
netéről, ha nagyjából az összes fennmaradt darabjait ismerjük a Corviná
nak, Vitéz János, Döbrenthei Tamás, Nagylucsei Orbán, Kálmáncsehi Do
monkos, Várady Péter, Pruisz János, Bakócz Tamás, Szathmáry György 
stb. könyvtárainak. Az utolsó évek pedig annyi e korbéli kéziratot hoztak 
napfényre, hogy alapos okkal tehető fel, hogy még mindig igen sok darab 
lappang.

Hoffmann Edith.

KI NEM  A D O T T  K Ö N Y V E K  
A 49-ES EMIGRÁCIÓ ELSŐ IDEJÉBŐL

m a g y a r  szabadságharc szerencsétlen végével, 
1849 augusztusában Kossuthtal együtt Török
országba szorult ki a magyar sereg pár ezernyi 
töredéke s a küzdelemnek több vezető egyéni
sége is: Batthyány Kázmér külügyminiszter, 
Mészáros Lázár hadügyminiszter, Dembinski, 
Bem, Perczel, Guy on, Kmetty, Stein tábornokok, 
nem számítva azokat, akik — mint Szemere 
miniszterelnök, — sikerrel csúsztak ki a török 
vendégszeretetnektúlságosanmarasztalókarjai 
közül és pár napos tartózkodás után tovább 

utaztak a müveit nyugati államokba.
Az orosz és osztrák diplomácia üldözte a menekülteket, kiadatásukat 

követelte a magas Portától. Az angol és francia segítette őket. S a viszály ideje 
alatt, mely ily módon az emigránsok feje fölött támadt, hónapokig várako
zott sorsára apró török városokban a kicsiny magyar csoport. Végül a ha
talmak a menekültek internálásában egyeztek meg, úgy hogy az előkelőbb 
személyek törökországi tartózkodása mintegy két esztendőre terjedt.

Talán nem is kell bővebben fejtegetnünk, hogy miért folyamodtak ennek 
az emigrációnak képzettebb tagjai az írótoll és papiros vigaszához. Szeren
csétlenség, hontalanság, a bizonytalan jövőnek a réme, elzártságuk minden 
európai kultúrától szükségessé tette, hogy naponta egypár oldal megfogal
mazásával emlékeztessék az emigránsok magukat saját magukra, arra, amik 
voltak, s amik még szeretnének lenni. Ezért van, hogy azoktól, akik a nyu
gati müveit népeknél élhették hazátlan életüket, kevés emlékirat maradt 
fenn. A Törökországban meghúzódó emigránsoktól azonban máris számos 
kötet jelent meg. Mészáros, Dembinski, Egressy, Makay, Lázár Kálmán, 
Veress, László, Kinizsi, Papp, Szőllősy, Blana, Biró különféle tárgyú mun
kái mind törökföldi feljegyzések alapján kerültek később nyomtatás alá.
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Amint a csapásnak első kábultsága elmúlt, látjuk sietni az emigránsokat 
esténkint rideg szállásaik felé, a török faházakba, hogy egy-két bizalmas 
órát töltsenek el íróasztaluk mellett, amit azonban képletesen mondunk, mert 
asztalokhoz csak később juttatta őket a török kormány különös gondosko
dása. A sívár, tétlen napok sorában, az egymás közti társalgásnak megszo- 
kottságában, a beszélgetés tárgyainak egyhangúságában, a török nyelv ta
nulásán kívül, a legtöbbjükre nézve ez volt az egyedüli, aminémikép a tevé
kenység megnyugtató érzését nyújthatta.

S mégis mennyire különbözők a szándékok és célok, amelyekkel az egyes 
írók magányos munkájuk közben a papiros fölé hajoltak! A jellemnek, gon
dolkodásmódnak s a titkos és bevallott céloknak mily változatossága tárul 
elénk különösen azokban a munkákban, amelyek még ma sem láttak nap
világot. Az egyéni sorstól a nagyvilág politikai fordulatáig sok kicsiny és 
nagyszerű körülmény játszott közre, hogy a nyomott hangulatnak, a fantasz
tikus helyzetnek termékei még máig is ismeretlenül rejtőznek a levéltárak
ban. Egy részük meg is semmisült,úgy,hogy csak megemlékezésekből tudunk 
valamit róluk. Elmúlt dolgoknak tekintették munkájukat az írók, szinte rosz- 
szul esett talán arra az időre visszagondolniok, amelyben írták azokat. A 
későbbi nemzedék pedig, ha ismerte is e müveket, nem tartott sokat érté
kükről, hiszen minden segédeszköz nélkül és a hangulat túlzásai között 
készültek.

