NEGYVENNYOLCAS TÖRTÉNETÜNK: MAI ÁLLÁSA.
yakori kérdés, melyre nehéz választ adni: melyik munka a 48-as
szabadságharcnak legjobb, legmodernebb feldolgozása? Összefoglaló
története ennek a kornak, nem számítva ujságírói munkákat, minő
Irányi-Chassin francia műve, csak kettő van, az egyik Horváth Mihály háromkötetes munkája: jó, de nem modern; a másik — bocsásson meg a nagy
történetíró, hogy vele együtt említem: Gracza Györgynek rossz és szintén
nem modern, ötkötetes ponyvamunkája. Egyéb nincs; de nemcsak feldolgozás nincs, aktapublikációk is hiányzanak. A 67 utáni első fellélekzés
idején adott ki Pap Dénes néhány kis kötet iratot, a debreceni parlament
jegyzőkönyveit, hivatalos rendeleteket és plakátokat, ujságszemelvényeket.
Aki többet akar tudni, kénytelen német munkákhoz folyamodni: Adlersteinnek szélesebben megtervezett gyüjteményéhez, mely a 48-as minisztérium és a honvédelmi bizottmány rendeleteit közli, Helfert magyargyűlölő munkáihoz, Rüstow hadtörténetéhez. A magyar történetírás félszázadon át nem nyúlt újabbkori történetünk legdicsőbb napjaihoz; ujjaim
kon számlálhatjuk el, ami e téren történt: Görgey István nagy testvéri
szeretettel és lelkesedéssel — az objektivitásra nem a legjobb indítóok —
világította meg Arthur bátyja 48-as szereplését; Marczali Henrik kiadta
Leiningen grófnak elsőrangú kútfőszámba menő naplóját; Angyal Dávid
tisztázott néhány részletkérdést, s megvédte Batthyány Lajos nevét az
osztrák Friedjunggal szemben. Még csak életrajz sincsen senkiről, pedig
érdekes emberek, hatalmas termetek, szellemes fejek és mélyen, emberi
mélységekig tragikus sorsok olyan tömegét nyujtja e kétesztendős kor,
minőt máskor századok alatt sem szül a történet. Hogy időben túlközel
volna hozzánk ez immár 80 éve elmúlt korszak, s ez magyarázná elhanyagolását, nem hihetjük, mert ime keleti, balkáni szomszédunk, Románia,
melynek 48-ban szintén volt egy kis demokratikus mozgalma, ennek megvilágítására hatalmas köteteket adott ki és osztrák szomszédainknak sem
ártott, hogy 48 magyar történetének kútfőit és irodalmát az ő munkáikból, főként Strobl v. Ravelsberg összeállításából ismerhetjük meg aránylag legteljesebben.
E sajnálatos és lehangoló elmaradottság okain már a mult század
végén eltűnődött Péterfy Jenő európai elméje. Az ő nézete szerint a nemzet ma is alá van vetve a forradalmi pszichológia hagyományainak, melyek
az egész rendkívül komplikált 48-as processzust a Jó és Rossz, az Angyal
és Mefisztó, Kossuth és Görgey egyéni, személyes harcává egyszerűsítették. A valóságban 48—49 döntő sor fordulat volt hazánk történetében:
egy megelőző hosszú fejlődési korszak érett gyümölcse, s egyúttal magja,
determináló kezdete kései jövendőnek. 48 hozta meg a liberalizmus és
polgári parlamentarizmus győzelmét és adta meg e két, politikai és társadalmi iránynak a nemzeti tőkét, melyből azok 1918-ig éltek és élősködtek; 48 döntött a nemzet és dinasztia közt folyó háromszázéves küzdelem-
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ben, s bár e harcban az előbbi pillanatnyilag el is bukott, esésében oly
nagy és hatalmas tudott lenni, hogy győző és legyőzött állandó viszonya
csak kompromisszum, kiegyezés formájában szilárdulhatott meg; s végül
48 robbantotta ki a magyarság és a többi nemzetiség között a végzetes
ellentétet, mely ettől kezdve hetven éven át egész az összeomlásig ott forrongott állami életünkben. Mindezt a sok bonyolult nemzeti, társadalmi,
kulturális folyamatot egybefogta, egybekényszerítette 48 és 49 sorsdöntő
esztendeje: kevésbbé történeti felfogást el sem képzelhetünk, mint azt,
mely a társadalmi és állami problémák és események e tömkelegét két
embernek, egy törékeny, finom idegzetű szónoknak és egy fiatal katonáiiák
személyes működésére képes aláegyszerűsíteni. Pedig ez történt és ilyen
történetellenes felfogás uralkodott, sajtó és politika felügyelete alatt, teljes
kizárólagossággal egész 1918 összeomlásáig. Ezt a felfogást veszi észre
Péterfy éles szeme még Horváth Mihály történeti művében is: szerinte
Horváth Mihály racionalisztikusan, már nem az őseredeti mithikus brutalitással adja a régi forradalmi pszichológiát: mindkét oldalon, a Jó és a Rossz
oldalán egyaránt felfedez erényt és hibát, a foltokat elosztja, de míg a Jó
oldalán talált hibákat megbocsátja, a Rossz foltjait keményen és szigorúan
árulásnak minősítve, alapjában véve ugyanazon Ormuzd-Ahrimán állásponton van, mint a 48 = Kossuth, a Görgey = árulás formuláknak primitiv, asztaltársasági vagy politikus hívei. E dogmatikus felfogástól eltekintve kétségtelen, hogy Horváth munkájából ma is sokat, igen sokat
tanulhatunk, de az is kétségtelen, hogy az ő egyénisége is sokkal közelebb
állott 48 eseményeihez, semhogy összefoglaló távlatból tekinthette volna.
