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EMLéKIRAT VAGY VéDŐIRAT? KEMéNY ZSIGMOND 
REJTéLYES MűVE

Az 1883-as év egyik könyvpiaci szenzációja volt Kemény Zsigmond 1849-es „emlék-
iratának” kivonatos közlése. A publikáció a kor nevezetes publicistájának, a centra-
listákról („a magyar doctrinairekről”) külön kötetet író Beksics Gusztáv nevéhez 
fűződik. Beksics a kéziratot „közéletünk egy kiváló férfiának” szívességéből kapta 
meg, aki nem jogosította fel az emlékirat teljes terjedelemben való közlésére. „De 
adom belőle mindazt, ami Keménnyel kapcsolatban van, vagy pedig forradalmunk 
eseményeinek hátterére vet élénk világítást” – írta az emlékirat bevezetőjében. A szö-
veg közlése után pedig így folytatta: „Kihagytam belőle az országgyűlési tárgyalá-
sok legnagyobb részét, valamint több oly részletet, melynek közlésére nem nyertem 
felhatalmazást. Kemény és pártjának, a békepártnak, Kossuth ellenében kifejtett 
harcára és kemény állásának megjelölésére szorítkoztam a közlött részletek megvá-
logatásában. Ezek így is bevégzett egészet képeznek, és számos új, eddig ismeretlen 
adatot tartalmaznak.”

A munkát szerinte „a békepárt védiratának” lehetne nevezni, „s így fogja említeni 
forradalmunk története, melynek e munka becses adalékát fogja képezni.” Majd még 
hozzáteszi, hogy Kemény az emlékiratát „nem szánta történelemnek. Pártmunka cél-
 zata van: a békepárt igazolása . s kemény még itt sem tagadhatta meg magában  
a történetírót.” Beksics szerint Kemény adatai a békepárt igazolását „és a bekövetke-
zett katasztrófáért való felelősség terhének Kossuthra hárítását célozzák; de a meg-
győződés paralizálja azokban a tendenciát. Még legsúlyosabb vádjai is oly tényeken 
alapulnak, annyira magukon viselik a valóság jellegét, hogy az indokolt cáfolatot 
mindenesetre provokálják. Kifejezéseiben Kemény lehet erős, kíméletlen; de egész 
előadása oly tanúra vall, ki csak azt mondja el, amit látott, amiről meggyőződött. 
kossuth iránt lehet ellenszenve: barátait menteni igyekszik! De hogy tudva valótlant 
nem mond, erről kezeskedik nemcsak Kemény, de emlékiratának minden sora is.”1

Az élénk visszhangot mutatja, hogy maga Kossuth is reflektált rá – igaz, Kemény 
nevének említése nélkül. Egy 1883. március 24-én írott levelében, amely még abban 

1 BeKsics Gusztáv: Kemény Zsigmond. A forradalom s a kiegyezés. 2. javított bővített kiadás. Buda-
pest, 1883 . (a továbbiakban: BeKsics, 1883.) 56–139. és innen átvéve „Emlékirat 1849-ből” címmel 
Kemény Zsigmond: Történelmi és irodalmi tanulmányok . s . a . r . Gyulai Pál . Budapest, 1904 . i . köt . 
47–141 . (a továbbiakban: Kemény, 1904 .) az idézeteket ld . BeKsics, 1883 . 55 ., 150 .
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az évben nyilvánosságot is kapott, így fogalmazott: „Túlhágnám a megengedhető 
határokat, ha még soká időzném azon dolgoknál, melyek ama nagy idők fényére ho -
mályfoltokat vetnek, csak egy olyanra akarok még reá mutatni, mely, amellett, hogy 
kárhozat kútfeje volt, még undorító is.

azon lappangva turkáló vakandok bandát értem, mely elment Debrecenbe és 
széket ült a nemzet választottainak tanácsában, de nem volt bátorsága véleményét 
nyíltan bevallani, hanem sötétben szövögette az átkos visszavonás hálóit, rejtekben 
konspirált a nemzet dicsőséges erőfeszítésének meghiúsítására, országgyűlési tagok 
létökre lesből titokban nemcsak minden lehetőt elkövettek hitelének aláásására, ha -
nem valóságos Mephistophelesek még ösztökélték is a hadvezéreket, hogy az ország-
gyűlést fegyverrel ugrasszák szét, itt sarkantyúzták a vetélkedés nagyravágyását, 
amott hát mögül köpdösték az ország ügyeit intéző hatóságra a költött pletykák, a nyo-
morult rágalmak pókmérgét, miszerint minden tekintélyt aláássanak, s széttépeges-
sék a bizalomnak kötelékeit, mely oly nehéz viszonyok közt, az egyenetlenségnek,  
a nép közt a reményvesztésnek alattomosan szórogatott szikráit, míg beteljesedett 
szegény hazánkon a régi jóslatnak átka, hogy »domus in se ipsam divisa desolabitur« .2

A gyászos végkatasztrófáról e foltok sorában épp azért nem szólok, mert az nem 
előkészítés, nem bonyolítás, hanem katasztrófa; nem ok, hanem okozat: elsüllyedése 
a hajónak, melynek fenekén, oldalain az ármány hosszú munkája lékeket ütött. A lékek 
eredetére akartam reá mutatni.”3

Az itthoniak közül Pulszky Ferenc és Irányi Dániel szólaltak meg. Pulszky szerint 
Kovács Lajos és társai, köztük Kemény is, Lamartine-nak a gironde-isták történeté-
ről szóló munkája alapján kinézték maguknak ezek szerepét, s ezt kívánták eljátszani 
1848–49-ben; csakhogy míg a gironde-isták bátor emberek voltak, akik meghaltak  
a meggyőződésükért, addig Kovácsék nem mertek nyíltan fellépni, hanem csak súg-
tak-búgtak, és a katonákat biztatták államcsínyre.4 irányi Dániel viszont kemény 
emlékirata alapján azzal vádolta a békepártot, hogy annak tagjai szét akarták kerget-
tetni a népképviseleti országgyűlést, erőhatalommal megbuktatni a kormányt, s az 
ellenséggel a nemzet jogainak feladása árán egyezkedni akartak. Irányi nemcsak egy 
hírlapi cikkben, hanem egy külön röpiratban is felszólalt e tárgyban.5

2 Az önmagával megosztott ház elpusztul. (Szabad idézet Máté evangéliuma XII. 25. alapján. „Min-
den önmagával meghasonlott ország elnéptelenedik, minden önmagával meghasonlott város vagy 
ház elpusztul.”)

3 kossuth – Jancsovics Pál, turin, 1883 . márc . 24 . közli KossutH Lajos iratai. X. köt. S. a. r. KossutH 
Ferenc . Budapest, 1904 . 57 .

4 pulszKy Ferenc cikkét ld . Pesti Napló, 1883 . március 16–17 .
5 irányi Dániel: Megjegyzések br. Kemény Zsigmond emlékiratára . Budapest, 1883 .
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A válasz sem késett sokáig. Hunfalvy Pál a Budapesti Szemlében 1848–49-es 
naplójegyzetei alapján írt rövid visszapillantást a forradalomra. Hunfalvy – utalva 
Pulszky 1848 végi távozásának gyanús körülményeire s 1867 utáni hazatérésére – 
úgy vélte, Pulszky vádjai jórészt a körülmények nem ismeretéből, illetve saját állítá-
sainak végig nem gondolásából fakadnak.6

Irányi röpiratára Kovács Lajos külön, igen sok memoár-jellegű elemet tartalmazó 
röpiratban válaszolt. Kovács a kötetet „a lappangva turkáló vakandok banda még élő 
tagjainak” ajánlotta, akik között olyan személyiségek voltak, mint Bittó István, Hor-
váth Boldizsár, Lónyay Menyhért, Hunfalvy Pál, Jókai Mór, Zichy Antal. Kovács úgy 
vélte, hogy irányi vádjainak többsége nem állja meg a helyét; ugyanakkor egyértel-
műen jelezte, hogy itt továbbra sem egyszerű történeti filológiai, hanem politikai 
kérdésről van szó; radikálisok és békepártiak álltak szemben 1848-ban, negyvenki-
lencesek és hatvanhetesek állnak szemben most; az ellentét igazi gyökere azonban  
a széchenyi–kossuth ellentétben található .