Kezdjük a sort talán egy olyan munka ösmertetésével, amelynél a mun
kára indító ok nem vet fel különösebb kérdéseket. Maga a munka nem ma
radt fönn, azonban keletkezésének egyes fázisairól adataink vannak. Saj
nos, ezek az adatok nagy, emberi gyarlóságokat tárnak elénk.

Stein Miksa báró írta ezt a munkát, nagy sietve, mindjárt a száműzetés 
első hónapjaiban. Német katona-családból származott Stein, eszes és ki
válóan képzett mérnökkari tiszt volt. Úgy látszik azonban, semmi egyéb nem 
hozta a magyar seregbe, mint az eszközökben nem*válogató nagyravágyás. 
Itthon sok jó szolgálatot tett tudásával, de bátorság és hűség tekintetében 
nem volt jó híre. A katasztrófa után lett csak tábornokká; Kossuthtól kérte 
és kapta már Viddinben kinevezését, — s rögtön ezután felajánlotta szol
gálatait az orosznak; majd pár hét múlva törökké lett. S tele reménnyel né
zett jövendő katonai pályafutása elé. Ekkor mondogatta: szégyenli, hogy 
valaha a magyarok ügyét szolgálta. Később csalódván a törökökben, az 
osztrák konzulok mindennapi látogatója lett s mély bünbánattal kísérelte 
meg egyengetni útját a hazatérésre.

Ekkor „müve“ már készen volt; tudjuk ezt, valamint irányát és célját is 
abból a levélből, melyet Kossuthhoz intézett, felajánlván neki munkáját, a 
szabadságharc történetét, szép pénzösszegért. Ha rögtön fizet, — írja— le
mond a munka kiadásáról, ellenkező esetben már holnap elküldi egy kiadó
nak, akivel már szerződése is van. Úgy látszik, Kossuth nem válaszolt a le
vélre és az ajánlatra, mert a munkát nemsokára az osztrák konzulnál látjuk, 
aki szemelvényeket küld abból Bécsbe. A több száz oldalas iratnak bizo
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nyara voltak érdekes és használható részletei, mert Stein idehaza központi 
állásban működött és éleseszű ember volt. A szemelvények azonban végig 
alávaló rágalmakat tartalmaznak a szabadságharc összes vezetőiről és rosz- 
szül burkolt dicséretet a szerző tehetségeiről.

Stein munkájával nem érte el célját, sem pénzt, sem kegyelmet nem 
kapott. A krimi háború alatt, mint török pasa, szerephez jutott; de ekkor is 
intrikált, talán kémkedett is; börtönbe került, ahol — sejteni lehet, milyen 
módon, — hirtelen meghalt.

Jól esik menekülnünk Stein munkájától. A másik véglet: Mészáros Lázár 
törökországi naplója. Ez valóban semmi célt sem szolgált. Egy becsületes 
férfiléleknek bizalmas tükre. Mészáros történelmi értékű munkája a szabad
ságharcról — amit szintén Törökországban írt — már megjelent; ez a nap
lója azonban csak kéziratban van meg a Nemzeti Múzeumban. 1849 Szil
veszter napján kezdi meg s 1850 Szilveszterén fejezi be. Mindkét munká
jában hosszan vizsgálja saját tetteit, gyöngeségeit, nyugodt érzéssel, abban 
a tudatban, hogy becsületét minden balsors között híven sikerült megőriznie. 
Messzeható jelentőségű történeti adatokat nem találunk naplójában; de 
megtaláljuk benne szabadságharcunk egyik vezéralakjának egyéniségét, ön
maga által őszintén és tartózkodás nélkül jellemezve. „A lélek szenvedett, 
s vele a test is“ — beszéli Mészáros törökföldi életéről; soraiból ki-kicsillan 
a fájdalmas honvágy; politikai szerepre nem törekszik, amint azelőtt sem; 
s amikor egy titkos osztrák ágens felhívja, adja be kérvényét a kegyelemért, 
ridegen kijelenti, hogy meggyőződése szerint helyesen cselekedett, kegyel
met soha sem fog kérni. Szerény és élcelődő hangon beszél saját vezéri 
és hadügyminiszteri szerepéről. Vezértársai közül csak Dembinskit tartja 
igen-igen nagyra. Vele tölti napjait, hallgatja az ő élményeit, anekdo
táit. A vén lengyel sas igen szellemesen tudott sziporkázni, de — amint 
Batthyányné levelei is mutatják — nem igen szerette észrevenni, hogy re
pülni már nem tud. Részben Dembinski hatásának tulajdoníthatjuk azokat 
a kifakadásokat is, amelyeket Mészáros naplója Kossuth ellen tartalmaz. 
Amikor azonban véget ér az internálás és Mészáros Angliába kerül, elragadja 
őt is a közvélemény lelkesedése Kossuth iránt, s kedves, tréfás és hódoló 
leveleket ír Kossuthnak.

