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keMény ZsiGMOnD a BékePÁrtBan – kOrtÁrsi 
VéLeMények és önkéP

az 1883-as év egyik könyvpiaci szenzációja volt kemény Zsigmond 1849-es „emlék-
iratának” kivonatos közlése . a kiadvány a kor nevezetes publicistájának, Beksics 
Gusztávnak a nevéhez fűződik. A Kemény Zsigmond. A forradalom s kiegyezés című 
munkájában nemcsak kemény „emlékiratát”, hanem több tucat, többnyire Falk 
Miksához írott levelét is közreadta .1

a kötet igen élénk visszhangot keltett, s egyik kiváltója volt annak a történetpoli-
tikai vitának, amely a volt 1849-esek és a kiegyezés hívei között a sajtóban folyt. 
Beksics nem adta közre az egész szöveget, csupán a keményre vonatkozó, illetve  
a forradalom történetét megvilágító részeket. A munka hitelességével kapcsolatban a 
20. században több kutató is kételyeket fogalmazott meg. Noha a kézirat 1954 óta  
a Magyar Országos Levéltárban található, a korszak kutatóinak többsége mellőzte 
ennek használatát .

a 2019 . évi Veritas évkönyvben megjelent tanulmányomban bemutattam Bek-
 sics munkájának visszhangját, részletesen tárgyaltam az eredeti kéziratból levonható 
következtetéseket, illetve foglalkoztam a munka hitelességének kérdésével is. A for-
rások elemzése alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a mű nem klasszikus 
emlékirat, hanem a Kemény Zsigmond által 1849–1850 fordulóján a pesti cs. kir. 
haditörvényszékhez benyújtott védőirat. A védőirat a lényegi kérdéseket tekintve 
ugyanúgy interpretálja az 1848–1849. évi eseményeket, mint Kemény 1850-ben meg-
 jelent híres röpirata, a Forradalom után .2 Ugyanakkor a mű valóban komoly forrás-
értéket képvisel, esetleges tévedései és torzításai a megfogalmazás körülményeiből, 
azaz a rendelkezésre álló adatok hiányából, illetve abból a körülményből fakad-
tak, hogy a szerző szó szerint az életét védte. Az eltérő időhatárok és cél ellenére  

1 beksics Gusztáv: Kemény Zsigmond. A forradalom s a kiegyezés. 2. javított, bővített kiadás. Buda-
 pest, athenaeum, 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, 
Franklin-társulat Magyar irod . intézet és könyvnyomda, 1904 . i . köt . 47–141 . az eredeti kéziratot 
ld. Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (a továbbiakban: MNL OL), R 31. Naplók, 
feljegyzések. 2. csomó. Kemény Zsigmond emlékirata. (A továbbiakban: MNL OL, Kemény Zsig-
 mond emlékirata.)

2 kemény Zsigmond: Forradalom után . in: kemény Zsigmond: Változatok a történelemre . s . a . r . 
tóth Gyula . Budapest, 1982 . 181–373 .
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a Forradalom után szövege megerősíti azt a megállapítást, hogy a védőirat nem kom-
piláció, nem hamisítvány, hanem kemény munkája .3

Jelen tanulmányomban két kérdéssel foglalkozom:
1. milyen eseményeket jegyzett fel Kemény a saját tevékenységéről, s ezek meny-

nyire támaszthatók alá más forrásokkal?
2. hogyan látták a kortársak Kemény 1848–1849-es politikai szerepét?

keMény önMaGÁróL

noha a köztudatban a szöveg emlékiratként rögzült, gondos átolvasása után nyilván-
valóvá válik, hogy az eredetileg nagyjából hat nyomtatott ív terjedelmű munkában 
éppen a személyes elemből találunk igen keveset . azaz, kemény ugyan szemtanú-
ként ismerteti az eseményeket, de saját szerepéről csak igen ritkán emlékezik meg .

Az első egy Beksics Gusztáv által a közlésből kihagyott részben, a kézirat elején 
található:

„Ösmerőseim tanúságot tehetnek azon [olvashatatlan szó] érzésről, mely a febru-
áriusi francia forradalom óta keblemre nehezült. A suffragium universale [általános 
választójog], a tudatlan tömegnek túlsúlya, az állományi erők nagy részének a prole-
tariátus kezébe juttatása; ezek valának az általam leginkább gyűlölt s legtöbbször 
megtámadott törekvések . Minden addigi politikai munkásságom sarkpontja volt 
minél inkább konzerválni az értelmiség számára a közügyekrei befolyhatást.

Ezzel homlokegyenest ellenkező irányt nyert Európa a februári forradalom után. 
S vagy magamat kellett zavart fejű embernek tartani, kinek egy világos eszméje 
sincs, vagy pedig kénytelen valék hinni, hogy iszonyú tévedések által egy közszeren-
csétlenség felé tartanak az európai állományok.

ily értelemben nyilatkoztam mindjárt a párisi események hallásakor bizonyos 
baráti körben, hol szalay László vigasztalásomul mondotta, hogy nem én vagyok 
zavart agyú, hanem a világ vesztette el eszét, a világ követett el szentlélek elleni bűnt 
az ochtokráciának hatalomra emelése miatt .”4

Lónyay Menyhért naplójából tudjuk, hogy az 1848. február 22–24-i párizsi forra-
dalom híre március 1-jén már Pesten is ismert volt, ő maga pedig március 2-án Eöt-
vösnél találta „a Pesti Hirlap egész szerkesztőségét; egy körben ült Eötvös, Trefort, 

3 hermAnn Róbert: Emlékirat vagy védőirat? Kemény Zsigmond rejtélyes műve. In: VERITAS Év -
könyv 2019. szerk . FArkAs Judit antónia – GAli Máté – schwArczwölder Ádám – ujváry Gábor . 
Budapest, Veritas történetkutató intézet és Levéltár–Magyar napló, 2020 . 57–73 .

4 MnL OL, kemény Zsigmond emlékirata 1 .
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Csengery, Kemény Dénes és Zsigmond” – Szalayt azonban nem említi közöttük.5 
Kemény véleményéről mit sem ír – ugyanakkor egy nappal későbbről, március 3-áról 
ismerjük Kemény Wesselényi Miklóshoz írott levelét, amiből sok minden látszik, 
csak az nem, hogy Kemény szerint – ahogy emlékiratában írja – „iszonyú tévedések 
által egy közszerencsétlenség felé tartanak az európai állományok”. A levél inkább 
túlzottan optimista hangvételűnek mondható. Ilyeneket olvashatunk benne: „Magyar-
ország történészetében új korszak kezdődik. – Kossuth határtalan erélyt fejtett ki  
a parlamentáris kormány vételmeben. [!] Áldja meg az isten ezért őt! – Győztünk 
végtére .”6 szalayval kétségkívül beszélt ezekben a napokban, ugyanis Lónyay már-
cius 20-án említi naplójában, miszerint Kemény és Szalay úgy vélték, „hogy Kos-
suthot, ki impraktikus miniszter lenne, legjobb volna a törvényjavaslatokat dolgo-
zandó konzulátusba tenni, mely római módra szerveztetnék” .7

Ezt követően Kemény a Széchenyi István gróf által saját szállásán, az Ullmann-
házban a kormánypárti képviselők számára 1848 júliusában szervezett informális 
tanácskozások azon résztvevői között említi önmagát, „kik legerélyesebben hatottak 
az Ullmann-konferenciák szellemére”.8

Ez akár igaz is lehet – azonban e konferenciákról gyakorlatilag alig tudunk vala-
mit. A Keménnyel sok tekintetben azonos nézeteket valló Hunfalvy Pál csak annyit 
említ a naplójában július 6-án, hogy „az Ullmann-házban követi kör alakult – lesz 
az kormányi párt” .9 Maga Széchenyi július 5-én említi, hogy „egy sereg követ” gyűlt 
össze az Ullmann-teremben, ahová kossuthot is meghívták, de nem ért rá, s bábeli 
zűrzavar után ő, Széchenyi tartott beszédet.10 Július 8-án újabb konferenciát említ, 
ahová Kossuth is eljött, s ahol Beöthy Ödön bihari főispán „teljességgel a megbékélés 
mellett” szónokolt .11 Megemlíti – tárgy nélkül – a július 9-i konferenciát, 19-én pedig 
arról ír, hogy reggel Wesselényi tartott konferenciát az Ullmann-házban.12 De ami 
igazán fontos: Kemény neve utoljára 1848. június 12-én, tehát az országgyűlés meg-

5 lónyAy Menyhértnek 1847-8-diki naplója . in: Szószék és csatatér. Politikusi visszaemlékezések és 
naplók 1848–49-ből. s . a . r . hermAnn róbert . Budapest, szépirodalmi, 2000 . 62 . (a továbbiakban: 
lónyAy, 2000.)