Felfogást és az események összefüggését, amire pedig szükség volna, tőle
sem lehet tanulnunk.
A forradalmi pszichológia uralmát nem annyira a 48-as tőkéből élő
pártok tartották fenn, mint inkább a 67-es kormánypárt. A forradalmi
pszichológia védői, a 48-asok, magukban véve nem voltak oly erősek, hogy
tudományban és irodalomban, mikkel úgyis csekély kapcsolatuk volt,
érvényesíthették volna diktátumukat. Ami az embereket visszatartotta
48 komolyabb kutatásától, az nem a „balpártiaktól" való félelem, hanem
az a tudat volt, hogy azon esetben, ha a kutatás a forradalmi pszichológia
kívánalmaitól eltérő eredményre jutna, a balpárt támadása, emberhajszája
ellen a 67-esek nemhogy támogatást nem nyujtanának, de népszerűségük
védelmére maguk is résztvennének a szerencsétlen kutató megsemmisítésében. Mivel a Görgey-Kossuth-ellentét a végsőkig kiélezve élt és
uralkodott, misem volt könyebben előrelátható, mint hogy a komoly
kutató feltétlenül kénytelen lesz némi fényt juttatni Görgeynek, s ezzel
egyúttal némi árnyat borítani Kossuth glóriájára. Nem vehetjük rossz néven kutatóinktól, hogy egyiknek sem volt kedve Görgey kálváriáját, Görgey
dicsősége nélkül, néhány nyomtatott ív kedvéért elszenvedni, senki sem
ugrott be, fejest, tudománya csillogó vértezetében a Jó és Gonosz közt
megnyílt tátongó ürbe. Egyetlen lehetőség lett volna: ha tudományos
munkaszervezeteink valamelyike készíti elő az egészségesebb, történetibb
felfogást azáltal, hogy megkezdi a szabadságharc aktáinak kiadását, szószerinti lenyomatását, anélkül, hogy bármi véleményt is kockáztatna a
veszedelmes kérdésekben. Mint tudjuk, ez sem történt meg: tudományos
szervezeteink 1918 előtt egyéb, nem kevésbbé sürgős kérdésekhez sem
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nyúltak hozzá, s így nem szükséges, e mulasztás okait keresve, többnyire
exponált 67-es vezetőik lelkébe pillantanunk és ott a közfelfogás, a forradalmi pszichológia túlságos tiszteletét felfedeznünk. Történettudományunk
nagyot fejlődött, de 48 dolgában maradt minden a régiben, az emberek
továbbra is a régi olajnyomatot bámulták, melyet Babits Mihály írt le
szinte a miniator hűvös hűségével:
Közepin klasszikus bolt áll, bolt alatt koszorús oltár,
oltáron glória fény ül, bús allegória széllyül,
magas Hungária gyászban, Kossuth, igaz fia, lázban,
Petőfi önerét mártja, újjal a hon nevét áldja,
— mily erő, mennyi láng, jellem, zsarnok Ausztriánk ellen —.
Fenn: lebegő ölyű, bús ág, nagy térdű, bő ölű múzsák . . .

De a század fordulóján, a művészi ízlés fejlődésével igen sokan megunták ez elfakult színnyomatokat és elfordultak a forradalmi pszichológia
e megcsontosodott, nyárspolgárivá, kiskorcsmaivá avult képeitől; jobb, művészibb rajzát 48-nak senki sem nyujtotta nekik, s így gyökeresedett meg
sok emberben az a nézet, hogy 48 valóságban nem volt egyéb frázispuffogtatásnál és hamis színpadi gesztusok összegénél. Mindgyakrabban lehetett
hallani a lenézés hangját, míg végre 1918 után, az új forradalom lehangoló
benyomása alatt létrejött, még gondolkodó főkben is, az az egészen hibás,
képtelen párhuzam 1918 és 1848 között . . . Így bosszulta meg magát a
forradalmi pszichológia zsarnoksága, így rántotta le életben, emberi és
magyar életben leggazdagabb, tündöklő realitású korszakunkat Károlyi és
Jászi papirosforradalmának színvonalára.