A naplót Mészáros hü kísérője, Katona ezredes tartotta magánál a tábor
nok halála után, s a nyolcvanas években került az, egy második kézből, a 
Nemzeti Múzeumba. Terjedelme mindössze 140 oktáv oldal, úgy, hogy egy 
kisebb füzetben ki lehetne adni; s azt hisszük, a közönség szívesen olvasná 
a legőszintébb iratot, amelyben szabadságharcunk egyik főalakja önmagá
ról szól.

E két oly ellentétes, egyszerű és áttetsző munka után nézzük Perczel Mór 
tábornok naplóját. A tábornok önmagában hordta a legszélsőbb ellentéte
ket. Jó szívének és kíméletlenségének egyformán maradtak fenn emlékei. 
Gyűlölködésig ment, ha hiúságában sértették s felháborodásában nem né
zett felsőbb célt és érdeket. Viszont azonban kevés hadvezér viselte oly ön
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feláldozással és odaadással hadjáratait, mint ő. Jó hazafi volt és vitéz, de 
önmagát szinte betegesen nagyra tartotta.

A naplót a Perczel család őrzi. Igen érdekes adatokat tartalmazhat, mert 
Perczel a török földön sem maradi tétlen, erősen remélt új háborúban s 
ügynököket is tartott Magyarországon. Jó ideig Kossuthtal együtt dolgozott. 
Később összekülönböztek. Majd pár hónap múlva érzékeny kibékülés kö
vetkezett, hogy azután ez a változatosság folytatódjék egész hosszú emig
rációján keresztül, sőt még hazatérte után is.

A Perczel család éppen ezért nem akarja még a nyilvánosság rendelke
zésére bocsájtani a naplót, hogy a hatvanas években oly nagy feltűnést kel
tett Perczel-Kossuth vitának újabb tápot ne nyújtsanak a honvédtábornok 
szélsőséges feljegyzései. A család intenciója mindenesetre nemes, de néze
tünk szerint a napló történetileg értékes adatainak kiszemelését most már 
nyugodtan rá lehetne bízni a tudományos fórumokra.

Hidegebb és nyugodtabb munkát találunk Batthyány Kázmér grófnak, a 
magyar külügyminiszternek emlékirataiban. Batthyány emlékiratait Sumla 
városában kezdte meg, utazásai közben folytatta, Brusszában fejezte be. 
Visszatekintés ez a munka a szabadságharcra s az azt megelőző politikai 
mozgalmakra. Batthyány Zamoyski grófnak, a lengyel emigránsnak bizta
tására írta, igen sietve és 1850 áprilisában már Párizsba küldte kinyomtatás 
céljából. S bár láthatóan nagy érdeklődéssel és reményekkel kísérte a mű 
sorsát, Teleki László kérésére egyelőre lemondott publikálásáról.

Úgy látszik, jó barátjának, Zamoyskinak a hatása alatt Batthyány a sumlai 
szomorú téli napokban meglehetősen kedvezőtlen színben látta a magyar 
mozgalom legfőbb vezetőit. S hozzájárulhatott ehhez hitvese is, ki férjének 
jövőjét féltve, igyekezett őt Kossuthtól távol tartani.