Kovács már ekkor egyszerű fikciónak nyilvánította a bécsi kamarilla legendáját,  
s úgy vélte, hogy Kossuth és párthívei maguk vitték odáig a dolgokat, hogy Ausztria 
számára sem maradt más lehetőség, mint a fegyveres fellépés. Ebben a szellemben 
nyilatkozott a Budapesti Szemlében írott Történelmi tanulmányokban és széchenyi 
közéletének utolsó három évéről írott összefoglaló munkájában is.7

A köznemesi radikálisok közül Madarász József látta elérkezettnek az időt a meg-
szólalásra. Kemény védőirata, Kovács röpirata és Kazinczy Gábor ekkortájt meg je-
lent 1849-es védőirata, illetve a korabeli sajtó alapján kombinált emlékirataiban ugyan 
naplószerű tördelésben írja le az eseményeket, azonban néhány szúrópróbaszerű vizs-
gálatból is kiderül, hogy Madarásznak nem voltak ilyen feljegyzései; egy 1849. 
január végi képviselőházi zárt ülést például teljes egy hónappal eldatált. Az emlékirat 
érdemei közé tartozik, hogy közli Madarász László néhány, saját 1848–49-es tényke-
désére vonatkozó emigrációs magánlevelének szövegét – sajnos azonban, a korszak 
sajátos forrásközlési szokásának megfelelően, a levelek szövegéből csak a címzett és 
az aláíró személye hihető; a szövegek többségét teljesen átírta a bátyjánál karakter-
ként ugyan nagyobb, de talentumát tekintve jóval kisebb testvér . Madarász emlékira-
tait egyedül Irányi méltatta egy röpiratra; a későbbi történetírók jó része azonban  
– kitűnő érzékkel – egészen 1945-ig nem tekintette azt komoly történeti értékű for-
rásnak. Madarász József szemléletének lényege az volt, hogy bátyja és ő voltak a 19. 

6 HunFalvy Pál: Rövid visszapillantás a forradalomra. Budapesti Szemle, 1883 . 34 . köt . 268–276 .
7 Kovács Lajos: A békepárt a magyar forradalomban. Válaszul Irányi Dániel röpiratára. Budapest, 

1883 . – Kovács Lajos: történelmi tanulmányok i–Vii ., Budapesti Szemle, 1883 . 33–35 . köt . – 
Kovács Lajos: Gróf Széchenyi István közéletének három utolsó éve 1846–1848. i–ii . köt . Budapest, 
1889 .
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századi magyar történelem legkövetkezetesebb és legtisztességesebb politikusai;  
a többiek viszont vagy jellemüket, vagy képességeiket tekintve messze alattuk ma -
radtak .8

A Beksics kötete iránti érdeklődést mutatja, hogy két hónap alatt elfogyott, s ugyan-
abban az évben megjelent a második, bővített kiadás. Ennek előszavában Beksics 
már reagált a kötettel kapcsolatos bírálatokra, így irányi Dániel röpiratára, illetve 
Hunfalvy Pál baráti hangvételű reflexióira. Beksics a második kiadáshoz írott előszó-
ban úgy vélte, hogy amikor „Kemény emlékiratának közlése által egy, bár elismerem 
– munkám első kiadásában is elismertem – pártszellem által sugallt okmányt szol-
gáltattam a magyar történetírás számára, gáncsot semmi esetre sem érdemlek.”  
A történetírás majd össze fogja gyűjteni a korszakra vonatkozó adatokat, s eldönti, 
kinek volt igaza, Kossuthnak vagy a békepártnak. ugyanakkor csodálkozását fejezte 
ki afölött, hogy Kemény emlékiratát „támadói úgy tüntetik fel, mintha a magyar  
e nagy publicistája memoirjában csupa új, soha meg nem írt vagy nem érintett dolgo-
kat adna.” Holott nincs egyetlen egy „nagyobb tény Kemény emlékiratában”, amit 
ugyanő a Forra dalom után című röpiratában meg ne említene. A különbség csupán 
annyi, hogy a Forradalom utánban „a magyar ébredésének és forradalmának, míg  
a memoirban a bé  kepártnak történetét írta meg, ez utóbbit kétségkívül oly célzattal, 
hogy a katasztrófáért való felelősséget Kossuthra hárítsa, s hogy a békepártot ki -
mentse.” Majd is  mét hangsúlyozza, hogy „a tények dolgában Kemény mindig lelki-
ismeretes . kossuth elleni haragja, vagy barátai iránt való vonzalma soha nem ra -
gadhat el a ferdítésig, vagy hamisításig oly tiszta jellemet és igazságérzetet, mint 
Kemény.” Az emlékiratot lehet cáfolni, „de abból Kemény jelleme ellen fegyvert 
kovácsolni tiltva kell, hogy legyen mindenkire nézve.” Kemény életében nem tette 
közzé az emlékiratot, „de tudta, hogy létezik, módjában lett volna annak tán meg-
semmisítése is” – folytatja Beksics. Kemény azonban nem tette ezt, így ő, Beksics 
sem követett el hibát a szöveg közzétételével . (azaz az emlékirat nem kemény halála 
után került más tulajdonába, hanem már Kemény életében sem volt az író-politikus 
birtokában .)9

Pulszky Ferenc egy Gyulai Pállal vitázó írásában úgy fogalmazott, hogy Kemény 
Beksics által kiadott emlékiratában „nem egyebet, mint önvédelmet” lát, amelynek 
„hangja és iránya azon idők által igen könnyen kimagyarázható”, amelyben írták, de 
Kossuth politikája felett kimondott „bírói ítéletnek” nem tarthatja, mert sem Ke -
ményt, sem a Kossuthot 1850-ben egy hosszú ideig kiadatlan jellemrajz-töredékben 
bíráló Csengery Antalt, „sem senki mást, ki a forradalmat keresztül élte, nem tart-

8 madarász József: Emlékirataim 1831–1881 . Budapest, 1883 .
9 BeKsics, 1883 . iV–Vii .
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hatjuk oly elfogulatlannak és tárgyilagosnak, hogy már 1850-ben képes lett volna 
Kossuthot és a forradalmat igazságosan megbírálni.”10

Az emlékiratnak mondott munka teljes közlésére később sem került sor. Amikor  
a századelőn Gyula Pál sajtó alá rendezésében megjelentek Báró Kemény Zsigmond 
összes művei, a Történelmi és irodalmi tanulmányok alcím alatt megjelent három 
kötet közül Gyulai az elsőben tette közzé a művet. Ő adta neki az Emlékirat 1849-ből 
címet is, s egyben ő datálta 1849-re (azaz 1849 végére) a munka keletkezését.11