6 kemény – Wesselényi, Pest, 1848 . március 3 . közli Kemény Zsigmond levelezése . s . a . r . sOmOGyi 
Gréta és Pintér Borbála . Budapest, Balassi, 2007 . 131 .

7 lónyAy, 2000 . 68 .
8 beksics, 1883 . 58 .
9 hunFAlvy Pál: Napló 1848–1849. s . a . r . urbán aladár . Magyar ritkaságok . Budapest, szépirodalmi, 

1986 . 49 .
10 széchenyi istván: Napló . s . a . r . Oltványi Ambrus. Az előszót írta Sőtér istván . Fordította jékely 

Zoltán és Győrffy Miklós . Millenniumi magyar történelem – Források, Budapest, Osiris, 2002 . 
1156 .

11 Uo . 1158 .
12 Uo . 1158 ., 1164 .
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nyitása előtt több héttel fordul elő Széchenyi naplójában: eszerint aznap délután 
Keményhez ment „az országgyűlési termek berendezése dolgában”.13 kemény „eré-
lyes hatása” a konferenciák szellemére tehát e tekintetben erősen kétséges, annál is 
inkább, mert magukról a konferenciákról – Kemény és a többi „békepárti” korifeus 
védő- és emlékiratain kívül – nincsenek értékelhető forrásaink.14

a másik eset ennél konkrétabb:
„történt, hogy egy alkalommal a vármegyeház teremébe mentem, hol az akkor 

alig 40 egyénből álló szélső párt tartotta gyűléseit. Minden követnek szabad bejárása 
levén oda, valamint az Ullmann-konferenciákra is, jelenlétem nem tekintethetett 
indiszkréciónak .

két órai ott ülés elég volt arra, hogy átláthassam, miként ezen többnyire reputáció 
nélküli és középszerű egyéniségek még megrázó hatást gyakorolhatnak ügyeinkre, 
mert az agráriai viszonyok körüli nézeteikkel a falusi népet, s a világszabadság felőli 
általános fogalmaikkal pedig a fiatalságot s proletariátust könnyen magukhoz csatol-
hatják .

Kilépve a teremből, az Ullmann-konferenciába, s utóbb Kovács Lajoshoz mentem. 
E napon majd mindig Széchenyi és Eötvös nyomában levén, őket együtt és külön 
ismételve kértem: alkotnának a pesti forradalmi elemre s népcsődületre támaszkodó 
szélső demokrata párt ellen, egy a nevezett miniszterekkel és Deákkal folytonos 
összeköttetésben álló mérsékelt pártot, mely jól diszciplinálva legyen s vezetőkkel 
rendszeresen ellátva, – mert különben a vármegyeháziak fejünkre fognak nőni.

széchenyi méltányolta szavaimat, de anélkül, hogy általános szentenciáknál több-
 re terjeszkednék .

ellenben eötvös, kit én mint testvéremet szerettem, rémlátásnak tartotta állításo-
mat, s azt mondá: bolondság arról beszélni is, hogy ezen nyugtalan, de hitel nélküli 
emberek ellenünk valamit tenni tudjanak .

Indulatba jővén, válaszoltam: »Csináljatok amit tetszik, én úgyis mindenből visz-
szavonulok .«

Emlékszem, hogy a későbbi katasztrófok sem hatottak rám oly mélyen, mint  
e szcéna .

Százszor beszéllettem el barátaimnak s mindig egyaránt erős keserűséggel.”15

Itt ugyanaz a probléma, mint az előző esetnél: akár igaz is lehetne, de nincs olyan 
forrásunk, ami megerősítené.

13 Uo . 1146 .
14 sPirA György: 1848 Széchenyije és Széchenyi 1848-a. Budapest, akadémiai, 1964 . 260–262 .
15 beksics, 1883 . 58–59 .
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1848. augusztus 21. utánra datálható a következő eset, amikor Perczel Mór árulás-
sal vádolta a délvidéki katonai vezetést, s indítványozta, hogy az ott történtekről 
hallgassák meg Szentkirályi Mór királyi biztost, valamint küldjenek teljhatalmú 
biztosokat a Délvidékre. A képviselőház Batthyány felszólítására megrótta Perczelt. 
Kemény szerint ezt követően néhány nappal a Kioszkban találkozott Perczellel.  
„Ő külön hív s egész nyugalommal így szól: »Kovács Lajos és te nem akartok nyu-
godni. Gondolom, azt természetesnek fogod találni, hogy mihelyt hatalomra fogok 
jutni, felakasztatlak, valamint én is természetesnek tartom, hogy hasonló esetben te 
engemet szintén felfüggesztesz.« Megvallom, ez idők annyira izgatottak voltak, 
hogy én éppen nem ütődtem meg e nyílt vallomáson, sőt, mint valami kétségtelen 
axiómát adoptáltam .”16 Perczel személyiségének ismeretében a történet valószínű – 
de nem bizonyítható . Ugyanakkor tény, hogy sem kemény, sem kovács nem szólal-
tak fel az augusztus 21-i vitában, azaz Perczelnek nem volt konkrét oka arra, hogy 
éppen keményt és kovácsot pécézze ki .

A következő személyes elem szintén egy Széchenyihez kapcsolódó történet: 
„Valamivel később Széchenyi azt mondja nekem – s ezt többeknek is beszélte –, hogy 
ő, ha a dolgok még veszélyesebb alakot váltandanak, lakásáról egy titkos járatot 
készített a Lánchídhoz, s midőn háza megtámadtatik, családját a Dunához viszi, és 
előbb gyermekeit dobván be, feleségével a hullámokba öli magát.” Ismerve a gróf 
ekkori kedélyállapotát, akár meg is történhetett, de nem bizonyítható .17

Ezután hosszú szünet következik: az 1848 szeptemberétől 1849. április közepéig 
terjedő időszak elbeszélésénél csupán egyetlen személyes elemet találunk: Kemény 
magyarázatát arra, hogy miért követte a parlamentet Debrecenbe:

„Január elején én is kénytelen voltam Debrecenbe menni. Okaim következők 
valának:

a.) A terrorizmus már akkor főként a rendőri miniszter működése által a legmaga-
sabb fokra lévén emelve, az országgyűlés teremében is felhozatott, hogy amely követ 
az elindulásra kitűzött nap reggelén a vaspálya indóházánál nem leend, az végeztes-
sék ki .

b.) Nem kaptam semmi biztosítást az itt maradásra 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 

16 beksics, 1883 . 62 .
17 Uo . 62–63 .
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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 teren18 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 népjustitz19 még nagyobb bajba 
hozhatja. – Ennyi megfontolni valók mellett is talán nem jelentem volna meg Deb-
recenben, 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 .”20

Beksics ezt a passzust kihagyta: nem illett volna a következetes, 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. Hozzáte-
endő, hogy az utolsó passzusban ott a csendes szemrehányás: ha Windisch-Grätz más-
ként fogadja az országgyűlés küldöttségét, a dolgok másként is alakulhattak volna…

Noha Kemény védőirata az 1849. január–március közötti országgyűlési pártcsaták 
jól strukturált, a fontos kérdéseket jelző és a vitákat befolyásoló lehetséges mögöttes 
szempontokat bemutató írás, a saját szerepéről e vitákban egyáltalán nem ír – nem is 
nagyon volt mit, ugyanis a parlament debreceni nyilvános ülésein nem szólalt fel . 
Legközelebb csak 1849. április 14., a trónfosztás és a függetlenség kimondása kap-
csán szól saját személyéről. Miután elmondja, hogy az országgyűlés ülését a refor-
mátus kollégiumból aznap a debreceni Nagytemplomba tették át, így folytatja:

„Mi nem lévén a népgyűléseknek barátai, az utcán maradtunk, ti. Kovács, én és 
Zeyk károly . a debreceni közönség – mely miatt a követek nagy része, ha akart 
volna is, alig férhetett volna be a templomba – előttünk vonult nagy masszákban el. 