Mulasztásaink jóvátétele 1918 óta vált lehetővé, mióta Ausztriától
elszakadván, 48 és 67 ellentéte sem akadályozza többé nemzeti és tudományos életünk fejlődését. Ezzel egyidejűleg nyíltak meg a kutatás előtt
a nagy bécsi levéltárak, melyekben megtaláljuk mind a 48-as forradalmi,
mind az egykorú császári hatóságok és katonai alakulatok irattárait; ezek
a gyüjtemények, a szintén azóta megnyitott Országos Levéltári, nagy
kiterjedésű hivatalos anyaggal és a Nemzeti Múzeum nevezetes irataival
együtt elég gazdagok arra, hogy belőlük teljesen rekonstruálhassuk 48-at
és 49-et, eredeti pompázó, majd gyászfekete színeikben. Harmadik, döntő
momentum az, hogy a Magyar Történelmi Társulat élére oly egyéniség
került, aki egész figyelmét tudományos mulasztásaink pótlására fordítva,
szakembereinket, e szétszórt nyájat, egybetömörítette és ellátta azzal a
tisztán tudományos, politikai céloktól és politikai aggályoktól egyaránt
mentes programmal, melyet évtizedek óta sajnosan nélkülöztünk. Természetes, hogy gróf Klebelsberg Kunó figyelmét 48 története sem kerülte
el. Hiszen nem kevesebbről van szó, mint hogy egy ízléstelen olajnyomat
helyett a valóságot, a magas emberi, a fényes magyar valóságot ássuk
ki a levéltárakból. Negyvennyolcunk tündöklése még évtizedekkel a
bukás után is magával ragadta, lebilincselte a franciákat, angolokat, Amerikát; nevetséges és egyúttal szégyenletes volna, ha most mimagunk
nem tudnók megtalálni a perspektívát, melyből nézve ez a kor is szívünkhöz szól, úgy mint történetünk egyéb, kevésbbé megismerhető korszakai,
mint újabban Szent István ködbevesző ideje. Feldolgozásról, 48 kész, befejezett, művészi történetéről azért sem lehet még szó, mert hisz az új
történet, az iratokon alapuló, teljes egészében más fog lenni, más problémákkal, új, egyéni alakok tömegével, mint a régi, Gracza- és Hentaller-

246
féle olajnyomat. Ehhez idő és módszeres előmunkálatok kellenek. Első
lépés: elkészíteni 48 politikai történetének vázát, leszögezni, tudományosan
megállapítani a legfontosabb adatokat, melyek körül azután kiképezhető
az élő, eleven valóság képe, a történelem. Erre a nagy nemzeti munkára
Klebelsberg gróf történetíróink legtekintélyesebbikét, Károlyi Árpádot,
Bocskay történetíróját kérte fel, aki tudományos és élettapasztalata tetőpontján vállalkozott e hozzá méltó munkára. Károlyi Árpád most készülő
publikációja végkép tisztázni fogja a Batthyány-kormánynak életét, mely
egyetlenegy küzdelem volt, a bécsi minisztérium és a katonai-udvari
kamarilla szerepét, István főherceg szomorú történetét, Jellasich, Kossuth,
Széchenyi állásfoglalásait. A publikáció további kötetei a honvédelmi
bizottmány ós Kossuth kormányzósága hivatalos működésének irattárát
fogják nyujtani, a végső rész pedig Szemere Bertalan minisztériumának
töredékekben is alig ismert működését. Mivel itt, a programm értelmében,
tisztán irományok közzétételéről és a szövegeket magyarázó, tárgyilagos
bevezetésről van szó, az aktaközlésnek ez a tisztán tudományos módja
meg fogja könnyíteni, olvasóknak úgy mint kutatóknak, az átmenetet a
„forradalmi pszichológiából" a történelem realizmusába.
*

Ameddig Károlyi Árpád, történetírásunknak Fraknói Vilmos mellett
nesztora, fiatalos munkabírással dolgozik a nagy munkán — nemzeti
adósságunk lerovásán, s míg munkája el nem készül, — addig csak részletek tisztázásáról, mellékkérdések megoldásáról lehet szó. Egy ilyen részletet, mondhatjuk: 48-as történetünk egy hatalmas szegmentumát világította meg az a napló a hozzá való iratokkal, melyet szintén most,
az új programm értelmében adott ki a Történelmi Társulat. A kiadás
gondozója, s egyúttal az emlékirat fölfedezője, Steier Lajos, a magyar-tót
kérdés legalaposabb kutatója, aki már a háború előtt komoly tudós munkákban megrajzolta a csehek százesztendős törekvéseit a tót lélek meghódítására és a magyartól elfordítására. Ez új kötete is szülőföldjével,
a Felvidékkel, s az ő tótnyelvű magyarjaival foglalkozik. Kiadta benne
a Felvidék 48-as kormánybiztosának, Beniczky Lajos ezredesnek emlékiratait, melyeket ez Kufsteinban, a várfogság nehéz vasában írt és azon
melegében kénytelen volt börtönőreinek beszolgáltatni. Azóta a bécsi hadilevéltárban őriztetnek, honnan reméljük, mint nemzeti ereklye haza fognak kerülni.
A Beniczky-kötet ízelítő abból, mi mindent fogunk kapni, ha levéltárainkban, nem pedig forradalmi dogmákban kutatjuk 48-as történetünket. Eleven élet pulzusa lüktet benne, csupa új, ismeretlen ember: politikusok mellett tisztek, csapatvezérek, nemzetőrök, kaszás népfölkelők,
bányaakadémikusok, cseh kommunista bányászok; magyar érzelmű tót
lutheránus papok, birtokos nemesek, s nem utolsó sorban érdekesek a
már ismert vezetőalakok: Görgey, Kossuth, Dembinszky, Klapka, Pöltenberg, kik mindnyájan egyének itt, nem pedig olaj nyomatok, mindnyájan élők, nem pedig papirossá avultak; beszélnek, mint emberek
s nem szónokolnak, nem frázisokat mondanak. A legnagyobb újdonság
pedig a tót nép és ennek részvétele a harcban, a magyarok oldalán.
A tót nép már Rákóczi Ferenc korában is a magyarsággal tartott —
ismeretesek a tótnyelvű kurucnóták —, szintén mellette állott 48—49-ben.