Az ő előszavából értesülhetünk a mű keletkezési körülményeiről is. Eszerint ami-
kor kemény Ugocsa és szatmár megyei bujdosásából visszatért Pestre s jelentkezett 
a haditörvényszéknél, „egyszersmind emlékiratot dolgozott ki a debreceni ország-
gyűlésről, az április 14-iki végzés [a trónfosztás és a függetlenség kimondása] körül-
ményeiről, s átadta azt Kossalkó Jánosnak, egyik 1848 előtti ismerősének, aki azelőtt 
a királyi táblánál szolgált, nagy konzervatív volt, de kedvelte az irodalmat s örömest 
társalgott az írókkal.” Kossalkónak volt némi befolyása „a katonai kormányra”, nem-
egyszer kértek tőle felvilágosítást egyes ügyekről és személyekről a haditörvény-
széki perekben. Kemény azt remélte, hogy Kossalkó „az emlékirat alapján meg-
mentheti befolyásával vagy enyhítheti képviselőtársainak sorsát, kivált azokét, kik  
a bé  kepárthoz tartozva, ellene voltak a trónvesztésnek, s óhajtották a kiegyenlítést.” 
ezt az emlékiratot adta ki megcsonkítva Beksics, a kéziratnak azonban azóta ismét 
nyoma veszett, így Gyulai is Beksics kiadása alapján közli azt. „Nem valódi történeti 
mű ez, de nem is akart az lenni, hanem pártirat, mely az úgynevezett békepárt 
méltánylatát kísérli meg; nem ferdíti ugyan a tényeket, de a csoportosítással és színe-
zéssel a valónál nagyobb fontosságra emeli a párt törekvéseit, melynek ő maga két-
ségkívül igen tevékeny tagja volt.”12

A szöveget annak közreadását követően mind az irodalom-történetírás, mind a tör-
ténetírás elsőrendű forrásként kezelte. Noha elfogultságaival minden szerző tisztá-
ban volt, hitelességét nem, legfeljebb a benne foglalt ítéletek megbízhatóságát vonták 
kétségbe . aki keményben (és párttársaiban) a reálpolitikust akarta látni, megtalál-
hatta az ezt alátámasztó passzusokat. Akik – mint a függetlenségi, majd a marxista 
történetírás képviselői – a forradalmat fékezni akaró, már-már ellenforradalmi szél-
sőségekre hajlamos csoport kiemelkedő tagjának önleleplező vallomásaként akar-
ták értelmezni, szintén találhattak érveket a szövegben . Miután azonban a több száz 

10 pulszKy Ferencz: Gyulai Pál és a mostani kritika . (1884) . in: Pulszky Ferencz kisebb dolgozatai .  
s . a . r . Dr . láBán antal . Bevezetéssel ellátta marczali Henrik . Budapest, 1914 . 268–269 . Pulszky 
írása válasz Gyulai egyik cikkére . Gyulai Pál: Pulszky Ferencz és a kritika . (1884) . in: Bírálatok 
1861–1903. Budapest, 1911 . 279–289 .

11 Kemény, 1904 . i . 47–141 .
12 Gyulai Pál: Előszó. In: Kemény, 1904 . 4 .
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főnyi magyar képviselőház tagjai közül alig több mint egy tucat személytől isme-
rünk akár naplót, akár emlékiratot, akár védőiratot 1848–1849-ből, s ezek közül 
keményé az egyik legrészletesebb és legjobban szerkesztett, nem csoda, hogy ilyen 
előkelő helyet foglal el a memoárok között. A közölt szöveg csonka mivoltára ugyan 
többen is utaltak, de azt, hogy a szöveg Keménytől származik, nem vonták kétségbe.

Pitroff Pál szerint Kemény az Esti Lapoknak „szolgáltatott cikkanyagot, de hogy 
írt-e bele, nem tudni.” ugyanakkor határozottan elítélte mind ennek, mind pedig  
a radikális Marczius Tizenötödikének a hangvételét. Pitroff a védőirat alapján állítja 
azt is, hogy Kemény nem volt munkatársa a Szemere politikai irányát képviselő 
Respublica című lapnak sem.13

„Hazafiságának lehet betudni még azt a munkáját is, melyet legjobban elítéltek: 
emlékiratait . ebben a nagy pártvezért, a szabadságharcban Magyarország kormány-
zóját oly kicsinynek, sokszor mende-mondák alapján törpének festi. Igazságtalan 
volt Kossuth-hoz, de fájdalma tette azzá, melyet a pusztulás miatt érzett. Haragudott 
reá, mert sokszor a pillanatnyi hatások embere volt. Kemény férfikorában mindez 
hiányzott; ő ridegen számított a nemzet érdekében sokszor igenis aggságoskodva 
[aggályoskodva], ezért nem is szerethette őt.”14

A magyar irodalomtörténeti összefoglalók nemigen foglalkoztak a művel. Kivétel 
az 1960-as években napvilágot látott háromkötetes szintézis. Ennek vonatkozó feje-
zetét Sőtér István írta. Megállapítása szerint Kemény az osztrák hatóságok számára 
írta emlékiratát, amely „nemegyszer visszatetsző módon vádolja Kossuthot, s az 
oszt rák elnyomás rokonszenvét kívánja megnyerni a békepárt számára.” Kemény 
később ugyan nem nyilatkozott élete e szakaszáról, „de több elszórt jel utal arra, 
hogy önbecsülését ez az idő ingatta meg leginkább.”15

Barla Gyula szerint „korántsem kell készpénznek venni mindazokat a kijelentése-
ket, amelyek a Forradalom után-ban, a Még egy szóban, vagy a bíróság számára írt, 
Beksics által töredékesen – kiadott önigazoló dolgozatában találhatók”, hiszen Ke -
ménynek volt oka rá, hogy 1848-as tevékenységét elködösítse. „Különben sem ját-
szott olyan vezérszerepet, mint röpiratai alapján véljük.” Maga Kossuth is csak annyit 
jegyzett meg a röpiratról, hogy „szerzője nem volt a vezérek között.”16

13 pitroFF Pál: Kemény Zsigmond. Élet- és jellemrajz . kolozsvár, 1907 . 47 .
14 Uo . 67 .
15 diószeGi andrás–Király istván–mezei József–naGy Miklós–Sőtér istván: A magyar irodalom 

története 1849–1905. szerk . Király istván–pándi Pál–Sőtér istván . Második kiadás . Budapest, 
1905 . 117 .

16 Barla Gyula: Kemény Zsigmond főbb eszméi 1849 előtt. Irodalomtörténeti Füzetek 67. Budapest, 
1970 . 140 .
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Nagy Miklós szerint Kemény a forradalom leverése utáni két esztendő során 
„három, egymással szorosan összefüggő politikai értekezésben (Emlékirat 1849-ből; 
Forradalom után; Még egy szó a forradalom után) hirdette meg békepárti elvének új 
változatát.” Szerinte Haynau és Schwarzenberg korának Kemény Zsigmondja egé-
szen másként lépett föl, mint a Pesti Napló majdani szerkesztője 1860–61-ben Deák 
oldalán, ami nem kis nehézségek elé állította a Kemény pályáját „egy darabból ön -
töttnek” bemutatni igyekvő Beksicset és társait. Kemény 1849–1851-ben elvetette az 
1848 . áprilisi közjogi alapot, mert annak dualizmusa kaput nyithat a birodalom 
szövetségi berendezéséhez, Erdély esetleges kiválásához, s ezért inkább a fennálló 
centralizmus hívének mutatkozott . ami a személyes motivációt illeti, nagy Miklós 
szerint az Emlékirat értelmezésében „lényeges szempont” az, hogy Kemény attól 
tarthatott, a Szemerétől kapott minisztériumi állásért börtön várhat rá. Az Emlékirat 
valóban „ügyvédi hangú”, s a „Kovács-Kazinczy csoport érdemeit bizonygatja szer-
telen túlzásokkal és Kossuth elszánt befeketítésével…”17