18 hadműveleti területen
19 népítélet
20 MnL OL, kemény Zsigmond emlékirata 10–11 .
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Én a hangulatját vizsgálva e népnek, úgy vevém észre, hogy a valóságos cívis, bár 
áhítatosan imádta Kossuthot, nemigen örvendett, sőt, komoly volt. Az ifjúság és az 
asszonyok valának inkább fanatizálva.”21

Miután a Debrecenben megjelenő képviselők esetében a haditörvényszéki eljárá-
sok során az egyik legsúlyosabb vádpont az volt, ha az illető részt vett az országgyű-
lés említett ülésén, érthető, hogy Kemény igyekezett ennek felelőssége alól mene-
külni. Az ülésen nem volt név szerinti szavazás, így azok a képviselők, akiknek neve 
nem szerepelt a Közlöny által közzétett képviselőházi naplóban, nyugodtan hivatkoz-
hattak arra, hogy nem voltak ott a Nagytemplomban. Ezzel védekezett 1850 február-
jában benyújtott védiratában Kazinczy Gábor is. Kovács Lajos is úgy fogalmazott 
1849. december 4-én benyújtott védiratában, hogy „sok képviselő hazament anél-
kül, hogy a templomba bement volna”; december 22-i haditörvényszéki kihallgatása 
alkalmával pedig azt vallotta, nem tudja megmondani, mely képviselők voltak jelen 
az ülésen .22 Mindenesetre a templomból kilépő Táncsics „egy zugban” látta csoporto-
sulni Kovács Lajost, Kazinczy Gábort, Pálffy Jánost, Szunyoghy Rudolfot és Nyáry 
Pált – de keményt nem .23 a kemény által név szerint említett Zeyk károly haditör-
vényszéki védőiratában nincs nyoma ennek az epizódnak.24

Kemény viszonylag részletesen ír az 1849. április második felében a kormány és 
Kossuth kormányzóelnök jog- és hatásköréről a zárt üléseken folytatott vitákról. 
Saját szerepét így foglalja össze: „A minisztérium hatalmának minél nagyobb kiter-
jesztésére törekedtek s amellett küzdöttek a titkos ülésen 

a.) a mérséklettek közül Kovács, Kazinczy és én.
b.) a más pártárnyalatokból: Szemere [Bertalan], Gorove [István] és Somogyi 

[Antal].”25

E zárt üléseket Hunfalvy naplója is említi, de dátum, illetve a vitában résztvevők 
nevének említése nélkül;26 Gyulay Lajos viszont e napokban a nőügyeivel volt elfog-
lalva, így ő nem tudósított ezekről az ülésekről. Kéziratban ismertek még Zichy 
Antal naplójegyzetei ezekből a napokból – de, sajnos, e vitákról ő sem közöl érdemi 
adatokat .27

21 beksics, 1883 . 128 .
22 kAzinczy Gábor: Szerepem a forradalomban . in: Szószék és csatatér. Politikusi visszaemlékezések 

és naplók 1848–49-ből . s . a . r . hermAnn róbert . Budapest, Balassi, 2000 . 310 . (a továbbiakban: 
kAzinczy, 2000.)

23 táncsics Mihály: Életpályám. Harmadik köt. Táncsics Mihály Művei 6. köt. Budapest, 1885. 95.
24 vitA Zsigmond: Zeyk károly politikai magatartása 1848/49-ben . Erdélyi Múzeum, 39. évf. (1944), 

545–550 . (a továbbiakban: vitA, 1944.)
25 beksics, 1883 . 136–137 .
26 hunFAlvy, 1986 . 256–260 .
27 Másolata – kucza Péter barátom szívessége révén – birtokomban . az eredeti magánkézben .
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Miután Szemere április 27-én érkezett meg Debrecenbe, s Kemény őt is a résztve-
vők között említi, a kormányzó és a kormány viszonyát szabályozó kormányzói ren-
deletet pedig május 1-jén adta ki kossuth, ezeket a zárt üléseket április 27–30 . között 
tarthatták. Kazinczy Gábor védőiratában szintén tárgyalja ezeket az üléseket, de 
egyetlen felszólaló nevét, így Keményét sem közli.28 Kovács Lajos csak egy félmon-
dattal utal a vitára haditörvényszéki védőiratában. Azaz, elképzelhető, hogy Kemény 
a felszólalók között volt, de nincs olyan forrásunk, amely ezt megerősítené.

Egyértelműen dokumentált viszont a Kemény által említett következő eset. Esze-
rint amikor a Görgei Artúr vezérőrnagy, fővezér által helyettes hadügyminiszterként 
Debrecenbe küldött Klapka György vezérőrnagy megérkezett az ideiglenes fővá-
rosba, „Hunfalvy Kovácshoz menvén, mondá, hogy a tábornok vele és még vagy egy 
megbízható követtel találkozni akarna. Engem szólított fel evégett Kovács, s délután 
három óra körül tiszteletére mentünk klapkának, kit az ebéd végén, de még több 
tisztekkel együtt az asztalnál ülve találtunk .

Klapka belső szobájába vezetett, s panaszolá, hogy az ápril 14-ki határozat oly 
rossz hatást okozott a seregben, miként eddigelé még publikálni sem merték, s fél-
nek a legjobb tisztek lemondásától . Mi elbeszéltük, hogy az armadia hangulatjáról 
Kossuth éppen ellenkezőt állított, s a követeket azzal ijesztette, miként ha a képvise-
lőház nem mondja ki a függetlenséget, akkor a sereg fogja proklamálni, és katonai 
diktatúrát állítand.

Klapka nem győzött e szemtelenségen eléggé csodálkozni, s miután 30 ezer rezer-
váról beszéllett, mely az osztrák német tartományokban fekszik, és az Olaszország-
ból kivonható bataillonokról, mondá, hogy iszonyú szerencsétlenség, miként a kato-
naság érdeke nincs reprezentálva ott, hol az ország sorsa felett határoznak, s ontania 
kell vérét megfontolatlan határozatok miatt.

én megjegyeztem, miként kossuth még utoljára a muszkákat és a poroszokat is 
nyakunkra hozza .

Klapka ezen eszmét is fölkapva, tovább folytatta panaszait, s tanácslá, hogy jó 
lenne a képviselőháznak az april 14-ki határozatot revokálni.

Mi figyelmeztettük, miként lehetetlen, hogy oly egyszerű emberek, minők a képvi-
selők, ily nyaktörő dologhoz merjenek fogni anélkül, hogy valami támaszok legyen.

Klapka érteni látszott a célzatot, valamint azon figyelmeztetést is, miként e kérdés 
felette nagy gondosságot igényel, mert különben a fanatizált nép mészárlásai s a leg-
iszonyúbb zavarok kikerülhetetlenek.

A támasz szükségét maga is érintvén, ilyformán szólott: »Nekünk még előbb az 
armadiában is nagy reformokat kell tenni. Legelőbb szükséges a lengyelektől mene-

28 kAzinczy, 2000 . 311–312 .
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kednünk, mert ezek csak egy átalános európai háborúban remélhetvén maguk szá-
mára hasznot, mindig nagyobb bonyodalmakba sodorják az országot . Most is Dem-
binski29 rávette Kossuthot, hogy a Galíciába berontást engedje meg; én mihelyt 
meg  tudtam a dolgot, ellenszegültem e szándéknak, s már ellenkező parancsolatot 
kapott Dembinski .« – Perczelnek30 is – folytatá Klapka – megbukni kell. Vécsey31 
rá  bízható ember, kire lehet számítani .