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Elhatározó fontossága volt itt a jobbágyság felszabadításának: amíg ezt
a magyar országgyűlés ki nem mondta, a Felvidék nemes urai aggódásban éltek, nem fognak-e a reakció ügynökei földosztás ígéretével parasztlázadást szítani. Az áprilisi törvények azután teljesen megnyugtatták,
kielégítették a tótságot, a kommunisztikus jelszókkal dolgozó cseh propaganda elvesztette talaját és a föld népe lelkesen követte Beniczky hívását: beállott kaszával az ország integritását védő magyar csapatokba.1
Az akkori helyzet nagyban hasonlított az 1918-éhoz. A tótság vezetői a
magyarsággal a nyelvkérdés miatt ellentétben voltak: a magyar államnyelv terjesztésével szemben eleinte a holt bibliai nyelvet, régi cseh dialektust védték, később azonban kísérleteket tettek, hogy a népnek elhanyagolt, megvetett dialektusát, az igazi tót nyelvet tegyék irodalmivá, s egyúttal a tót nyelvterületeken politikaivá. Az első tót könyv 1844-ben jelent
meg, s a tót nyelv fővédője, Stúr Lajos, a csehekkel is harcba keveredett,
mert ezek a holt egyházi nyelvet akarták irodalmi nyelvvé megtenni,
hogy így a tót nemzetiséget csirájában elfojtva önmagukkal asszimilálhassák. Beniczky helyesen emeli ki, hogy a magyarság nem fogta fel a
tót nyelvi kérdés fontosságát, nem nyujtott kezet a tótoknak nyelvük ápolására és nem vette elejét a tót-cseh közeledésnek. A tót vezetők cseh
orientálódása a bécsi kormánynak, benne különösen a szláv érzésű Kollowrat grófnak is munkája, aki mindent megtett, hogy a magyar és szláv
közt az ürt minél inkább tágítsa és így a magyart, az összmonarchia
főrebellisét, elszigetelje és ártalmatlanná tegye. Ez az elszigetelés akkor
is, 1918-ban is sikerült ellenségeinknek. Igaz, a csehek és a hozzájuk csatlakozó tót vezérek akkor is megpróbálták, nem lehetne-e császári pártfogóik nélkül, sőt ellenére megvalósítani álmaikat: a liptószentmiklósi
május 10-i nagygyűlésről Stúr, Hurbán és Hodzsa Prágába utaztak az
ottani nagy szláv kongresszusra, mely a cseh, tót, lengyel forradalom és
a Habsburgoktól független nagy szláv birodalom előkészítésére tartatott.
A prágai cseh forradalmat azonban Windischgrätz herceg csapatai leverték, mire aztán a tót vezérek — s ez mutatja sajnálatos morális gyöngeségüket — az egyedül maradt forradalmi, demokratikus magyar kormány helyett Bécshez fordultak és a tótok ügyét a császári reakció kezébe
tették le. A tót vezetők e bécsi orientálódása, mint tudjuk, éppoly siralmas
véget ért, mint az 1918-beli Hodzsáknak cseh csatlakozása: Bécs 1849-ben,
Prága 1918-ban sokat, mindent ígért, de semmit sem adott; a tót nép 3849
után éppoly elnyomásban részesült, mint most, 1918 ígéretei után.
A bécsi emigránssá lett tót vezetők első betörése 1848 szeptemberében
történt, összesen kétszáz bécsi és prágai csehvel és tóttal, Miava tájékán,
ahol két tót falut felégettek, mert ezek népe nem csatlakozott hozzájuk.
Egyedül a határmenti irtványosokat, a kopanicsárokat tudták megnyerni,
e félvad pásztornépet, szélsőséges kommunista ígéretekkel. Kiűzésük
Beniczkynek nem került fáradságába. Hurbánék másodszor már csak a
sorkatonasággal együtt merészkedtek be, Beniczkynek nem ők, hanem
Simunics s azután Frischeisen jól felszerelt rendes csapatai okoztak gondot.
A tótság sehol nem csatlakozott hozzájuk, bármennyire kilátásba helyezték
is ezt az emigráns tót vezetők a császári tiszteknek. Frischeisen ezredes ós
1 Az ilyen fáradságos részletkutatások, minőt e témát illetőleg végzett Steier Lajos,
leginkább alkalmasak arra, hogy Szabó Ervin poszthumus munkájának aktákra nem, csak
szocialista-materialisztikus dogmákra épített megállapításait megdöntsék.
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Götz tábornok egybehangzóan jelentik Bécsbe, hogy az emigránsok ígérete
nem vált be, s a tótok mind a magyarok sorában harcolnak. Hurbán
Frischeisennel mindössze száztizenkilenc önkéntest vezetett be, s ez a szám,
nyolcnapi erőszakos toborzás után, a budatini döntő csatáig, a császári
ezredes jelentése szerint sem emelkedett többre kétszázhúsznál. Viszont.
Beniczkynek budatini serege szinte kizárólag tótokból állott.
Lehetetlen keserűség nélkül olvasni, mint védte meg akkor, maroknyi
magyar intelligencia, a föld tót népével vállvetve, az ország határait
császári sorkatonasággal, sőt a stureci hágón az első orosz csapatokkal
szemben is. Mennyivel könnyebb lett volna a védekezés 1918—19-ben, ha....
Pedig 1848-ban sem voltak ideális belső állapotok. Az országos honvédelmi
bizottmány nem egy ember kezébe tette a védelmet, hanem egész csomó
kormánybiztost tartott a Felvidéken, egymással összeütköző hatáskörrel;
az egyes csapattestek felett sem volt képes egységes kommandót létesíteni,
minden száz-kétszáz embernek más, független parancsnoka volt, s e
parancsnokok mellett viszont ad hoc kormánybiztosok is intézkedtek,
helyesebben: akadályozták, elgáncsolták a parancsnokok rendelkezéseit.
Egy-egy nagyobb csatában, minő a budatini, három-négy vezér is volt.
Az igaz, hogy a vezérek egy része iparkodott távolmaradni a csatától.
A budatini csata előestéjén a honvédelmi bizottmánytól kinevezett f ő parancsnok, Szilaveczky Ágoston alezredes, egyszerre csak észrevette, hogy
— emlékezőtehetsége meggyöngült, s emiatt lemondva a parancsnokságról,
Pestre távozott. Az ilyen ügyes emberek aztán a központban lehetőleg
eláztatták cserbenhagyott társaikat; ilyen feladásokra dorgálja meg, gyávaság vádja miatt, Kossuth a trencséni ellenállás bátor vezetőjét, Marczibányi
Antal alispánt* valamint magát Beniczkyt is, aki pedig személyes bátorságának szinte naponkint tanujelét adta. Egyszer két huszár kíséretében
egyedül lovagolt be Turócszentmártonba, mely akkor lázadásban v o l t .