A mű megítélésében az érzékelhető fordulat a 20. század utolsó negyedében követ-
kezett be, amikor egymás után három szerző is kételyeit fejezte ki a szöveg hiteles-
ségét illetően. A leghatározottabban Veress Dániel bírálta az „emlékiratot”. Miután 
ismerteti Beksics és Gyulai adatait a kézirat keletkezéséről és a közlés elveiről, több 
kérdést is feltesz: „Hogyan jutott Beksics a kézirathoz? – Kitől nem kapott enge-
délyt a teljes emlékirat közlésére? Ki hatalmazta fel a töredékes közlésre? Milyen 
elvi vagy gyakorlati szempontok érvényesültek a közölt részek válogatásában, illetve 
a nem közölt passzusok kihagyásában?” A kérdésekre, folytatja, egyelőre nincs vá -
lasz, azonban óvatosságra intenek; „az emlékirat általunk ismert változata töredékes, 
jellegében kompiláció-szerű, részleteiben, illetve egészében lehet akár hamisítvány 
is.” Ezért egybeolvasztása a Forradalom utánnal indokolatlan, „éppúgy, mint forrás-
ként való kritikátlan felhasználása.” Másrészt az Emlékirat „hevenyészett, indulatos-
kodó, egyoldalú vagdalkozás, szerecsenmosdatás, melyet menteni nem, csak magya-
rázni lehet: ügyvédi beadványnak készült a Békepárt védelmében.”18

Ám néhány oldallal előbb, éppen az emlékiratra hivatkozva írja, hogy a Kovács 
Lajos és Kazinczy Gábor vezette békepárti csoportosulásnak Kemény volt a szürke 
eminenciása, noha „a szervezkedésnek megközelítőleg sem volt akkora súlya, mint 
azt az Emlékirat 1849-ben [sic!] feltüntetni igyekszik.” Kemény „személyes szerepe 
is kisebb volt, mint arra későbbi megnyilatkozásaiból következtetni lehetne.”19 
ugyanakkor ő is hangsúlyozza, hogy Kemény mindvégig kitartott az ügy mellett, 

17 naGy Miklós: Kemény Zsigmond . irodalomtörténeti kiskönyvtár . Magyar írók 7 . Budapest, 1972 . 61 .
18 veress Dániel: Szerettem a sötétséget és a szélzúgást. Kemény Zsigmond élete és műve. Kismono

gráfia. kolozsvár-napoca, 1977 . 102–103 .
19 Uo . 95 .
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sőt, az általa később „kisszerű intrigánsnak” nevezett Szemere Bertalan belügymi-
nisztériumában tanácsosként törvényjavaslatok kidolgozásában vett részt .

Veress Dánielhez hasonló módon kritikus a szöveggel és a szövegkiadással tóth 
Gyula is, aki Kemény legutóbbi, nem teljes életműkiadásának a politikai röpiratokat 
tartalmazó kötetét rendezte sajtó alá. „Ez az emlékirat, melynek kézirata rejtélyes 
módon jutott Beksicshez, és eredetije tudomásunk szerint máig sem került elő, 1849 
történetének szinte legfontosabb dokumentuma lett, kellő filológiai, szövegkritikai 
vizsgálódás nélkül vált az úgynevezett Békepárt önleleplezésévé, holott ennek a Bek-
 sics Gusztáv által kiadott szövegnek a hitelességéhez, tárgyszerűségéhez igen sok 
kétség férhet” – írja. „Ki hatalmazta fel Beksicset az 1875-ben elhunyt Kemény egyik 
legfontosabb kéziratának csonkított kiadására?” – teszi fel a kérdést. „Hogyan lehet 
erre a műre azóta is megdönthetetlen elméleteket építeni?” Mindez azért is fontos, 
folytatja, mert ezt és a Forradalom után szövegét „egybe szokták olvasztani, szak-
emberek is össze szokták keverni.”20

Szegedy-Maszák Mihály csupán mellékesen foglalkozik a szöveggel, annak kap-
csán, hogy felteszi a kérdést: változott-e lényegesen Kemény felfogása 1849 után? 
Osztja Wéber Antal felfogását, hogy Kemény egész pályáján következetes maradt,  
s mindvégig alkotó kétely jellemezte. Mielőtt azonban ennek bizonyításába kezdene, 
megjegyzi, hogy a bizonyítás során figyelmen kívül hagyja az Emlékirat 1849-ből 
című szöveget, mert Beksics Gusztáv, majd Gyulai Pál csak hiányosan közölte, „az 
eredeti szöveget pedig nem ismerem.” Ezt követően lábjegyzetben utal arra, hogy  
a Magyar Országos Levéltárban „van egy kézirat, mely nem Kemény Zsigmondtól 
származik . szövege hosszabb is, rövidebb is annál, amit Beksics közölt . ezt a töre-
déket 1954-ben Marsovszky Iván solymári lakos adta el a levéltárnak.”21 szegedy-
Maszák Mihály volt tehát az egyetlen, aki eljutott a kéziratig – azonban úgy tűnik, 
nem olvasta el annak alább idézendő fedőlapját.

a kéZirat

a Beksics által használt eredeti kézirat a Magyar nemzeti Levéltár országos Levél-
tárában található .22 Egyes részei, sajnos, erősen rongáltak, néhány, Beksics korában 

20 tótH Gyula: Utószó . in: Kemény Zsigmond: Változatok a történelemre . s . a . r . tótH Gyula . Buda-
pest, 1982 . 580–581 . (a továbbiakban: Kemény, 1982 .)

21 szeGedy-maszáK Mihály: Kemény Zsigmond . Budapest, 1989 . 317 ., 382 ., 59 . jegyzet . azonos szö-
veggel: szeGedy-maszáK Mihály: Kemény Zsigmond . Pozsony, 2007 . 260 ., 59 . jegyzet .

22 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (a továbbiakban: MNL OL), R 31. Naplók, feljegyzé-
sek . 2 . csomó . kemény Zsigmond emlékirata .
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még meglévő ív pedig időközben eltűnt. Az első néhány ív valamikor, még mielőtt 
Beksics kiadta őket, vizet kaphatott és megpenészedett, olyannyira, hogy az első 12 
oldalon komoly szöveghiányok is keletkeztek, egyes szövegrészek pedig olvashatat-
lanná váltak. Megállapítható, hogy Beksics elsősorban ezeket hagyta ki, de miután  
a sérülések nem igazodtak a szöveg belső tagolásához, a húzásnak áldozatul estek 
olvasható szövegrészek is. Másodsorban kimaradtak az országgyűlés nyilvános ülé-
seinek a Közlönyben közzétett jegyzőkönyveken alapuló kivonatos ismertetései is.