Míg e beszélgetés tartott, asbóth sándor alezredes kétszer jött be a szobába,  
s Klapka ilyenkor elejté a társalgás fonalát. A Vécseyrőli megjegyzés után pedig egy 
más tiszt lépett be, mint gondoltuk, hivatalos foglalatosságban. Mi tehát illendőnek 
tartottuk tovább nem alkalmatlankodni, s elbúcsúzánk.

a kapun kimenve, kállay ödönnel találkoztunk, ki oda menetelünkkor is látott . 
Gyanakodóbb korszak nem volt, mint a kossuth diktátorsága alatti . kállayról nekem 
eszembe jutott a veszély, mely minket kétségtelenül érne, ha e beszéd tartalma 
Kossuth fülébe menne. A legszorosabb hallgatást kértem Kovácstól, s fogadtunk köl-
csönösen fel egymástól.

[…]
Klapka, úgy gondolom, hogy 10-ke körül Pestre indult.
Nemigen sok idővel később Kovács hozzám jővén, magam alkalmazásom végett 

értesít, hogy Klapka mintegy 10 ezerre menő rezervát von Debrecenbe, és védelme 
alatt a Függetlenségi nyilatkozatnak visszavonását megkísértendjük . almásy Pált32 
említé, mint aki szintén tudja e dolgot .

Valamint örvendettem e tervnek, szintúgy aggódtam azon, hogy már, mint ész  re -
vevém, a civilisták közül, Pázmándyt33 is odaszámítva, hatan vannak többé-kevésbé 
a titokba avatva, s méltán lehetett attól tartani, miként valamelyiknek gondatlan 
beszéde kockáztatni fogja a sikert.

De nap tölt nap után, anélkül, hogy a kormánynál valami gyanakodás észrevehető 
lett volna. Azonban új aggodalmaink támadtak azáltal, hogy pártunk több tekinté-
lyes emberei a hazatávozásra kezdettek engedelmet kérni, – ez megdöbbentett, mert 
a rezerva keveset használt a szellemi erők nélkül, s oly visszavonása az ápril 14-kének, 
mely csak tisztán materiális eszközök kényszerítése által történt volna, a polgári 
háborút s magának a seregnek meghasonlását idézheté elő. Én a rezervát mindég 

29 Henryk Dembinski altábornagy, ekkor a IX. hadtestből és a Lengyel Légióból álló északi hadsereg 
parancsnoka .

30 Perczel Mór vezérőrnagy ekkor a délvidéki IV. hadtest parancsnoka volt.
31 Vécsey Károly gróf, vezérőrnagy ekkor az Aradot ostromló V. hadtest parancsnoka volt.
32 Almásy ekkor a képviselőház helyettes elnöke volt.
33 Ifj. Pázmándy Dénes, a képviselőház korábbi, 1849 januárjában lemondott elnöke, akit néhány 

nappal korábban küldtek fogolyként Debrecenbe.
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csak abból a szempontból tekintettem, hogy az ellensúlyt képezend azon terroriz-
mussal és pozitív hatalommal szemben, mely kossuth kezébe van letéve, követke-
zésképpen a szabad véleményt emancipálja – s nekünk elég volt ez a győzedelem,  
a szuronyok használatba vétele nélkül is . De éppen azért szükség volt barátaink távo-
zását gátolni .

Elhatároztam tehát a legátalánosabb figyelmeztetések által rábírni a menni szán-
dékozókat a maradásra. Így különösen Zeyk Józsefnek és Károlynak értésökre ad -
tam, miként nevezetes változások történhetnek közelebbről, s ekkor jelenlétökre 
okvetlenül szükség lesz . s miután tanácsomra utazásuk elhalasztását megígérték, 
figyelmeztetém, miként a napokban minél passzívabbak legyenek, ne gyalázzák 
Kossuthot, ne támadják meg a flamingókat34 hanem csendesen várják be a fejlemé-
nyeket. – Valamelyiknek a kettő közül azt is említém, hogy a katonaságtól fognak 
egy krízisre impulzusok adatni. Többre előintéseimmel nem terjeszkedtem.”35

a Beksics kötete kapcsán kibontakozott vitában kovács Lajos maga is részletesen 
szólt erről a tárgyalásról, azzal a különbséggel, hogy szerinte Klapka már ekkor, nem 
pedig néhány nap múlva hozta szóba a Debrecen körül összevonandó tartalék hadtes-
tet .36 noha klapka az egészet tagadta emlékiratában,37 Hunfalvy Pál naplója egyér-
telműen bizonyítja a találkozás megtörténtét. Tőle tudjuk, hogy ő maga május 7-én 
Asbóth János révén értesült Klapka Debrecenbe érkezéséről, s arról, hogy Klapka fel 
akarja venni a kapcsolatot kossuth ellenzékével a Függetlenségi nyilatkozat vissza-
vonása ügyében. Ezt követően Hunfalvy felkereste Kovácsot, aki délután Kemény 
Zsigmonddal („kiről K[ovács] L[ajos] azt mondta, hogy legjobban be van mindenbe 
avatva”) felkeresték Klapkát.38

Magán a találkozón Hunfalvy nem volt jelen, a részleteket azonban Kovács 1849. 
decemberi haditörvényszéki védőiratában, illetve vallomásában viszonylag részlete-
sen, s kemény elbeszélésével egybevágóan írja le .39 De szól róla a klapkával együtt 
Debrecenbe érkező Zákó István őrnagy két haditörvényszéki vallomása is (bár 
Keményt nem, csak Kazinczyt említi).40 Futólag utal a találkozóra Pálffy János is  

34 Ti. a kalapjuk mellett flamingótollat viselő radikálisokat.
35 beksics, 1883 . 141–144 .
36 kOvács Lajos: A békepárt a magyar forradalomban. Válaszul Irányi Dániel röpiratára . Budapest, 

révai testvérek, 1883 . 116–118 .
37 klAPkA György: Emlékeimből . s . a . r . kAtOnA tamás . Magyar századok, Budapest, szépirodalmi, 

1986. 146. (első kiadása 1886.)
38 hunFAlvy, 1986 . 262–263 .
39 HM HIM Hadtörténelmi Levéltár, Abszolutizmuskori iratok, Landes General Commando. 2919. 

doboz . 2 . abteilung 1863-7-14 .
40 Zákó István 1849. december 11-i és 1850. február 27-i haditörvényszéki vallomása. Österreichisches 

staatsarchiv, kriegsarchiv, alte Feldakten, karton 1853 . Hauptarmee . Detailakten . 1848/9-13-174 .
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a Görgeiről írott jellemrajzában.41 kemény utal arra, hogy a várható politikai válto-
zásra és az azzal kapcsolatos óvatosságra figyelmeztette Zeyk Károlyt és Józsefet is 
– ugyanakkor Zeyk Károly haditörvényszéki védőiratában ennek az epizódnak sincs 
nyoma .

Az utolsó személyes élmény a békepárti képviselők tárgyalása Görgeivel 1849. 
június 1-jén. Erről Kemény így ír:

„Délután 4 órára Görgei kazinczy által mondá, hogy találkozni akar velem .
A kitűzött időre szállására sietek a Buday Ésaiás-féle házhoz.
Midőn az ablakok alatt vagyok, Zákó dugja ki a fejét, s magához intve, mondja 

halk hangon, hogy még ne menjek be, mert Görgei most éppen Horváth Mihálynak, 
a püspöknek fejét mossa.

Én visszafordultam, de alig haladtam 50 lépésre, midőn Kazinczy legénye utolért, 
s jelenté, hogy gazdája kér nehány percig az ő szállására menni.

Oda siettem tehát . a szobákat üresen találtam . Leülök a kártyázó szobácskába,  
s egy szivart veszek elő. Alig gyújtám azt meg, már érkezik Hunfalvy, és később 
Weér Farkas, erdélyi főispán, majd Kazinczy, Zákó Pista s még valaki, kinek neve 
most nem jut eszembe, talán Gorove [István] – s végre Görgei.