Fegyver: puska, gyutacs, ágyú kérdése állandóan napirenden volt; manapság szinte elképzelhetetlen, mily kevés és primitiv felkészüléssel védték
embereink akkor az ország északi határát. Száz puska már mérhetetlen
kincs volt, érette hónapokon át könyörgött Beniczky, s ha aztán Kossuthnak sikerült azt a semmiből előteremteni és megküldeni, hosszú időre megerősödött az önbizalom a különben alig felfegyverzett védőcsapatban.
A szabadságharc további folyamán Beniczky, a losonci bravúros,
rajtaütést leszámítva, Görgey mellé volt beosztva; korrekt, önzetlen magatartásával Görgey bizalmát megnyerte, s a fővezér őt küldötte különösen
nehéz esetekben Kossuthhoz, úgyhogy végül Beniczky szinte a közvetítő,
békítő szerepét játszotta a fővezér és a kormányzó között. Itt nem terjeszkedhetünk ki a részletekre, melyek közt különösen érdekes a Dembinszkyepizód előadása, ehelyett jólélekkel ajánlhatjuk a nagyközönségnek, olvassa
el, ha nem is Beniczkynek németnyelvű naplóját, de legalább a kiadónak,
Steier Lajosnak érdekesen írt kétszáz lapnyi bevezetését, mely a német
szöveg minden nevezetesebb részletét elmondja és egykorú levéltári adatokkal összevetve megállapítja a tényleges valóságot. Itt csak a KossuthGörgey-viszony legfőbb ütközőpontjait érinthetjük.
Görgey katona volt, nem politikus, és csak akkor politizált, mikor erre
a hadsereg együtttartása érdekében szüksége volt. Tudjuk, hogy Kossuth
tőle a váci proklamáció miatt idegenedett el, amelyet pedig Görgey tisztán
és kizárólag azért adott ki, hogy a harc legitim célja hangoztatásával a
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forradalmi lépésektől irtózó, mert esküjükhöz hív tisztjeit együtt tartsa.
Növelte Kossuth gyanúját a felvidéki téli hadmenet, melyet Görgey — mint
ezt most Steier (112. 1.) aktaszerűleg megállapítja — Kossuthnak egyenes
parancsa ellenére tett meg, jóllehet már Selmecbányán, január 18-án kézhez,
vette Kossuth utasítását, hogy ne távozzék el messzire a Duna vonalától.
A vezér ezen magatartásának kézenfekvőleg katonai, stratégiai okai voltak,
s a Görgey-Kossuth-ellentét, ebben a stádiumában, tárgyilagosan, kívülről
nézve még nem egyéb, mint az inkább polgári összetételű központi vezetés
és a tisztán katonai szempontokat néző fővezérnek éppen nem szokatlan,
majd minden hadjáratban megfigyelhető ellentéte. De Kossuth nőies idegzetében már ekkor is ott kísértett az árulás gyanúja. Kormánybiztosokat
küld a vezér ellenőrzésére, kiknek szívébe beleoltotta saját bizalmatlanságát. E kormánybiztosok csak rövid ideig vannak Görgey környezetében,
máris elvesztik a bizalmatlanságot, a gyanús vezérről a legnagyobb elismerés hangján nyilatkoznak és megbízójukat is hasonló érzelmekre akarják hangolni. Bónis Sámuel kormánybiztos így ír a táborból Kossuthnak:
„A hadsereg főparancsnoka, akinek hazaszeretetéről meggyőződtem, még
mindig beteg és tagadhatatlan, hogy jelenléte elektromos szikraként gyujtja
hadseregét lángra. Mint látom, ő nemcsak testileg beteg, hanem a nemrég
történtek is mély fájdalmat okoztak neki. Adja Isten, hogy ama félreértések
és hibák kiegyenlítődjenek, melyek a legutóbbi időben történtek, — ezt,
azt hiszem, Kormányzó Úrnak jelenléte tudná csak véghez vinni; ha ez
megtörténnék, akkor nem féltem hazámat, mert: egyetértés fiai között
meg fogja menteni." A másik kormánybiztos, Ludwigh, kérte, kérlelte
Kossuthot, legyen Görgey iránt engesztelékeny: „Édes barátom, ne bizalmatlankodj; ha eddig a bizalom, úgy ezután a bizalmatlanság ártand.
Megmondtam, Görgey önfejű, Görgey különc, Görgey nagyravágyó, de
nem oly értelemben, mint az emberek nagyravágyók szoktak lenni, de
Görgey nem áruló, s nem makacs azon értelemben, mint Te gondolod.
Volt már oly pillantás, melyben ellene oly ingerült voltam, hogy a tábort
örökre elhagyni akartam, s csak azért maradtam, hogy szakadást elhárítsak, mivel a szakadás hazánkat sírba döntené. Ha Görgey áruló, én bizony
az első leszek, ki azt megtudom ós Görgey nem Görgey többé." Kossuth
nem hitte, nem tudott hinni, s ezért Ludvighnak közvetítő állása is tarthatatlanná vált.