A kézirat fedőlapján Kossalkó János feljegyzése olvasható: „Báró Kemény Sig-
mond ezen emlékiratának három első íve a báró kéziratából Bánfai Simon23 által 
íratott le; de mivel az emlékirat szerkesztése és annak letisztázása időveszteséggel 
járt: azért báró Kemény emlékiratának többi íveit úgy, amint azokat saját kezűleg 
leírta, velem közlötte, illetve használat végett nékem átaladta . – kossalkó . – ezen 
emlékiratot a III-ik számmal jegyzett csomagban lévő vázlatnak készítésénél hasz-
náltam […]”

A kézirat műfaja nem emlékirat, hanem védőirat. Az 1849 késő nyári – kora őszi 
kemény megtorlás után a cs. kir. hatóságok már részletesebb eljárásokat folytattak le 
a szabadságharc résztvevői ellen, s a polgári személyek egy része, főleg a képviselők, 
ilyen védőiratokban foglalták össze 1848–1849. évi cselekedeteiket. Miután a pesti 
rendkívüli cs. kir. hadbíróság anyagát alaposan kiselejtezték az 1860–1870-es évek-
ben, e védőiratok közül csak kevés maradt fenn. Ilyen Kazinczy Gáboré és Palóczy 
Lászlóé, amelyeket fogalmazványból ismerünk.24

Kovács Lajos védőirata a véletlennek köszönhette megmaradását.25 Az ő per-
anyaga ugyanúgy a pesti cs. kir. hadbíróság iratai között volt, mint a többi 1848–49-
es képviselőé. Ezt az iratanyagot 1860-ban Budáról Bécsbe, a Polizeiministeriumba 
szállították (leszámítva a katonákra vonatkozó, valamint a katonák és polgári szemé-
lyek közös ügyeire vonatkozó iratokat), majd átadták a Kriegsarchivnak. A Kriegs-

23 Bánffay (1846-ig Baumholczer) Simon (1819–1902) ügyvéd, 1848-ban a Közlekedés- és Közmun-
kaügyi Minisztériumban a számvevőségi osztály főnöke, 1861-ben képviselő, majd Pécs város tiszti 
főügyésze volt. 1885. január 8-án Görgey Istvánhoz írott levelében megerősítette, hogy Kemény 
emlékiratának „a Kossalkónál levő egyetlen példány első ívei” az ő írása. „Fogalmazványát leg-
utóbb Pálffy Jánosnál láttam, hová lett utóbb, nem tudom.” MNL OL, P 295. A Görgey család 
levéltára . 37 . doboz, dátum szerint .

24 Kazinczy Gábor: Szerepem a forradalomban. In: Szószék és csatatér. Politikusi visszaemlékezések 
és naplók 1848-49-ből. s . a . r . Hermann róbert . Budapest, 2000 . 296–314 . – ruszoly József: 
Palóczy László. A népképviselő. – Védőirata. In: Három borsodi örökhagyó. Palóczy László, Sze
mere Bertalan, Zsedényi Béla. Miskolc, 1992 . 29–37 . – Palóczy László beszédei és írásai 1848–
1849 . szerk . FazeKas Csaba. Miskolc, 1998 . 215–227 .

25 HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténelmi Levéltár, Landes General Commando. 2919. 
doboz . 2 . abteilung 1863-7-14 .



66

HerMann róBert

archivban az anyag az 1870-es években komoly selejtezésen esett át, s érdekes módon 
azon személyek többségének periratait, akik az 1860–1870-es években komolyabb 
politikai szerepet játszottak, többnyire kiselejtezték, vagy csupán töredékeik marad-
tak fenn. Kovács peranyaga is eltűnt volna, ha 1863-ban az általa szerkesztett Füg
getlen című újságban nem közli az ellenzékinek minősített „Tiszaparti levél” szöve-
gét, s nem indítanak ellene eljárást . Így azonban periratait csatolták az 1863 . évi 
eljáráséhoz, de már nem küldték vissza Bécsbe, s ilyen módon menekült meg a meg-
semmisítéstől.26

Visszatérve kemény kéziratára, a 14–110 . oldal bizony kemény kézírása; ugyan-
ebben a kézírásban maradt fenn Kemény két másik, 1849 májusában Szemere Berta-
lanhoz benyújtott emlékirata is Erdély újjászervezéséről, illetve a képviselők névso-
rából korábban kitörölt személyek újraválaszthatóságáról.27

A kézirat első három íve (3–12. oldal), amely az említett Bánffay Simon kézírása, 
a leginkább megrongálódott . itt nagyjából 100, kisebb vagy nagyobb részben hiá-
nyos, olvashatatlan s éppen ezért nem érthető sor található. Az ezt követő 14–110. 
oldalon jelentősebb szöveghiány nem található. Hiányzik viszont a kéziratnak az  
a része, amely az 1849 . április 14 . utáni eseményeket tárgyalja . ennél nem tudjuk 
megállapítani, hogy Beksics mit és mennyit hagyott ki, a kiadott szövegben csupán 
egyetlen helyen jelez kihagyást, amikor arról ír, hogy mit tett kossuth, amikor Mada-
rász László „a tolvajság gyanújáért pör alá rendelve s a közvélemény előtt már 
elítélve” volt.28

Beksics kihagyta a Kemény által adott fejezetszámokat. A kézirat fennmaradt része 
összesen 23, római számmal jelölt fejezetre oszlik. A szövegkihagyásokat Beksics 
(vagy a kéziratot átengedő Kossalkó) piros irónnal jelölte. Beksics közléséből azon-
ban kimaradt néhány más szövegrész is; így az, amelyben kemény Vida károlynak, 
a Budapesti Hiradó konzervatív szerkesztőjének tanúságára hivatkozik:

„Ön, ki régóta ismer engemet, kétségkívül tudja, hogy azon egyéniségek közé 
tartozom, kik az emberi természet és az emberi szenvedélyek nyomozását kiválólag 

26 Minderre ld . Bőhm Jakab: A Hadtörténelmi Levéltár őrizetében levő cs. kir. eredetű fondok az 
1848/49. évi forradalom és szabadságharc, illetőleg az abszolutizmus idejéből. Hadtörténelmi Köz
lemények 1980/2 . 277–278 . – Bőhm Jakab: Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc, az abszo
lutizmus kora, az 1848–49-es honvédmenház, az 1848-49-es honvédegyletek iratainak ismertető- 
és raktárjegyzéke. Hadtörténelmi Levéltári kiadványok . Levéltári segédletek . Budapest, 1998 . 39 . 
– FriedreicH Endre: Gróf Batthyány Lajos utolsó napjai. Századok, 1927/4–6 . 119–120 . az iratok-
nak már a neoabszolutizmus korában megindult szisztematikus eltüntetésére ld. Károlyi Árpád: 
Németújvári gróf Batthyány Lajos első magyar miniszterelnök főbenjáró pöre. Magyarország 
Újabbkori Történetének Forrásai. Iratok. Budapest, 1932. I. köt. VII–IX.

27 MnL oL, H 11 . szemere Bertalan miniszteri iratai . 2 ., ill . 5 . tétel .
28 BeKsics, 1883 . 130 .
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szeretem. Vida – miután több évekkel ezelőtt velem együtt lakott, s miután régen 
némileg szellemi befolyásom alatt is állott – tűrhetőleg ismerhetett. Ő a Budapesti 
Híradóban oly egyénnek jellemzett, ki csak néha veti be a világ zajába magát,  
s azután magányba vonul, hogy szerzett tapasztalatainak töredékéből meglepő hű -
séggel állítsa össze az eszmék irányát és az idők képét. Vida dicsérete túlságos volt, 
de szokásaimat és szellemem konstrukcióját talán nem rosszul fogta föl. Az én 
agyamban néha tiszta sejtelem támadt oly veszélyekről, melyek hihetetleneknek 
látszának és mégis – fájdalom – bekövetkeztek.”