Amint a tábornok bejön, hozzám fordulva így szól: »Önök között kell egy nagy 
ámítónak lenni, ki hazug híreket terjeszt a seregről Önöknek és Önökről a seregnek. 
Ezen komédiás azt mondotta ápril 14-én, hogy a sereg követeli a függetlenséget, 
holott Nagysándoron kívül senki sem volt közülünk, ki ne ellenzette volna, midőn 
Kossuth beszéd közben felhozta.«

Én említém, hogy inkább a titkos ülésben nyilatkozott Kossuth a seregről, ahol azt 
is mondá, hogy ha a követek nem mondják ki, az armádia fogja proklamálni a füg-
getlenséget .

Görgei a Közlönyben kikeresvén az illető helyeket, indulatosan kezdett belőlük 
felolvasni egypár sort, s aztán kérdé tőlem: mit lehet az országgyűlésen a Független-
ségi Nyilatkozat iránt tenni?

Én mondám (bár nemigen szerettem, hogy konferenciában folyt a dolog): »Ön, 
tábornok úr, követ. Önnek van zsenije, hősi híre és 50 ezer szuronya. Lépjen fel  
a parlamentben, tűzzön ki egy nemesebb irányt, mi pártolni fogjuk Önt, s többsége 
lesz .«

»Az már késő«, válaszolá Görgei, vagy az országgyűlés elnapolására, vagy a kül-
 viszonyokra gondolva .

41 Magyarországi és erdélyi urak . Pálffy János emlékezései . 1939-ben s . a . r . szAbó t. attila . 2007-
ben kibővítette Benkő samu . Budapest, nap kiadó, 2008 . 128 . (a továbbiakban: PálFFy, 2008.)
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»Űzze hát az országgyűlést szuronyokkal szét« – mondám, szondírozni akarván őt 
mind arra nézve, hogy tudja-e a Klapka tervét; mind arra nézve: akarja-e a diktatúrát 
magához ragadni a mielőbbi pacifikálás végett.

»De meggondolta-e Ön«, – válaszolá Görgei – »hogy a szurony sohasem áll ott 
meg, ahová intéztetik? Megakadályozhatom-e, hogy azon katonák, kik egy testüle-
tet, mely tekintéllyel bír, széthajtanak, megakadályozhatom-e, hogy ne gyilkoljanak, 
ne raboljanak?«

én hallgaték .
Ekkor Kazinczy közbeszól: »legjobb lenne egy rendelet által az országgyűlést, 

mely úgyis csak négy hét múlva gyűl össze, szétoszlatni, s aztán új választásokra 
hivatkozni azon kérdés eldöntésére nézve, hogy: ne vétessék-e vissza az április 14-ki 
határozat?«

Míg e tárgy felett beszélgettünk, s éppen azon aggodalmamat fejeztem ki, hogy 
teljes számú országgyűlést összegyűjteni Erdély, Szlavónia, Horvátország stb. álla-
pota miatt lehetetlen, – belép Mészáros, s Görgei némi kedvetlenséggel fogadván őt, 
a beszéd természetesen félbeszakad. Csakhamar megérkezett Horváth püspök, aki-
nek úgy látszik, aznap pechje volt, mert Görgei megint szidni kezdette a vésztörvé-
nyek miatt, s azon nyomorú kegyetlenségekért, melyek Komárom megyének nem 
tudom melyik vidékén elkövettettek .

Míg Horváth szőnyegen forgott, a Kazinczy-klub rendes tagjai a teázásra megje-
lentek, s Görgei tíz óra utánig ülve nálunk, külön velünk nem értekezett többet .”42

Görgei kevésbé részletesen számol be a történtekről.
„Alighogy Debrecenbe érkeztem, az országgyűlés két tagja közül, aki néhány nap-

 pal azelőtt Budán a hadügyi tárca átvételétől óvott, az egyiktől sürgős meghívást 
kaptam egy bizalmas találkozóra több elvbarátjával .

Ez a találkozó már az első este Debrecenbe érkezésem után megtörtént.
Az említett képviselő tizenöt-húsz, addig előttem többnyire ismeretlen személyi-

ség gyülekezetébe vezetett be . azok közt, akikkel már találkoztam, ott volt Mészáros 
altábornagy is .

[…]
A gyülekezet bizalmat mutatott irántam; úgy látszott, egyszerű állításomnak, hogy 

Kossuth az országgyűlést elámította, föltétlenül hitelt adtak; bizonyítékot nem kívántak.
én ezután azt tanácsoltam nekik, hogy az április 14-i törvényt gyorsan töröljék el, 

hogy Magyarországot az orosz betöréstől és következésképp a biztos végveszede-
lemtől megóvjuk; de feleletül azt a kétségbeejtő hírt közölték velem, hogy az ország-
gyűlés el van napolva, és csak július elején ül össze újra Pesten.

42 beksics, 1883 . 146–148 .
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A jelenlévők közül néhányan olyan – talán akaratlanul – odavetett megjegyzések-
kel kísérték, melyekből azt véltem kiolvasni, hogy a békepártnak nem lenne ellenére, 
ha a határozat eltörlése a hadseregtől indulna ki.

Én magam az országgyűlés április 14-i határozata katonai államcsínnyel való meg-
semmisítésének gondolatával önállóan is foglalkoztam – olyan időben, mikor a gon-
dolat valóra váltásának minden körülmény kedvezett és jó eredménnyel kecsegtetett .

[…]
De az időveszteség, melybe Budának váratlanul szükségessé vált rendszeres ost-

roma került; a hitelt érdemlő hírek az osztrák főhadseregnek időközben tetemesen 
megszaporodott erejéről és az orosz hadsereg fenyegető közeledéséről; Aulich [Lajos 
vezérőrnagy] kényszerű lelépése a hadszíntérről; Klapkának kifejezett vonzódása a 
defenzívához – mindezek a mozzanatok az elengedhetetlen előfeltétel bekövetkeztét 
nagyon is kétségessé tették, másfelől pedig a békepárt fölfedezése s a tőle kapott 
felvilágosítás az április 14-i országgyűlési határozat keletkezéséről azzal a remény-
nyel biztatott, hogy mindezt a parlamentáris formák megtartásával is érvénytelenné 
lehet tenni .

ezért a katonai államcsíny gondolatát, mint képtelent, elejtettem .
De a békepárttal egyetértve már az elejtett gondolat újrafölvétele nem látszott kép-

telenségnek; az országgyűlés váratlan elnapolása miatt ugyanis a függetlenségi nyi-
latkozat parlamentáris úton való visszavonása olyan időpontra odázódott el, amikor 
az oroszok már rég bent lehetnek az országban .

Csupán azt kívántam, hogy a békepárt, mielőtt a gondolat megvalósításába bele-
egyezne, előbb annak az időközben kedvezőtlenebbé változott körülmények közt 
várható minden következményével higgadtan vessen számot .

Ezért azok az említett futó megjegyzések, melyeket néhány jelen lévő békepárti 
férfi beszélgetés közben elejtett, és melyekből azt lehetett kivenni, hogy a független-
ségi nyilatkozatnak katonai ellenforradalommal való megbuktatása a békepártnak 
nem lenne ellenére, engem arra indítottak, hogy ezt a lépést minden pillanatnyilag 
valószínű következményével együtt világosan szóvá tegyem.

