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M it szólnál, ha hirtelen kiderülne, 
hogy futár vagy az 1848-as 

forradalom kirobbanása idején? Jó, hát elsôre, gondolom, 
meglepne… de téged ismerve biztosan jól vennéd 
az akadályokat. Szükséged lesz a kalandokhoz 
a kíváncsiságodra, és egy ceruzára vagy golyóstollra. 

Ez a könyv történelmi alapokon nyugszik, valós 
személyekkel, tényekkel, eseményekkel.  
De nem kell megijedni, ugyanis nem történelemkönyv. 
Meg jelennek benne kitalált alakok és történések is. 
Ám a lényeg, hogy ennek a könyvnek TE vagy  
a fôszereplôje!

Lapozz is a következô oldalra,  
hogy kezdetét vegye  
a forradalmi kaland!
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A változás híre hamar bejárta 
Európát, reményt keltett az 
emberek szívében, hogy vég-

re kivívhassák áhított független-
ségüket. Ha a francia köznépnek 
sikerült, talán nekik is sikerülni 
fog.

Lázas izgalomban teltek a na-
pok a párizsi eseményeket kö-
vetően. Forrongott a kontinens, 
akár egy vulkán kitörése előtt. 
Magyarország is a birodalmon 
belüli önállóságra törekedett. 
A nagyhatalmak megrázkód-
tak és ingadoztak, talán féltek 
is. Itt volt a soha vissza nem térő 
alkalom a forradalom kirob-
bantásához. Történetünk már-

cius 9-én veszi kezdetét a Pilvax 
kávéházban, ami a magyar el-
szakadáspárti if júság központi 
gyülekezőhelye. Itt vitatták meg 
gondolataikat, dolgozták ki ter-
veiket, írták meg gyújtó hang-
vételű beszédeiket, verseiket. 
Természetesen a hatalom sem 
maradt tétlen. Érzékelte a ve-
szélyt. Kémei és ügynökei foko-
zott éberséggel járták az utcákat, 
szemük és fülük a pártütés leg-
apróbb jelét kutatta. Ott voltak 
ők is a kávéházban, újságpapírok 
és dohányfüst mögé bújva. Szem-
fülesnek kellett hát lennie az 
if júságnak, ha nem akarta, hogy 
ügye idő előtt hamvába haljon.

OLVASD EL EBBEN 
AZ ÚJSÁGCIKKBEN, MI TÖRTÉNT 

A KALAND KEZDETÉIG!

1848. február 23-án Párizsban kitört a forradalom! 

A királyságot megdöntötték
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A történet főszereplője – természetesen raj-
tad kívül – a kilencéves Berki Cecília, aki fo-
lyamatosan, árnyékként követ. Ti ketten el-
választhatatlanul kíséritek szomszédotokat, 
a lendületes Vasvári Pált. Isszátok szavait, 
példaképként tekintetek rá, szinte testvéries 
kapcsolatban álltok vele. Te és Cilike, a kor 
kávéházi szokásainak ellentmondva, bejára-
tosak vagytok a Pilvax kávéházba, ahol felnőtt 
pártfogótok és annak baráti köre kezeskedik 
értetek. Szem- és fültanúi vagytok a vitáknak 
és döntéshozataloknak, aktívan irányítjátok 
az eseményeket. 

A FELADAT: ki kell játszani a birodalom 
titkosrendôrségét. Cselezd ki az ügynököket, 
szabadulj ki a szorításukból, és vidd sikerre 

a forradalom ügyét!
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Szóval, hozz egy ceruzát, és rajzold bele magad a Tízek Társasága titkos 
igazolványának elejébe. Írd bele a neved is, ha készen vagy. Rendben. Aztán 
ha felkészültél, indulhatunk is. 

Lapozz az 1.-re!

Az ismeretlen fogalmak és szereplők bemutatását megtalálod a 
könyv végén, Kámfor ügynök titkos aktái között!
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1.
Itt állunk a Pilvax kávéház előtt. Rögtön a bejáratnál áll egy fiatalember. 
Ugye, milyen szerencse, hogy nálad van az igazolványod? Mutasd meg neki! 
Most már beléphetsz.

Kicsit megilletődve nézel körül, mióta legutóbb itt jártál, hoztak két 
biliárd asztalt, és a falon, körben a Tízek Társasága tagjainak képei lógnak. 

FELADAT: Tudod, kik voltak a márciusi ifjak? 
Ha nem, lapozz Kámfor ügynök titkos aktáihoz 
a könyv végén. Ha igen, folytasd a kalandot. 
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Petőfi rajzolta mindet. Most is rajzol éppen, közben kiflit mártogat a tej-
fölös kávéjába. Hát, igen, furcsa ízlése van.

– Ti meg mit kerestek itt? – pillant fel rád és Cilikére, akik egy ideje már 
ott álldogáltok az asztala mellett. 

– A kutya is bejöhetett – mutat a kislány a földön szundikáló, fehér-bar-
na foltos ír szetterre.

– Már megint a gyerekeket piszkálod, Sándor? – mordul oda Vasvári 
Pál.