Beksics kihagyta kemény magyarázatát arról is, hogy miért követte a parlamentet 
Debrecenbe: „[1849] Január elején én is kénytelen voltam Debrecenbe menni. Okaim 
következők valának:

a.) A terrorizmus már akkor főként a rendőri miniszter (Madarász László) műkö-
dése által a legma gasabb fokra lévén emelve, az országgyűlés teremében is felho-
zatott, hogy amely követ az elindulásra kitűzött nap reggelén a vaspálya indóházánál 
nem leend, az vé  geztessék ki .

b.) Nem kaptam semmi biztosítást az ittmaradásra éppen azok által, kiktől re -
méllettem; míg másfelől oly álhír volt elterjedve, hogy Windisch-Grätz herceg min-
den követet haditörvényszék elébe állítand .

c.) Birtokom kizárólag Erdélyben feküdt. – Gondolkoztam ugyan arról, hogy csak 
Pest vidékéről távozzam, néhány hétre és Szolnoknál utat tévesszek, de

d.) útlevelem, melyet kezembe adtak, arról szólott, hogy mint követ megyek Deb-
recenbe. Ily körülmények közt akár passzussal, akár anélkül utaztam volna a vidéke-
ken, ki valék tétetve, miként ha a táborozási teren maradok valahol, vagy Perczel 
tábornok, ki különben is régóta fenyegetett, kezére kerít, vagy a császári seregek 
valamelyik csapatja által, mint gyanús és utazásait nem igazolható egyén, kellemet-
lenségbe vegyülhetek. Legkevésbé mehettem pedig jószágomra, mert az Balázsfalva 
mellett feküvén, gyűlpontja volt az oláh csoportozatoknak. Alig maradott volna tehát 
más választásom, mint szolnok és Várad közt valahol lappangani; de éppen e vidé-
kek voltak leginkább fanatizálva s kormánybiztosokkal ellátva. Itt lehetett igazán 
attól tartani, hogy a Ház engedelme nélkül széledező követet a kormánybiztos külön-
ben is Debrecenbe küldi, vagy pedig az úgynevezett népjustiz még nagyobb bajba 
hozhatja. – Ennyi megfontolni valók mellett is talán nem jelentem volna meg Debre-
cenben, ha

e.) nem táplálta volna lelkemet egy remény aziránt, hogy a Windisch-Grätz herceg 
elébe küldött deputáció elfogadtatást leend szerencsés nyerni, s így alkalom nyílik az 
annyira megalázott mérséklett pártnak az annyi félreértések és terrorizmus által 
többnyire elnémított békebarátoknak fejöket felütni, és a dolgok folyamának irányát 
megváltoztatni.”
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Beksics nyilván azért hagyta ki ezt a passzust, mert nem illett volna a követke-
zetes, az ügy mellett becsületből és segíteni akarásból kitartó Keményről alkotott 
képhez. Más kérdés, hogy egy haditörvényszéki védőiratról lévén szó, Keménynek 
kétségkívül mondania kellett valamit erről a kérdésről, s ennél többet és okosabbat 
aligha írhatott. Hozzáteendő, hogy az utolsó passzusban ott a csendes szemrehányás: 
ha Windisch-Grätz másként fogadja az országgyűlés küldöttségét, a dolgok másként 
is alakulhattak volna…

a leghosszabb kihagyott szövegrész nyáry Pál 1848–1849-es politikai pályájának 
és debreceni „pálfordulásának” leírása:

„Nyáry a márciusi forradalmat vezette és visszatartóztatta egyszersmind. Hogy  
e vezetésben volt-e nagyobb bűn, vagy a rakoncátlanságtóli visszatartóztatásban na -
gyobb érdem – ennek megítélését a históriára bízom .

Annyit tudok, hogy későbbi tettével, midőn ti. a minisztérium higgadtabb nézeteit 
az extrém párt által megbuktatni igyekezett, teméntelen kárt tett a hazának .

nyáry radikalizmusa azonban csak szeptember végéig tartott .
Ő megijedett a szellemtől, melyet fölidézni segített.
Rettegve látta, hogy a proletáriusok a Madarász kezében vannak; s félni kezdett  

a néptől, mert addig volt szövetségben Madarásszal, míg annak gyalázatos jellemét 
rég kiismerhette .

nyáry, mint az interpellációk végett kinevezett bizottmány tagja, Batthyány 
mellé jutván, az ország helyzetének nehézségeibe egy pillanatot vethetett, s látta, 
hogy nem mind volt szentírás az, mit ő maga is régi oppozicionális hevével vitatott, 
s hogy a vármegyeházi klub kolomposai nem találták fel a bölcsek kövét akkor, 
midőn a mi  nisztérium lépéseinek elébe mindég akadályokat toltak. Ez fontolgatóvá 
tette őt.

továbbá mint eszes ember, észrevette, miként kossuthnak már akkorára növe-
kedett befolyása s ambíciója, hogy kívüle senkinek sem lehet többé önálló helye az 
események vezetésében; ezért Nyárynak úgy is, mint hazafinak, úgy is mint tevé-
keny egyéniségnek, aggódni kellett .

Végre megragadván a sukorói ütközet előtt a magára hagyott Pest kormányzását, 
rendkívüli érdemeket szerzett (magának) ugyan a kihágások meggátlásában; de 
mégis tapasztalnia kellett, hogy mihelyt az elszaladt kossuth visszatért, a nép, mely-
nek háladatlansága szenvedélyeivel együtt nőtt, könnyelműen feledi őt, ki kockáz-
tatni merészlett a hazáért, és visszatér régi bálványához, Kossuthoz kiről a nehéz 
napokból gyávaságán kívül semmi megemlíteni való nem maradt fönn.

E tapasztalás drámai hatású lehetett Nyáry kedélyére, s felvilágosíthatta őt a nép-
uralom természetéről.
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Mik lehettek contritiójának [törésének], melyet azóta folyvást és növekedő arány-
ban tanúsított, többi okai? én nem tudom.

Annyi igaz, hogy Pesten is a Lamberg megöletése után ő Kossuthtal szüntelen 
veszekedett, kivált az intim konferenciákban, hová mindig meghívatott; mert mint  
a Honvédi Bizottmány legtekintélyesebb tagja, nem vala mellőzhető.

Debrecenben Nyáry élete Kossuthtali civakodások közt folyt le. A Honvédi Bizott-
mányban, a parlamentben, szóval és levelezésekben örökké opponált kossuthnak . 
De ez késő vala; késő az ügyre nézve s késő saját személyére nézve is. Mert már 
roppant popularitásának utolsó garasait költötte . oda volt az egész kincs, melyet jóra 
és nagyszerűen lehetett volna használni.

A baloldal gyűlölte őt, mint renegátot, Mi nem mertünk egészen támaszkodni rá, 
s hidegen fogadtuk indítványait, ha nézeteinkkel egyeztek, – figyelem nélkül, ha 
ellenkeztek .

és Nyáry nemesebb kedélyű s büszkébb férfi volt, hogysem utánunk járjon csak 
azért, mert neki sokat használhatunk. – Talán ha akkor, midőn pályánk az övétől 
különbözött, mi sértettük volna meg gyakran őt, s nem ő minket, Nyáry felszólított 
volna, hogy támogassuk; de így büszkesége nem engedé.