De alighogy ezt fejtegetni kezdtem, az egész gyülekezet élénk felkiáltásokkal fél-
beszakított:

– Nem kell katonai forradalom! Nem kell karduralom!
Ez volt a békepárt férfiaival való találkozóm nemleges eredménye . Pozitív ered-

ményt hiába vártam tőle.”43

43 GörGey Artúr: Életem és működésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben . s . a . r . kAtOnA 
tamás . Pro Memoria . európa, Budapest, 1988 . ii . köt . 116–123 .
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Mint látjuk, a két beszámoló egy ponton bizonyosan gyökeresen eltér egymástól: 
kemény szerint Görgei, Görgei szerint a Békepárt ellenezte a katonai államcsínyt . 
Magával a kemény által javasolt államcsínnyel kapcsolatban önmagában problémát 
jelentett, hogy hogyan lehet szétűzni szuronyokkal azt a parlamentet, ami egy hóna-
pig nem ülésezik? Kazinczy javaslatával pedig az volt a probléma, hogy a parlament 
rendeleti szétoszlatását nem lehetett alkotmányos úton eszközölni. (Az 1848. évi IV. 
tc. 6. §-a csak az előző évi zárszámadás és az új költségvetés elfogadása után tette 
lehetővé az országgyűlés feloszlatását. Az országgyűlés jobboldala 1849 tavaszán 
éppen Kossuth diktatúrájától rettegve tartotta fenn a parlamentnek önnön feloszla-
tása jogát).44

A találkozó egyébként több, korabeli forrásból is ismert. Június 2-án Kazinczy 
Gábor rövid levélkében írta szemerének: „szép volt volna, ha tegnap estve sze -
rencséltetel . néhány óráig nálam volt Görgei és nagyban politizáltunk .”45

Gyulay Lajos pedig Kemény beszámolója alapján tudósít a történtekről: „Kemény 
sigó tegnap mikor elbeszélte, Görgeivel való beszélgetéseit annyira le volt verve, 
hogy aggodalmai még lélekzését is elfojtották – mondám, hogy engem meg nem 
tudott győzni, hogy hasonló aggadalmakat ébresszen bennem, talán individualitása 
Görgeinek az mely rá nézve oly hatással volt . Horváth püspököt is kultuszminiszte-
rünket, lehordta keményen, ámítónak nyilvánítva őt, de hibázott é benne? az indikált 
keresztes háború, harangozások, böjtök, mik egyebek, mint ámítások? Nem lelkesí-
tőbb Szabadságháborút mondani, mint keresztes háborút? Forradalmi időkben igaz, 
hogy a nagyobb jellemek emelkednek, bontanak, rontanak hogy magok emelkedje-
nek, az már most a kérdés ha Görgeiben vannak-é ily distructiv eszmék, és tervek 
inkább akarom hinni hogy nincsenek, azt, hogy jó hazafi mert, ha hibáztatja kormá-
nyunknak, és a képviselőháznak eljárását, abban még lehet igaza.”46

Kemény tehát nem számolt be Gyulaynak a katonai hatalomátvételről folytatott 
megbeszélésről – Gyulay szövege alapján viszont pontosíthatjuk Keményét a Görgei 
és Horváth közötti jelenet lényegét illetőleg.

Hunfalvy Pál csak egy hónap múlva, július 5-én írta le a történteket: Szerinte  
a kazinczynál tartott megbeszélésen Görgei „szabadon, tartózkodás nélkül kárhoz-

44 hunFAlvy, 1986 . 287 . – PálFFy, 2008 . 128 . – Csengery Antal hátrahagyott iratai és feljegyzései .  
s . a . r . csenGery Lóránt. A bevezetőt írta Wlassics Gyula. Magyarország Újabbkori Történetének 
Forrásai . Hivatalos iratok és levelek . Budapest, Magyar történelmi társulat, 1928 . 432 . (a to -
vábbiakban: csenGery, 1928.)

45 MnL OL, H 111 . szemere Bertalan kormánybiztosi iratai . iii . tétel . szemere Bertalan minisztersége 
előtti iratai.

46 gyulay Lajos naplói a forradalom és szabadságharc korából 1848. március 5. – 1849. június 22. s . 
a . r . v. András János – csetri elek – miskOlczy ambrus . transylvanica Varietas . Budapest, eLte 
román Filológiai tanszék–központi statisztikai Hivatal, 2003 . ii . köt . 316 .
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tatta 14. áprilist [azaz a trónfosztást], a Debrecenbőli elvonulást”. A Görgei kíséreté-
ben lévő Zákó István őrnagy pedig azt hangoztatta, „lehetetlen, hogy megvíjjunk az 
orosszal is, el kell vesznünk”. Hunfalvy kommentárja is érdekes: „Tudtam, hogy 
innen baj fog keletkezni, tudtam, hogy Görgei serege a függetlenségi nyilatkozatot 
még nem fogadta – azaz hódolatát az új kormány iránt még nem küldte be.”47

Kazinczy, Gyulai és Hunfalvy tudósításai alapján azonban nem lehet eldönteni, 
kinek van igaza, Keménynek vagy Görgeinek? Pálffy János emlékirata egyértel-
műen Görgeire hárítja a felelősséget a katonai hatalomátvétel elmaradásáért: „[…] 
mikor minden elintézve, minden előkésztve volt, a kivitel percében elhagyta bátor-
sága, s ő visszalépett, ürügyül adván, hogy ő nem érez magában elég bátorságot 
föllépni a nép ellen; ő nem mer ily törvénytelenséget elkövetni.”48 Ezt erősíti meg 
Csengery Antal egy 1850. évi levele: „[…] azt hittük, hogy Szemere által más befo-
lyás alá vehetjük kossuthot, vagy megbuktatjuk . ez meg is történik, ha Görgei nem 
volt volna jobb embere Kossuthnak, mint most a vidini irat [Kossuth 1849. szeptem-
ber 12-i vidini levele] hazudja, s ha még tovább fejlődhettek volna a dolgok.”49

A kérdést talán eldöntheti Görgei 1850. március 2-i vallomása a klagenfurti hely-
őrségi hadbíróság előtt. Eszerint „a Békepárt korifeusai felismerték, hogy közeleg a 
veszély, és ezért esetleg szükséges volna az április 14-i országgyűlési határozatot  
a legrövidebb úton, azaz, a hadsereg tényleges fellépése által megbuktatni, és én 
azonnal késznek nyilatkoztam erre, csupán előbb ezen lépés következményeit jól 
megfontolva és megtanácskozva tudni akartam, amelynek során kötelességemnek 
tartottam kijelenteni, hogy én ugyan garantálni tudom a kormányt és ezen ország-
gyűlési határozatot szuronyok által a leggyorsabban felfüggeszteni, azonban nem 
vagyok abban a helyzetben, hogy a kormányrudat magam megragadjam, mivel az 
ehhez szükséges tulajdonságok hiányoznak belőlem; így ezen nehézség meghiúsí-
totta a tervet, meg egyébként is akkor már késő volt…”.50 azaz, Görgei az államcsíny 

47 hunFAlvy, 1986 . 287 .
48 PálFFy, 2008 . 128 .
49 közli: csenGery, 1928 . 432 .
50 hermAnn Róbert: Görgei és a Békepárt. (Görgei 1850. március 2-i vallomása a klagenfurti helyőr-

ségi hadbíróság előtt). In: Magyar évszázadok. Tanulmányok Kosáry Domokos 90. születésnap-
jára. szerk . OrmOs Mária . Budapest, Osiris, 2003 . – a megbeszélés legutóbbi rekonstrukcióit ld . 
kOsáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Budapest, Osiris, 1994 . i . köt . 69–71 . (kosáry sze-
rint Kemény és Görgei a megbeszélés két különböző fázisát mondják el; a maguk hangsúlyaival.) 
– hermAnn róbert: Görgei, a magyar Bonaparte . in: A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik 
század. Tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére. Főszerk. GerGely Jenő. Szerk. csAPó Csaba 
– dObszAy tamás – zeidler Miklós. Budapest, ELTE BTK Új- és Legújabbkori Magyar Történeti 
tanszék, 2000 . 213 . – hermAnn róbert: Görgei és a Békepárt debreceni „tárgyalása” – avagy, miért 
maradt el a katonai diktatúra Magyarországon? In: Historia est lux veritatis. Szakály Sándor 
köszöntése 60. születésnapján. Főszerk. mArinOvich endre . szerk . AnkA László – hOllósi Gábor 
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végrehajtására hajlandó lett volna – azonban nem volt senki, aki kossuth után a kor-
mányzást átvehette volna .