Nagyon örültök mindketten, hogy ő is itt van. Végül is ő a példaképetek.
– Nem piszkálom őket. De ha egyszer itt mihasznáskodnak szinte min-

dennap! Nincs is itt gyerek rajtuk kívül!
– Nem vagyok gyerek! – toppant Cilike, és mérgesen odacsörtet Vasvári 

asztalához. Te a nyomában sietsz.
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Az asztaltársaság azon vitatkozik, hogy forradalmi bankettet kellene 
szervezni. Te felemelsz egy ceruzát az asztalról, előveszed a zsebedből a 
noteszedet, és nagyon figyelsz.

– Rendben, urak! Kis figyelmet kérek! – kopogtat Vasvári a kávéházi asz-
talkán. – Amondó vagyok, hogy legyen a bankett napja a József-napi vá-
sár idején, 19-én.

A kijelentésre zúgolódás támad, egymás fülébe morognak az ifjak. Vitat-
koznak arról, mi a legfontosabb, mit kell legelőször elintézni.

– Miért pont akkor?
– Mi legyen a forradalmi program? Csináljunk valamit a lókupecekkel?
– Milyen pecek?
– Nem pecek, kupecek! De ott könnyű lesz elvegyülni a tömegben. Rá-

adásul magunk mellé is állíthatjuk őket.
– Kiket? A vásárolgató hölgyeket a kis kosarukkal? Vagy a törökméztől 

összeragadt zsebű gyerekeket?
– Nem éppen erre gondoltam… Jó, akkor tegyük fel, hogy meg akarunk 

nyerni magunknak embereket. Mivel győzzük meg őket?
– Össze kellene írni. Szedjük pontokba! Fogalmazzuk meg!
– Lehetne például az oktatással kapcsolatban valami. Az egyetem fontos!
– Pontosan! Legkézenfekvőbb és legfontosabb a koszt! A száraz kiflik he-

lyett lehetne mindennap kuglóf!
– Mi bajod a kiflivel? – húzza fel a szemöldökét Petőfi. – Én mindig azt 

eszem. Tejfölös kávéval.
– Még egy szavazat a kuglóf mellett! Legyen mazsolás! 
– Pfff! Kuglóf… Ennél bécsibb kívánságotok nem is lehetne.
– Ó, tényleg. Legyen akkor Deák-kenyér!
– Jó, ezt írd fel. De ne a követelésekhez, hanem maximum a noteszedbe, 

és odaadhatod a büfésnek.
– Legyen ingyen újság, jó társaság, fűtés!
– Az egyébként is van…
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– Krampampuli, ördögarcot formázó pohárban?
– Vagy legyen inkább a császár arca!
– Sszzz. Ti csak a hasatokra tudtok gondolni? Tizenketten vagyunk, min-

denki mondjon egy értékelhető követelést, én majd leírom – morog Vasvári.
– Majd leírom én, csak döntsétek már el végre! – áll mellé Irinyi József, 

és körbenéz a teremben.
Te szorgalmasan körmölsz, rajzolsz. Felírsz mindent aprólékosan. Végül 

Irinyi József összegzi a követeléseket. Mind a tizenkét pontot. 
Vasvári ellenőrzi a leírtakat, felegyenesedik, megköszörüli a torkát:
– Remek. Akkor adnék egy kis feladatot a fiataloknak – mondja jelentő-

ségteljesen, és odaint benneteket az asztalához.

– Velem se? – kérdezi Cilike, aki eddig 
csendes megfigyelője volt csak az eseményeknek.

– Természetesen veled beszélhet, Cecília! – mondja Vasvári fejét rázva. 
Kezet ráz veled, miután odaadta a levelet, és megveregeti a válladat. Akkor 
indulás.

Ahogy kiléptek Cilikével a kávéházból, cipőtalpak nyikorgására figyelsz fel 

FELADAT: – Itt ez a levél, fogd! 
El kellene juttatni Vajda Jánosnak, aki ki tudja, milyen okból, 

de nem jelent meg a mai megbeszélésen. Ebben a levélben 
minden benne van a tervezett 

forradalom kitörésének helyérôl, 
idejérôl, sôt, beleírtam 
a tizenkét pontot is. 

Vigyázz rá, mint az életedre! 
Senkivel ne állj szóba! – magyaráz 

komolyan. Nagyon komolyan.
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a macskakövön. Hirtelen elétek perdül egy ismeretlen, magas fickó. Tény-
leg nagyon magas, ráadásul keménykalapot visel. Hosszú kabátja majdnem 
a földig ér, gallérját felhajtja, így nem nagyon látod az arcát. Kicsit köhint, 
és megszólal:

– Ó, úgy tűnik, elkéstem a megbeszélésről. Kissé megfáztam, és az ágyat 
nyomtam. Miről maradtam le? Mi volt a téma?

Összenéztek Cilikével. Egyáltalán nem tetszik az idegen mézes-mázos 
beszéde. Tekintetével a kezedben lévő borítékot fürkészi.

– Mi az ott nálad? – Rókatekintetét egy pillanatra sem veszi le a kezedről. 
Picit lehajol, hogy jobban lásson.

Mit 
teszel? 

Ha elmondod,  
amit a Pilvaxban hallottál,  
menj tovább a 2.-re. 

Ha úgy döntesz,  
gyanakszol,  

lapozz a 3.-ra. 
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