Mi pedig, ha személyes bántalmainkat elfeledtük is, annyiról meggyőződve va -
lánk, hogy Nyáry csak parancsolni tud, de engedelmeskedni nem, s így legfelebb 
pártvezérnek lenne alkalmas, és meggyőződve valánk, hogy rossz taktika volna szo-
rosabb viszonyba lépni oly egyénnel, kinek múltját mi, jelenét a más párt vádolván, 
mély rokonszenvre sehol nem támaszkodhatik .

nyáry, ámbár vette észre visszatartózkodásunkat, és soha nem szándékozott szí-
vességünket igénybe venni; mégis, amikor csak tehette, használt nekünk, sőt volt 
idő, midőn fenyegető veszélytől oltalmazott meg. S mi becsületes eljárásáért hálával 
valánk neki adósok; de soha eszünkbe nem jutott e kötelezettségünket politikai köze-
lítés által fizetni le. Ez kétségkívül a mi részünkről hiba volt.

nyáry tehát Debrecenben izoláltan állott, csupán erélyes jellemére és talentumára 
támaszkodva. Ő megtanult dacolni a népszerűséggel s durva igazságokat dobni  
a tömeg közé. Fölállását, beszédét, leülését mindig zaj követte. De sohasem történt, 
hogy a leginkább lelármázott szónoklata is ne folyt volna be a tanácskozás irányára; 
mert bizonyos mértékig minden ember zsenírozva volt nyáry által megtámadtatni .

Mi mindig tudtuk, hogy ahol mérsékelni kell, ott Nyáry az előharcosok közt fog 
küzdeni, ámbár néha a bizarr eszmék és rossz modor miatt nem elég sikerrel.

Tudtuk, hogy a legkeserűbb oldalát valamely impopuláris kérdésnek ő szokta ki -
kutatni; s ennél fogva örömmel megvallottuk, hogy Nyáry nélkül az országgyűlés 
azon függetlensége is, melyet Debrecenben szerzett, összerontatnék, vagy legalább 
szembetűnőleg alászállana.
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Bizton számítottunk tehát rá, nem mint politikai elvbarátunkra, hanem mint oly 
úttörőre, kinek parlamentáris harcai a mi tendenciáink keresztülvitelét rendkívül 
könnyítik .

ilyen állása volt nyárynak a pártok irányában, s még csak azt jegyzem meg, hogy 
Madarásszali viszonyai a legfeszültebbekké éppen akkor váltak, mikor a Kovács-
klub szintén a legmérgesebb összeütközésben volt Madarásszal.”

Ezekből a szövegrészekből is kiderül, hogy Kemény munkája nem emlékirat, 
hanem a cs. kir. haditörvényszék előtti igazolását szolgáló védőirat. Állításait tehát 
ennek fényében kell értékelnünk.

Ugyanakkor megállapítható, hogy Beksics közlése az eredeti kéziratnak mintegy 
kétharmadát tartalmazza; információs értéke viszont – ha egyáltalán lehet így fogal-
mazni – az eredetiének kb. 90 %-a.

Egy rövid tanulmányban nehéz elvégezni a szöveg forráskritikai vizsgálatát. Itt 
csupán a szöveg hitelességével kapcsolatos kételyekre próbálok meg választ adni, 
hiszen ha a szöveg hiteles, akkor továbbra is helye van a Kemény-életműben, s meg-
felelő kritikai szemlélet alkalmazásával komoly történeti forrásértéket is képvisel.

A CÍMZETT éS A TuLAJDONOS

Beksics szövegéből nem egyértelmű, hogy a kézirat tulajdonosa azonos-e a kézirat 
címzettjével, s nem írja le Kossalkó nevét sem, csupán annyit ír róla, hogy ő volt az, 
aki Keményt és társait előszólította a bujdosásból; aki megmentette a magyar írókat 
a súlyosabb megtorlástól, s aki a békepárt mentora volt. Gyulai viszont határozot-
tan állítja, hogy a kézirat címzettje Kossalkó János volt. De kitől kapta Beksics  
a kéziratot?

Gyulai csak Beksicstől tudhatta, hogy ki volt a kézirat címzettje. Ha viszont Kos-
 salkó életrajzi adatait kombináljuk Beksics adataival, egyértelművé válik, hogy Kossal-
 kó volt a kézirat tulajdonosa is az 1880-as években, s Beksics tőle kapta meg azt 
publikálásra .

Kossalkó 1813. június 17-én a Szepes megyei (Szepes-)Görgőn, a Görgey család 
ősi fészkében született szlovák családból; egy „szegény jobbágynak utószülött fia 
volt”. Földesurának, Görgey Mártonnak köszönhetően a lőcsei gimnáziumban tanul-
hatott, onnan ment tovább egyetemre, ahol jogi és bölcsészeti tanulmányokat folyta-
tott. Ezután az államigazgatásban alkalmazták. 1847-ben királyi ügyészként ő kísérte 
károlyvárostól Budáig táncsics Mihályt .29 1849-ben királyi jogügyigazgatóként 

29 táncsics Mihály: Életpályám. Második kötet. Táncsics Mihály Művei 5. köt. Budapest, 1885. 52–57.
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tevékenykedett, fontos szerepet játszott a szabadságharc résztvevői elleni perekben, 
s állítólag Haynau bizalmasai közé tartozott . Ugyanakkor – ha hinni lehet a szinnyei 
József által közölt életrajzi vázlatnak – „sok kompromittált embert (főkép szepesi 
földiei közül), kisegített nagy bajokból, hathatós befolyásával.”30 a Bach-korszakban 
állítólag nemesítéssel akarták jutalmazni, de ezt visszautasította. 1862. júliusban 
királyi ítélőtáblai bíróvá, 1869. május 12-én a pozsonyi első bíróságú váltótörvény-
szék elnökévé, 1875-ben a legfőbb ítélőszékhez bíróvá nevezték ki. Szinnyei szerint 
„alapos ismerője volt a régi magyar jognak; munkásságának javarésze az örökségi 
perek terére esett. Lelkiismeretessége, szigorú pontossága s fáradhatatlan munka-
ereje egyikévé tették a kúria legkiválóbb bíráinak.” 1887-ben vonult nyugállományba. 
Családja nem volt, 1889. július 12-én, Budapesten hunyt el.31

Kossalkó 1883-ban még élt. Beksics a tulajdonost „közéletünk egy kiváló férfiá-
nak” nevezi, ami kétségkívül illik egy királyi kúriai bíróra. A kötet az emlékiraton 
kívül közli Kemény két, 1849. december végén írott levelét, amelyek közül az első 
így kezdődik: „Kevés ember van, kinek szívességét mélyebb köszönettel ismerném 
el, mint az önét.” Ez kétségkívül szintén illik Kossalkóra; márpedig a két, hozzá 
intézett levelet Beksics nagy valószínűséggel szintén magától a címzettől kaphatta 
meg közlésre .32 (a kötet más kemény-leveleket is közöl, ám ezek címzettje Falk 
Miksa, s Beksics az előszóban meg is említi, hogy Falk engedte át közlésre azokat.)

Mindezt azért fontos hangsúlyozni, mert a kézirat hitelességével kapcsolatos 
egyik legfontosabb kételyt oszlatja el. Azt egyelőre nem tudni, hogy a kézirat 
Kossalkó halála után hogyan került a Marsovszky családhoz, amely meglehetősen 
kiterjedt volt a 19 . században; tagjai közé tartozott például Marsovszky endre képvi-
selő (1859–1899), aki az 1880-as évek elején a budapesti, majd a Pest vidéki törvény-
széknél folytatott jogi praxist. Elképzelhető, hogy ismerték egymást Kossalkóval; 
mindez persze csak feltételezés.33

A VéDŐIRAT éS A FORRADALOM uTÁN

Visszatérve a hitelesség kérdésére, érdemes összevetni a védőirat, illetve a Forrada
lom után által a forradalom és a szabadságharc eseményeiről festett képet – hiszen az 

30 Ezt megerősíti vacHott sándorné: Rajzok a múltból. Emlékiratok. Nemzeti Könyvtár XLII. kötet. 
Budapest, 1889 . ii . köt . 133–135 ., 137–138 .

