben. Ez illusztrálja az Esti Lapokban 
elfoglalt álláspontomat. Élesen van írva; de meg van írva, ki is volt már nyomtatva, s quod 
scripsi, scripsi. 

A 49-ik repulikanus párt, mint párt, az episod által érintve nincs. Annak legkiválóbb feje, 
a példányszerű tiszta jellem, Irányi, maga így nyilatkozott amaz emlékezetes országos ülésben, 
hol az eldöntésre került: »azért nem szűnünk meg áldozni azon oltárnál, melynek papjai közül 
egy tisztátalannak találtatott«. És én saját magam, midőn Pestre visszakerülve, az itteni lapok 
a Martius 15-ike íróit és szerkesztőit az ügybe tévesen belekeverték, siettem debreczeni politikai 
antagonistáimról e vádat elhárítani és kinyilatkoztatni, hogy az ő kezük ettől teljesen tiszta. 
Ezt a pesti »Esti Lapokban« írtam meg; melynek egy példányát sem tudom többé felfedezni. 

Magára az episod hősére nézve pedig, most már huszonöt év távolán keresztül nézve a tör
ténteket, kénytelen vagyok kimondani, hogy a történetet ugyan agyonhallgatni nem lehet; 
de annak indokait én nem keresem aljas kapzsiságban, hanem inkább politikai kicsinyhitűség-
ben. A republikánus párt e kiváló férfia, hitem szerint, e fatális ügyben nem »bűnt« követett el, 
hanem annál nagyobbat: »hibát«. Ki hagyta az események vezetését venni az addig felül 
állott párt kezéből." 

Mindezt akkor írta, amikor a történetírás még nem tisztázta Madarász László „ügy"-ét. 
Mindenesetre Arany Jánost idézzük ismét a bukás utáni korhangulat érzékeltetésére. 

A gyémántos miniszter 1850. március elején jelent meg. Arany március 20-án írta a dolgo
zatunk elején már említett levelet Szilágyinak. Május 7-én ismét írt, akkor tehát, amikor 
— mint fölkért munkatárs, a Koldus-ének beküldője — olvashatta már a Magyar Emléklapok 
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addig megjelent füzeteit. E levélben írta Jókainak: „És te Sajó! ezen pár sort egyenesen hozzád 
intézem. Hogyan élsz, fiú? Krixkraxolhatnál valamint nekem, én nem válaszolnék, vagy kellő 
ildommal. Nagy ünnepem volt, hidd el, mikor száműzött lelkem lelkeddel egybetalálkozott. Áldjon 
meg az »allgemeiner« Isten, ha ugyan képes jóravaló magyar embert negáldani, kinek olim saját 
istene volt. . ." 

Ez a lelkendezés bizonyára nem éri el a Petőfihez írott első, nagy lelki egymásratalálás 
megilletődöttségének és hőfokának szintjét, de bizonyára az addig megjelent „Sajó"-novellák 
(köztük A gyémántos miniszter) ismeretében fogalmazódott meg. Baráti kéznyújtás ez, és 
mintha a megkeseredett, „száműzött lelkek" találkozásáról is vallana . . . 
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