Megjegyzendő, hogy a Kemény által említett Horváth Mihály, illetve a Görgei 
által említett Mészáros nem közöl érdemi adatot a találkozóról: Horváth Görgei em -
lékirata alapján beszámol ugyan a Békepárt s Görgei „tárgyalásáról”, de a saját jelen-
létét nem említi; Mészáros egyáltalán nem említi, hogy Görgeivel Debrecenben 
találkozott volna .51

keMény sZerePe a BékePÁrtBan

A fentiek alapján még egy kérdés adódik: hogyan látták a kortársak Kemény tényle-
ges szerepét, súlyát a mérsékeltek között, az úgynevezett Békepártban? Azaz, 
kemény igen szuggesztív és jól szerkesztett, majd nagy nyilvánosságot kapott véd-
irata révén nem értékelődött-e fel az a szerep, amit a párton belül ténylegesen ját-
szott?52

Kossuth 1849. szeptember 12-én írott vidini levelében az úgynevezett Békepárt 
vezetői közül három személyt említ: Kazinczy Gábort, Kovács Lajost és Szunyogh(y) 
Rudolfot – Keményt nem.53

kazinczy Gábor, a Békepárt egyik „vezére” meg sem említi keményt a haditör-
vényszékhez benyújtott védőiratában.54 kovács Lajos, akivel együtt bujdostak, több-

– tóth Eszter Zsófia – ujváry Gábor . Veritas történetkutató intézet – Magyar napló, 2016 . i . 
köt . 251–264 .

51 hOrváth Mihály: Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-ben. 2 . kiadás . 
Budapest, ráth Mór, é . n . ii . köt . 610–611 .

52 Kemény fontosabb életrajzai az 1848-as működésénél nagymértékben támaszkodnak a Pesti 
Hirlapban kifejtett publicisztikai munkásságára. bArlA Gyula: Kemény Zsigmond főbb eszméi 
1849 előtt. irodalomtörténeti Füzetek 67 . Budapest, akadémiai, 1970 . 136–166 . – PAPP Ferenc: 
Báró Kemény Zsigmond . Budapest, a Magyar tudományos akadémia könyvkiadó Vállalata, 
1922. I. köt. 414–440. Az utóbbi Kemény 1849-es működését jobbára a védőirata, illetve néhány 
emlékirat alapján tárgyalja . Uo . i . köt . 440–454 .

53 „Görgei sohasem mert volna áruló lenni, ha az országgyűlés egy frakciója által (azon párt által, 
melynek élén Kazinczy Gábor, Kovács Lajos, Szunyogh Rudolf állottak, s melyhez az erdélyiek kis 
kivétellel csaknem mind tartoztak) nem gyámolíttaték. De ezek már Buda bevétele óta konspiráltak 
vele, Szegeden a sétatér hősei mesterségesen terjesztik az eszmét, hogy csak Görgei mint diktátor 
menthet meg, az országgyűlés konferenciáiban is szóba hozták azt, s küldöttekkel zsibongták körül 
táborában, kik unszolák a diktatúrát elvállalni, de kit annyiszor megkínálék a hatalommal, még 
akkor sem tudott irántam őszinte lenni.” Közli kOssuth Lajos: Írások és beszédek 1848–1849-ből . 
s . a . r . kAtOnA Tamás. Pro Memoria. Budapest, Európa, 1987., (2. kiad. Budapest, 1994.) 521–522.

54 kAzinczy, 2000 . 296–314 .
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ször említi őt – de egyetlen esetben sem az irányítók vagy élharcosok között.55 Zeyk 
Károly – akit Kemény kétszer is említ a védőiratban – a saját védőiratában le sem írta 
kemény nevét .56

Kemény szerepéről sokat elárul, hogy az 1849 után megjelent összefoglalókban is 
alig találkozunk a nevével. Szilágyi Sándor jellemrajzgyűjteményében Kemény 
Csengery Antallal szerepel együtt, s csupán a Pesti Hirlap szerkesztőiként kifejtett 
tevékenységükről szól, azzal, hogy egyikük sem tartozott a túlzó párthoz, s hogy 
Kemény képviselő is volt.57

Heinrich von Levitschnigg lovag pletykaszerű jellemrajzgyűjteményében szintén 
együtt szerepelteti Csengery Antallal. „Csengery és Kemény két szellemdús, szak-
értő férfiú és a forradalom előtti időszak magyar publicisztikai korifeusai, a márciusi 
napok után a Pesti Hirlapban épp oly sok tehetséggel mint következetességgel képvi-
selték Batthyány Lajos minisztériumának azon frakcióját, amely a magyar felforgató 
folyamat akut lefolyása által ősszel teljesen háttérbe szoríttatott.” Ezt követően csak 
annyit ír róluk, hogy 1849 júniusától az ő szerkesztésükben jelent meg Szemere lapja, 
a Respublica, majd idézi Szemere (1848. december elején) hozzájuk intézett, s a lap 
első számában megjelent levelét.58 nem került be kemény Franz reisinger 1851-ben 
kiadott, Magyarország politikai jellemeit bemutató munkájába sem .59

Pálffy János, egykori képviselőtársa, maga is a Békepárt tagja viszont annál rész-
letesebben írt róla; ebben azonban nem sok köszönet volt. Keményről senki nem írt 
ilyen negatív hangvételű jellemzést: „jelleme az emberi nem két ős bűnéből, önzés- 
és hiúságból van csak alkotva, minden nemes tulajdon nélkül.”60 egy másik helyen 
Kemény „ismert politikai félénkségét” és „nem nagy bátorságát” említi. Ő sem tud 
Kemény kiemelkedő szerepéről a Békepárt soraiban, csupán 1849. április 13-i felszó-
lalásáról emlékezik meg .61

Mészáros Lázár hadügyminiszter megemlíti keményt az 1849 . április 13-án kos-
suth trónfosztási indítványa ellen felszólalók között. Ugyanakkor érdekes, hogy az 
országgyűlési pártok és csoportok ismertetésénél nem a Kazinczy–Kovács-féle cso-
portosuláshoz sorolja, hanem az úgynevezett középhez, amely „Nyáry Pál, b. Kemény 

55 HM HIM Hadtörténelmi Levéltár, Abszolutizmuskori iratok. Landes General Commando. 2919. 
doboz . 2 . abteilung 1863-7-14 .

56 vitA, 1944. 545–550 .
57 sziláGyi sándor: A magyar forradalom férfiai 1848/9-ből. 2 . átdolgozott kiadás . Pest, Heckenast 

Gusztáv, 1850 . 339–340 .
58 Heinrich ritter vOn levitschniGG: Kossuth und seine Bannerschaft. Silhouetten aus dem Nachmärz 

in Ungarn. Pesth, Verlag von Gustav Heckenast, 1850 . ii . köt . 296 .
59 Ungarns politische Charaktere. Gezeichnet von F[ranz] r[eisinGer]. Mainz, J. G. Wirth Sohn, 1851.
60 PálFFy, 2008 . 189 .
61 Uo. 184–185 .
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Zsigmond, a Zeykek s mások főnöksége alatt nyugodt maradt, azaz odaengedte 
magát – nem kevés mozgás nélkül – rántatni, hová a kormányzó akarta, vagy hová 
egy perc benyomása ragadá” .62

Kemény neve egyetlen helyen, az 1848 előtti események elmondásánál, a korszak 
egyik neves írójaként fordul elő Irányi Dániel és Charles-Louis Chassin 1859–1860-
ban megjelent forradalomtörténeti összefoglalójában, a radikálisok és a Békepárt 
debreceni küzdelméről szóló fejezetekben Irányi meg sem említi.63

De ugyanígy hiába keressük kemény nevét táncsics Mihály 1876-ban írott önélet-
írásában azon, a Habsburg-házzal békülni akaró képviselőké között, akiket Táncsics 
megnevez .64

Jókai egy 1849–1850-ben írott munkájában így jellemzi keményt: „Ott volt ke  mény, 
diplomáciai ismeretekben, helyes fölfogásban, mindenoldalú státustani képzettség-
ben páratlan egyéniség. Országgyűlésen rendesen hallgatag, de konferen ciákon lel  ke, 
irányadója az értekezletnek.” Azaz, ő is azt emeli ki, hogy Kemény 1849-ben nem 
játszott jelentős szerepet a parlamentben.65

Jókai, amikor 1875-ben kiadta Forradalom alatt írt művei gyűjteményét, az Esti 
Lapokban megjelent cikkekhez írott első jegyzetében felsorolta a lap munkatársait: 
Kazinczy Gábor, Farkas Lajos, Zichy Antal, Szunyoghy Rudolf, Kovács Lajos, Pálffy 
János, Zeyk József és Károly „és több képviselő”. Kemény neve azonban nem szere-
pel a felsorolásban.66 A trónfosztás utáni egyik cikkéhez írott kommentárban már 
szerepel Kemény neve, mint azon, „eddig legóvatosabban működő” alkotmányos 
párt egyik vezetőjéé, amely pártnak „nem maradt semmi egyéb választása, mint az 
események élére állni, s az előre látható catastrophát legalább úgy közelíteni meg, 
hogy ha minden elvész is, a nemzeti becsület meg legyen mentve a bukásban” .67

Két évtizeddel később már kevésbé óvatosan fogalmazott:

62 Mészáros Lázár emlékiratai . az eredeti kéziratokból közrebocsátja szOkOly Viktor . Pest, ráth 
Mór, 1867 . ii . köt . 175 ., 324 .