31 szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Vi . köt . Kende – Kozocsa. Budapest, 1899 . 1089–
1090 . hasáb .

32 BeKsics, 1883 . 151–153 .
33 szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Viii . köt . Löbl – Minnich . Budapest, 1902 . 698–699 .
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utóbbinál fel sem merülhet, hogy ne Kemény éppen aktuális álláspontját közvetí-
tené. Az emlékirat ugyan az 1848 tavaszi események elbeszélésével kezdődik, de 
valójában a népképviseleti országgyűlés összeülése utáni eseményektől válik igazán 
részletessé, összefüggő képet pedig az 1849. január eleje és május vége közötti idő-
szakról fest.

Az első oldalaknál – a kézirat hiányai miatt – nem lehet teljes részletességgel 
rekonstruálni Kemény álláspontját, de főleg arról szól, hogy micsoda hiba volt az, 
hogy a Batthyány-kormány nem hozott létre erős kormánypártot; hogy Batthyány 
hagyta a kormány fejére nőni Kossuthot; hogy a közvélemény, illetve a Kossuth által 
is támogatott radikálisok „terrorizmusa” hogyan számolta fel a konfliktust elkerülni 
szándékozó többséget, s hogyan vált kossuth a nemzet sorsának urává, miként ját-
szott a parlamenttel és az utcával, hogyan hágta át például a parlamenti házszabályo-
kat. Kitér a Honvédelmi Bizottmány megalakításának körülményeire, s arra, hogy  
e testület élén hogyan szerezte meg Kossuth az egyeduralmat.

A második, legbővebb rész a Debrecenben szervezkedő békepárt törekvéseit mu -
tatja be Kossuth visszafogására, illetve a legfőbb támaszának tartott Madarász Lász-
 ló megbuktatására, nagyjából 1849. április 14-ig, amikor – Madarász közelgő bukása 
ellenére – reményeik dugába dőltek. Olyan a szöveg, mint egy jól felépített tragédia: 
a maroknyi hős ugyan leszámol az egyik gaz cselszövővel, de hiába a diadal, ha a még 
gazabb és még nagyobb cselszövő egyetlen sakkhúzása értelmetlenné teszi az egész 
játszmát. Hiába nyer a békepárt fontos ütközetet, ha magát a háborút elveszíti.

Az utolsó rész a „kármentés” másfél hónapjának krónikája. A békepárt megpró-
bálja korlátozni kossuth kormányzói jogkörét, szövetségesre talál szemere Bertalan 
miniszterelnökben, majd a hadsereg vezetőiben, Klapkában és Görgeiben. Hiába van 
azonban a jól kimódolt terv a trónfosztás és a Függetlenségi Nyilatkozat fegyveres 
erővel, vagy legalábbis a hadsereg segítségével történő visszavonására – Kossuth  
a parlament elnapolásával ismét meghiúsítja a szándékot, s az egy hónapos parla-
menti szünet után a válságos hadi helyzetben már esély sincs a békés kibontakozásra.

A szöveg 1848. december végéig terjedő része nagyjából kronológiai sorrendben 
tárgyalja a történteket, azonban fele-fele arányban oszlanak meg a dátumhoz köthető 
és nem köthető események. A töredékes szöveg ellenére is megállapítható, hogy Ke -
mény nagyjából ragaszkodott az időrendhez. Csupán egyetlen kivétellel találkozunk: 
az olmützi trónváltozás, V. Ferdinánd lemondása és I. Ferenc József trónra lépése 
hírének megérkezése után 1848. december 6-án tartott országgyűlési zárt ülést az 
1848. szeptember–október fordulóján lezajlott események után közvetlenül ismerteti, 
majd kossuth 1848 októbere utáni parlamenti taktikáját, aztán pedig a Honvédelmi 
Bizottmány 1848 . szeptember–októberi létrejöttét tárgyalja .
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A debreceni események elmondása már sokkal inkább követi az időrendet, s nagy 
része konkrét dátumokhoz is köthető. Kisebb, nem feltétlenül tudatos tévedések, 
összemosódások ugyan akadnak: 1849 januárjánál arról ír, hogy néhány nappal a ja -
nuár 12–13-i üléseken lezajlott „parlamentáris csata” után a táborból két hír érkezett. 
„Egyik, hogy Perczel Kossuthnak egy goromba levélben szemrehányásokat tett, s az 
országgyűlést a táblabíró politika miatt szétűzéssel fenyegeti. – A másik hír éppen 
ellenkező irányú volt, az ti., hogy Görgei egy plakátban kinyilatkoztatta volna, mi -
ként a Honvédelmi Bizottmányt el nem ösmerendi, mint forradalmi kormányt  
s egyedül a törvényes, mert a király által választott hadügyminisztertől fogad el ren-
deleteket.”34 Hunfalvy naplójából azonban tudjuk, hogy Perczel levelének híre már 
január 12-én ismert volt – Szunyoghy Rudolf a január 12-i zárt ülésben meg is kér-
dezte a levél tartalmáról kossuthot; Görgei váci nyilatkozatának híre viszont csak 
január 16-án érkezett Debrecenbe .35

a Forradalom után jóval nagyobb időkeretet fog át, hiszen 1825-től 1849-ig elemzi 
az eseményeket . a negyvennyolcas események elmondását is jóval korábban kezdi: 
gyakorlatilag már az 1847–1848. évi országgyűlésnél. Részletesen foglalkozik a Kos-
suth visszaszorítására tett 1848. februári törekvésekkel (amelyeknek Kemény Pest-
ről maga is részese volt), a március 15-ei pesti forradalom előtörténetével és lefo-
lyásával (amelynek szemtanúja volt; itt Nyáry szerepét a védőiratban foglaltakéhoz 
hasonló szellemben tárgyalja); a Batthyány-kormány politikájával s parlamenti több-
ségének lassú elfogyásával, majd hirtelen átugrik a trónfosztás és a függetlenség 
kimondására, hogy aztán a parlament debreceni működését tárgyalja 1849 január-
jától a trónfosztásig. Innen újabb ugrással, a hadseregnek a függetlenségi gondolat-
hoz való viszonya kapcsán, visszaugrik 1849 januárjáig, Görgei váci nyilatkozatáig . 
Azaz, ellentétben a védőirattal, a Forradalom után nem ragaszkodik a szoros idő-
rendhez . 1849 . április 14-ével véget ér az események elbeszélése, csupán egy rövid 
utalást tesz a Görgeivel történt 1849. június 1-jei találkozóra.36

A nagyobb időkeret, az eltérő hangsúlyok, s a viszonylag kisebb terjedelem elle-
nére is elmondhatjuk azonban, hogy a védőirat és a Forradalom után által a forra-
dalom és szabadságharc eseményeiről nyújtott kép között nincs lényegi eltérés és 
nincs semmilyen ellentmondás . azaz a Forradalom után szövege megerősíti azt  
a – talán már eléggé alátámasztott – megállapítást, hogy a védőirat nem kompiláció, 
nem hamisítvány, hanem kemény munkája .

34 BeKsics, 1883 . 73 .
35 HunFalvy Pál: Napló 1848–1849 . s . a . r . urBán aladár . Magyar ritkaságok . Budapest, 1986 . 151–

152 ., 158 .
36 Kemény Zsigmond: Forradalom után . in: Kemény, 1982 . 181–373 .