Kossuthnak e bizalmatlansága, melyről pontosabb kutatás megállapíthatja, hogy lelki konstituciójában gyökerezett, okozta Dembinszkynek fővezéri kinevezését, szabadságharcunk e legszerencsétlenebb katonai rendelkezését. A magyar kormánynak a nemzetközi forradalmárokhoz, a lengyel
emigránsokhoz fordulása ellen már Beniczky is beszélt Kossuthnak; kétségtelen, hogy a lengyelek vezető szerepe szabadságharcunkban előkészítője
volt az orosz intervenciónak. Mióta 1849 január végén némi orosz csapatok vonultak be Brassóba, a szászok védelmére, Kossuth elkerülhetetlennek tartotta az orosz intervenciót, holott ma már tudjuk, hogy ez az első,
erdélyi orosz megszállás tisztán a szászok és a köztük levő öreg császári
generális, Schurtter kérésére történt, s ma már ismerjük Schwarzenberg
hercegnek, az osztrák külügy vezetőjének Puchnerhez küldött január 20-i
utasítását: „semmi esetre se kérjen a moldvaországi orosz csapatok
Parancsnokától támogatást...", „bármilyen barátságos is Ausztria és
Oroszország viszonya: az utóbbitól kérhető segítségnek nagyon nagy és
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fölötte komoly akadálya van'', ha pedig az orosz csapatok már bevonultak volna Erdély területére, Puchner rögtön jelentse ki az orosz főparancsnoknak, hogy csakis saját felelősségére, kormánya tudta nélkül
folyamodott hozzá és hogy a bécsi külügyminisztérium rögtön meg fogja
kezdeni a szentpétervári kormánnyal a tárgyalást az orosz csapatok
visszahívása dolgában.1 Kossuth minderről nem tudott, nem is tudhatott,
ő egy minden külső hírtől elzárt országban volt kénytelen külpolitikát
csinálni, s így, midőn politikájában az orosz intervenciót — tévesen —
bizonyosnak, meglévőnek tartotta, öntudatlanul is olyan tényeket teremtett, melyek ez intervenciónak előidézőivé váltak.
Görgey nem elegyedett a kormány dolgaiba, s ez neki nagy hibája
volt. Nem használta fel a győztes hadvezér hatalmát arra, hogy a kormányra befolyást gyakorolva, annak a hadsereg szempontjából káros
tényeit csirájukban elfojtsa. Ő csak akkor lépett fel, mikor egy-egy kormányrendelkezés készen volt, s csak ekkor, a fait accompli után követelte
annak visszavonását, jóvátételét, amibe viszont Kossuth nem mehetett
belé, a kormány tekintélyének veszedelme, megaláztatása nélkül. A hadsereg ilyen utólagos állásfoglalása buktatta meg Dembinszky fővezérségét, még mielőtt ez kivihette volna tervét, Görgey és Klapka eltávolítását a seregek éléről. A márciusi 3-i tiszafüredi tiszti értekezletet, mely
Dembinszkyt távolítá el, Beniczky rendkívül érdekesen írja le; a táborból azután ő vitte meg ez események hírét Kossuthnak, akivel a Hortobágyon találkozott. Részt vett azon tanácskozáson is, melyet Kossuth tartott Mészárossal és Vetterrel a tiszafüredi ujságokról azon melegiben a
nagyhortobágyi csárdában. A tárgyalások eredménye Kossuth és Görgey kibékülése lőn, Görgey teljes tisztelettel, szinte alázatosan fogadta a
táborban Kossuthot és leveleiben nagy elragadtatással ír ellenfelének
hazafias egyéniségéről.
De e két ember lelkülete annyira különböző volt, annyira különböző
nyelven is beszéltek, hogy szinte lehetetlen volt egymást megérteniök.
Egyfelől a szótlan, antirhétor katona, másik oldalon Kossuth, a szónok,
aki a hadiparancsot is ilyen rhétori formában adja ki: „E pillanat nagyszerű, Tábornok Úr! egy világ sorsa függ tőle. Emlékezzék Ön Dumouriezre. Isten, a Világ s a Historia ítélend Ön felett. Az embertől s hazafitól loyalitást várok. A tábornoktól, kit én tettem azzá, s tettem hadügyminiszterré, én, az ország Kormányzója, engedelmességet követelek." Nem
kell sok emberismeret annak fölismeréséhez, hogy az ilyen francia forradalmi frazeologia Görgeyben csak az ellenkezés ördögét ébreszthette fel,
s ha tárgyilag tán helyesnek tartotta is, mit Kossuth parancsolt, a levél
hangja miatt is halogatta a megparancsolt mozdulatot. Viszonyukat végkép elmérgesíté az április 14-i függetlenségi nyilatkozat. Ezt Görgey tisztán a hadsereg együttartása és harckészsége szempontjából ítélte meg,
mint ez kiderül ebből, a komáromi csata napján papírra vetett nyilatkozatából:
„Hasztalan mondtam a jelenlegi kormányzónak, Kossuthnak, mikor
véleményt kért az általa megindítandó függetlenségi nyilatkozatra nézve:
hogy a hadsereg, habár Magyarország alkotmánya az oktrojált alkotmány
által különösen, nagyon érzékeny sebet kapott, legnagyobbrészt csak az
1 Ezen
megállapítások 48-as hadtörténetünk legkiválóbb ismerőjének, Gyalókay
Jenőnek egyik értékes munkájában találhatók: Az első orosz megszállás Erdélyben 1849.