63 irányi Dániel – chAssin, Charles-Louis: A magyar forradalom politikai története 1847–1849 . 
Fordította szObOszlAi Margit . s . a . r . sPirA György . Budapest, szépirodalmi, 1989 . i . köt . 80 . az 
általa felsorolt békepártiak a következők: Kovács Lajos, Kazinczy Gábor, Zeyk Károly és József, 
Weér Farkas, Szász Károly, Kubinyi Ferenc, Hunfalvy Pál, Szúnyogh(y) Rudolf, Bezerédj István. 
a mérsékelt békepártiak közé sorolja Gorove istvánt és abonyi Lajost, s a párthoz tartozó, de ahhoz 
szorosan nem kapcsolódó személyként nyáry Pált . Uo . ii . köt . 124–125 .

64 Ezek a következők. Nyáry Pál, Kazinczy Gábor, Szunyogh Rudolf, Kovács Lajos, Pálffy János. 
táncsics, 1885 . iii . köt . 93 ., 95 .

65 jókAi Mór: emléksorok . in: Elbeszélések (1850) . s . a . r . Győrffy Miklós . 2/B . köt . Jókai Mór 
Összes Művei . Budapest, akadémiai, 1989 . (a továbbiakban: jókAi, 1989.)

66 Jókai Mór forradalom alatt írt művei . Budapest, 1875 . 111 .
67 Uo. 127–128. A párt többi vezetői Jókai szerint Nyáry Pál, Szacsvay Imre(!), Kazinczy Gábor, 

Szemere Bertalan, Almásy Pál és Csengery Antal voltak.
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„1849. április 13-án Debrecenben Almásy Pál, a képviselőház elnöke szállásán 
értekezletre gyűlt össze az úgynevezett »békepárt«. Jelen volt a kormány két tagja is, 
Nyáry Pál és Patay István. Én is ott voltam, mint a párt lapjának szerkesztője. Beszél-
tek többen: Nyáry, Kazinczy Gábor, Kovács Lajos. Egyszer felállt Kemény Zsig-
mond . és aztán tartott, rögtönözve, egy olyan remek szónoklatot, amilyenhez hason-
lót én soha nem hallottam . az ember nem tudta, hogy mit bámuljon benne inkább: 
az ismeretek gazdagságát, az eszmék világosságát, az erős logikát, a széles politikai 
látkört s az adatok és ismeretek szilárd talaja fölé zodiakal fényként68 emelkedő 
jövendőbe látást, a prófétai látást.

Ha azt akkor egy gyorsíró megörökítette volna, ez az előadás tenné fel a koronát  
a legnagyobb magyar prózaíró munkálataira . kazinczy Gábor azt mondá kemény-
nek e beszéd után:

– az isten ellen való vétek, hogy te ennyi bölcsességet és szónoki tehetséget  
a gyomrodba temetsz el .

– nohát nem temetem el .
a pártértekezlet egy szívvel-lélekkel azt határozta, hogy a holnapi nyilvános ülé-

sen Kemény szólaljon fel. Ő lehetett leghivatottabb előadója a párt nézeteinek. Nyáry 
Pált feszélyezte korábbi radikális politikája, Szemere Bertalan, Csány László távol 
voltak mint kormánybiztosok, Jósika Miklós nem volt szónok: keményre nehezedett 
a feladat. Ő lett volna képes annak megfelelni.

De nem tehette meg; mert a másnapi ülést, közkívánatra, a kollegium nagytermé-
ből a kálvinista nagytemplomba tették át, s ott a képviselő urak úgy összekeveredtek 
a tisztelt közönséggel, hogy egymást nem találták; én ott hallgattam a kormányelnök 
beszédét egy oszlophoz szorítva nyáry Pállal együtt .

A szónok a [Kossuth Lajos] katedrából beszélt, s a szemközti karzat minden szót 
kétszeresen adott vissza . Vitáról szó sem lehetett . templomban! a katedrával szemben!

Nyáry Pál azt mondá: »Hát ha Isten úgy akarta: vesszünk el együtt!«
Így maradt el kemény szónoklata .”69

a történet azóta bekerült a kemény-életrajzok egy részébe is, azonban hajlamosak 
vagyunk inkább az írói képzelet szülöttének, mint megtörtént eseménynek tekinteni . 
annál is inkább, mert Jókai 1850-es munkájában még egyedül nyáry Pált említi az 
ellenzők között, s nem szól a zárt ülés után tartott titkos konferenciáról.70

68 Állatövi fény, halvány fehér színű kúp alakú fénytünemény, mely napnyugta után a nyugati, 
napkelte előtt a keleti égen megfigyelhető.

69 jókAi Mór: A legerősebb fej (1896). in: Emlékeimből . Jókai Mór hátrahagyott művei IV . Budapest, 
1912 . 138–140 .

70 jókAi, 1989 .
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az 1899-ben írott visszaemlékezésben is ott van kemény neve a békepártiaké 
között – de későbbi megjegyzéseiből, illetve idézeteiből egyértelműen kiderül, hogy 
ekkor már olvasta Beksics munkáját .71 Leszögezi, hogy kemény nem írt az Esti 
Lapokba, ám hozzáteszi: „de eszméket adott” .72

kovács Lajos a Beksics munkája kapcsán kibontakozott vitában kiadott munká-
jában hosszan idézi és magyarázza Kemény szövegét (akit egy ízben „pártunk fő-
embere”-ként aposztrofál), s ugyanígy jár el a Széchenyi közéletének utolsó három 
évéről írott munkájában – de gyakorlatilag semmilyen új adalékkal nem szolgál 
Kemény 1849-es szerepéről.73

Madarász József, aki Beksics és Kovács munkájának megjelenésével egy időben 
(s igazolhatóan már az által befolyásolva) publikálta emlékiratát, 1849-ben csupán 
két helyen utal keményre: egyszer 1849 . május 9-i belügyminiszteri tanácsosi kine-
vezése kapcsán, egyszer pedig név nélkül, csupán monogrammal jelölve, amikor azt 
sejteti, hogy a békepárti képviselők a haditörvényszék előtt megpróbálták befeketí-
teni őt és a többi radikális képviselőt.74

Kacskovics Lajos képviselő, aki maga is inkább a Békepárthoz vonzódott, Ke  ményt 
nem, csupán Kovács Lajost, Kazinczy Gábort és Szunyoghy Rudolfot említi az ápri-
lis 13-án a trónfosztási indítvány ellen felszólalók között.75

Summa summarum, a kortársi tanúságok nemigen erősítik meg azt a vélelmet, 
hogy Kemény a Békepárt vezérei vagy főideológusai közé tartozott volna. S ellene 
szól ennek az a prózai tény is, hogy a parlament debreceni nyilvános ülésein egyet-
lenegyszer sem szólalt fel.

71 jókAi Mór: Emlékek a szabadságharczból (1899.) In: Az én életem regénye . Jókai Mór hátrahagyott 
művei V. Budapest, 1912 . 40 ., 52 ., 59 ., 75 ., 84 .

72 Uo . 59 .
73 kOvács, 1883 . 33 . – kOvács Lajos: Gróf Széchenyi István közéletének három utolsó éve 1846–1848 . 
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75 kAcskOvics Lajos: Életem leírása, Sőj, 1887. OSZK Kézirattára, Fol. Hung. 1329. 70/v. folio.