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1848. év márciusi vívmányaiért küzd; hasztalan említettem, hogy még egy
diadalmas csata után is közvetlenül, ha megjelennék a magyar szabadságharcosok sorai előtt V. Ferdinánd, a magyarok királya, kérvén őket, hogy
védjék őt és helyezzék vissza előbbi jogaiba, úgy a nagyobbik részük
azonnal és föltétlenül, a másik, az úgynevezett republikánus, mindenesetre kisebb részük, rövid meggondolás után, a királynak hódolva, az ő
ügyét magukévá tették volna; hasztalan volt azon állításom, hogy a hadseregnek még nagyon sok olyan eleme van, mely csak az alkotmányra
tett esküje által tartatik össze. Ezen igaz és alapos érvek dacára életbelépett április 14! Erre véleményem csak az volt, hogy a nemzet ezáltal
egy élethalál-harcra lett kényszerítve, mert április 14-én a hátamögötti
összes hidakat lerombolta, minthogy ezáltal egy, az 1848. év vívmányai
alapján történhető kiegyezés lehetetlenné vált" Keserű igazságok, férfias
meggyőződés komoly hangján. De Görgey tovább megy a kelletlen igazságok kimondásában. Elsorolja a győzelmeket, miket a hallgató sereg
aratott április 14-e óta: hallgatott, győzött, vérzett Sarlónál, Komáromnál, Ácsnál, Budánál, a bányavárosokban, Csornánál, a Vágon innen és
túl. És fölveti a kérdést: „Hol vannak ezzel szemben, hová lettek a sok
hűségi nyilatkozat szerzői és magyarázói, ezek a bátor harcosok életre,
halálra? akiknek írott lelkesedése a jelenlegi kormányzó részéről egyik
levelében, melyet hozzám, a még mindig hallgató hadsereghez intézett,
szemrehányásként említtetett?! Milyen ellenállást fejtett ki a nagy és lelkes Debrecen, április 14 bölcsője, egy 4000 kozákból álló hadoszlop ellen?
Talán követte Egernek a kápolnai csata utáni magasztos példáját, amikor a benyomult ellenséget segítség nélkül kiszorította, avagy talán egy
szerencsétlen kimenetelű harc után második Bresciává vált? A hadsereg
egészséges érzékével, mely leginkább a harcmezőn fejlődik ki, mindezeket
a hűségnyilatkozatokat másoknak nem is tartotta, mint amilyenek, a
gyenge nád hajlásának egy nagyravágyó, erőszakos kéz durva érintésére,
s éppen ezért ez a mártir-hadsereg attól a sötét érzéstől nem szabadulhatott, hogy április 14 nemcsak egy elhamarkodás, hanem annál több,
egy összehasonlíthatlanul erősebb ellenfél könnyelmű provokálása volt.
Ezért hallgatott a hadsereg és én vele együtt."
A kiegyezés lehetősége 1849 tavaszán csakugyan eltűnt, s a mártirhadsereget régi vezére a győzelem hite nélkül vezette vissza a Tiszántúlra, óvatosan, kímélve, veszteség nélkül. Szegednél ismét Dembinszky
volt a főparancsnok, de a szegedi országgyűlés követe, Szunyogh képviselő, Görgeynél jelent meg és neki ajánlotta fel a diktátorságot. A jelenlevő tisztek közt Beniczky figyelmeztette, hogy a diktatúra késő, már nem
lehet ura a helyzetnek és keserűen vetette szemére, hogy a megegyezés
minden alkalmát elszalasztotta. E vita folyamán Görgey kifejezte azt
a reményét, hogy a seregnek az orosz intervenció fogja a békét és
amnesztiát meghozni. Beniczky itt tragikus pontot, Görgeynek egyetlen
sebezhető oldalát érintette: amíg egyezkedni lehetett volna, addig harcolt, kizárólag a hadsereggel törődött és a politikát átengedte Kossuthnak, kiről tudhatta, hogy nem fog egyezkedni, már csak lebírhatatlan
optimizmusa miatt sem. Most pedig, mikor Görgey végre kénytelen kilépni a politika, az alkudozás terére, minden késő már és ahova bizalommal fordul, az oroszoknál, nincs elég erő és akarat a jóhiszemű ígéretek
beváltására.

252
Görgeynek orosz érintkezéseire a rimaszombati parlamentérektől és
a Boryné szül. Hellenbach bárónő által hozott levéltől kezdve mindvégig szintén sok érdekeset és újat nyujt a Beniczky-kötet. A döntő békekövetség elindítását Görgey, Szemere és Batthyány miniszterek konferenciája határozta el, követként ment Pöltenberg tábornok és Beniczky ezredes. Ezen igen fontos eseményekre nézve Görgey István adatai nem. állják ki a Beniczkyvel való összehasonlítást, mint ezt a kiadó, Steier Lajos,
megállapítja. Az orosz táborban Rüdiger vezérkari főnöke, Froloff tábornok tárgyalt a követekkel, ebéd után teánál biztató szónoklatokat tartott nekik: Ausztria kezében csapásra készen a büntetés pallosa, adják
meg magukat a cárnak, aki nagylelkűen közvetíteni fog Ausztriánál. Ez
a sokszor és meggyőző hangnemben elismételt, de írásban nem adott ígéret Pöltenbergre oly nagy benyomást tett, hogy a küldetésükről való jelentést, melyet Beniczky szkeptikusan fogalmazott meg, nem írta alá és átalakíttatta optimista, az oroszokban bizakodó irányban. Görgey szívesen
hitt Pöltenbergnek, a további tárgyalásokból a rémlátó Beniczkyt kihagyta és Froloffal megállapítá a világosi fegyverletétel részleteit.
Annyi bizonyos, hogy Görgey és haditanácsa hitték, hogy az orosz
meg fogja védeni a hadsereget Ausztria bosszúja elől. Hitték, anélkül,
hogy írásbeli ígéretük lett volna erre. Az oroszok előtt történt fegyverletétel az orosz katonák diplomáciai tehetségének eredménye, melyet elősegített a Haynau személye előtt járó véres hír és a magyarok természetes tájékozatlansága Ausztria és Oroszország viszonya felől. Paskievics
csakugyan levélben kért amnesztiát a magyar tisztek és katonák számára
Bécsben és Haynaunál. Azt hitte, Rüdigerrel együtt, hogy szavának
hatása lesz a szövetségesnél. De nem ismerték Haynau és Schwarzenberg
lelkületét, azt a vérszomjas gyűlöletet, mellyel a császári seregnek vezére
és a császári politika feje nekikészültek, hogy annyi vereség után végre
véres bosszút álljanak az örök rebelliseken. Steier Lajos megdöbbentő
részleteket közöl Haynau leveleiből. „Most kíváncsi vagyok, írja Radetzkynek, hogy Miklós cár miként fogja fogadni a hírt, hogy Rüdiger tábornok
a rebellis főnököket asztalánál vendégül látta és a legnagyobb kitüntetéssel bánt v e l ü k . . . Én követeltem, hogy minden fajtájú rebellis nekem kiszolgáltatandó; ebbe beleegyezett, de egyúttal lelkemre kötötte, hogy valamennyi részére adjak amnesztiát. Mit szól Excellenciád ehhez? Én kitérő
választ adok neki, én a gazt gyökerestül akarom kiirtani és egész Európának példái adni, hogyan kell lázadókkal bánni, hogy egy évszázadra
a rendet, csendet és békét helyreállítsuk. A magyarok 300 év óta mindig
lázadók, majdnem minden Habsburgi király alatt felütötte fejét a forradalom. Én férfi vagyok, ki rendel fog teremteni, nyugodt
lelkiismerettel
százakat lövetek agyon, mert erős meggyőződésem, hogy ez az egyetlen
eszköz, mely mint intő példa a jövendő lázadásoknak elejét veheti."
Másutt írja: „Paskievics mindnyájuk részére amnesztiát kért tőlem, én
kereken visszautasítottam, csakis a legénységnek adtam, őrmestertől lefelé, a főnökökre, követekre, tisztekre vonatkozólag fenntartottam további
döntésemet, mely abban áll, hogy a főnököket felakasztatom, az osztrák
tiszteket, kik az ellenségnél szolgáltak, agyonlövetem, a magyar tiszteket
mint közlegényeket besoroztatom. Ezzel a szörnyű példával tartozom a
hadseregnek, tartozom a világnak intő például, tegnapelőtt megkezdtem

253
egy bizonyos Auffenberggel, felakasztatott.1 Kiss, Leiningen,
Pöltenberg,
Vécsey etc. követni fogják, mihelyt beérkeznek. A procedura
nagyon
rövid...
Egy évszázadig nem lesz többé forradalom Magyarországon,
ezért, ha kell, fejemmel is kezeskedem, mert arra törekszem, hogy a gyomot gyökerestül kitépjem." Ennek a csak pathologikusan érthető vérebnek adta kezébe a bécsi kormány a teljhatalmat a védtelen magyar sereg
sorsa felett: Grünne főhadsegéd augusztus 29-én átnyujtá neki a császár,
Ferenc József kéziratát, benne szórói-szóra ez foglaltatik: „Es ist mein
Wille, hogy a halálbüntetés csak a legbűnösebb és legveszélyesebb egyéneken hajtassék végre, és hogy a többire nézve az Önnek átengedett
kegyelmi jogot akként használja, hogy azok megfelelő szabadságvesztéssel sujtassanak. Azon személyek nevét, kiken a halálos ítélet
végrehajtatott, esetről-esetre jelentse nekem" A súly ez utolsó rövid mondaton van,
ez adta meg a lehetőséget Haynaunak, hogy állati vérszomját áldozatain
kitölthesse... A cár az október 6-i vérengzés hírére borzasztó haraggal
támadt az osztrák nagykövetre, de az áldozatok sorsán ez már nem változtatott.
Steier Lajos szerint Görgey elfogott levelezésekből tudta, tisztán
látta, hogy Haynautól csak vérengzés várható, ezért tette le az orosz előtt
a fegyvert. Ezt tekintetbe is véve, még mindig nem látjuk egész világosan, miért hitt a szkeptikus Görgey az orosz közbenjárás sikerében oly
erősen, holott egyebütt nem volt szokása az önáltatás. Reméljük, Steier
Lajosnak a mai nehéz nyomdai viszonyok közt is sikerülni fog azon fontos iratokat, melyeket főként Görgey pályájára, s az orosz intervenció
történetére gyüjtött össze, lehetőleg a nagyközönségtől is élvezhető formában kiadni, hogy végre elkészíthessük Görgey lelkiállapotának analizisét
a Világost megelőző napokból.
Mint látható, a Beniczky-kötet a felvidéki tót viszonyok rajzán kívül
elsősorban a 48-as hadsereg történetéhez becses kútfő, azon csapatéhoz,
melyet vezére maga nevezett mártir-hadseregnek. Valóban, szabadságharcunk a nemzeti erők nagy nekilendüléséből élt még hónapokon át,
mikor már egyéb európai mozgalmak, melyeket nem segített ily nemzeti
erő, rég ellanyhultak, lecsillapultak; e nemzeti erő azonban sehol sem
nyilvánult meg oly hatalmas, elemi formák közt, mint éppen hadseregünkben. Kossuth és a honvédelmi bizottmány munkáját sem kell lekicsinyelnünk a fölfegyverzés, utánpótlás, organizálás, polgári adminisztráció
terén, bár mindez messze elmarad a nagy francia forradalom példás hadi
és polgári igazgatásától: de ami igazán naggyá teszi szabadságharcunkat,
az ennek a mártirseregnek, a hallgatónak a másfél éves dicső küzdelme és
végül nem kevésbbé vértanu elmulása. A hadseregnek ezen kiemelkedő
szerepe kívánatossá teszi, hogy hadtörténeti szakembereink is fokozott
figyelemmel forduljanak 48 története felé és így katonai és polgári történészeink vállvetett munkája készítse el, minél előbb, a magyar újkor
e legtörténetibb korszakának igazi, hű képét.
Szekfű Gyula.

1 Ez az Auffenberg, a világháború komarow-i győzőjének családjából, Kossuth adjutánsa, csakugyan első áldozat volt, a tizenhárom aradinak elődje.