Később Párizsba került a grófi pár, ahol Szemere társasága újra szembe 
állította Batthyányi Kossuthtal. Úgy látszik, ezért szánta rá magát ismét 
munkája közlésére. Arra is gondolt, hogy angolra lefordíttatja. Ezért küldte 
el kéziratát Blackwellhez, aki Anglia félhivatalos ágense volt azelőtt Ma
gyarországon. Blackwell átalakította a munkát, de a közlés megint elmaradt, 
valószínűleg Batthyány hirtelen halála miatt. Az angol kéziratot most Aka
démiánk könyvtára őrzi.

Egészen más irányú munkát küldött nyomdába Kossuth Lajos, már 1851 
elején. Jellemző törhetetlen optimizmusára, hogy már két hónappal a ka
tasztrófa után teljes lelkesedéssel és ragyogó reményekkel eltelve dolgo
zott azon, hogy nemzete balsorsát jóra fordítsa. A keleti kérdés diplomá
ciai bonyodalmaihoz igyekezett hozzákapcsolni a magyar ügyet. Annyira 
bízott magában és a jövőben Kossuth, hogy gyakran csak pár hónapra tette 
a diadalmas és boldog hazatérés időpontját. Azonban — mint maga mondta
— a szabadságharc tanulságai megváltoztatták addigi, embereiben bízó 
hitében. Görgey magatartása hatott rá. Ezért szándékozott hazatérése ese
tén diktátori hatalommal működni. Magának tartotta volna fenn a fővezér- 
séget. Erre a szerepre komolyan s hosszú ideig készült is Törökországban.
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Tanítómesterei Bulharyn lengyel tábornok, és Idzykowski lengyel ezredes 
voltak Kiutahiában.

1851-ben Kossuth már kész katonának vallotta magát. A most megnyílt 
Kossuth-levéltár iratai közt számos jegyzetet, tervezetet találunk a hadtu
domány minden ágazatából, Kossuth kezével írva. Többek között elkészí
tette Magyarország jövő katonai szervezetének tervét is.

1851 tavaszán Idzykowski ezredes eltávozhatott Törökországból, s Bel
giumból Kossuthnak levelet írt, amely egyedül ad hírt arról, hogy Kossuth 
egyik ilyen katonai munkáját kinyomatás céljából a lengyel ezredessel nyu
gatra küldte. E munka tartalmáról csak annyit tudunk, hogy elsősorban a 
magyar vezényszavak tankönyvének volt szánva. A kinyomatás nehéz
ségekbe ütközött, mert igen megdrágította volna, hogy a magyar betű
típusokat külön kellett volna elkészíteni. Pénz pedig nem volt elég, akkor 
sem, s úgy látszik később sem, mert Kossuth könyve tudtunkkal sohasem 
jelent meg, — ahogy maga Kossuth sem állhatott soha hadsereg élén a 
magyar határokon, amint ez sokszor kifejezett vágya, álma volt.

Nem magyar ember, de a Törökországba szorult menekültekkel együtt 
élt s írta emlékiratait Longworth őrnagy, a cserkeszföldi utazó, aki részt vett 
szabadságharcunk utolsó hónapjaiban. Egyike azoknak az angoloknak, akik 
részben kedvtelésből, részben kenyérkeresetből utazgatnak, mint hírlapok 
tudósítói, s akiket az angol diplomácia is szívesen felhasznál bizalmas kül
detésekre. Ö, úgy látszik, a konstantinápolyi angol nagykövetnek, Canning- 
nak, félhivatalos megbízásából jött Magyarországba, ahol aztán Guyon mel
lett küzdötte végig az utolsó harcokat. Török földön egy kötetbe foglalta 
emlékezéseit, amelyek bizonyára igen értékesek lehettek, különösen Kos
suthnak külügyi politikáját illetőleg. Müvével Longworth már 1850 nyarán 
teljesen készen volt és egy konstantinápolyi angol festővel sorban felke
reste a szabadságharc vezető személyeit Törökországban, hogy munkájához 
arcképeket, illusztrációkat festessen. Kossuthról, Mészárosról, Dembinskiről, 
Batthyányról, Perczelről többé-kevésbbé jól sikerült kép készült el ily mó
don, amint ezt egykorú levelek kritikájából tudjuk.

Azonban a sors nem kedvezett ennek a munkának sem. Longworth ha
marosan hivatalos diplomáciai állásba jutott s munkáját nem publikálta, 
alávetvén magát a diplomáciai kar fegyelmének, amely tartózkodást paran
csol a politikai vélemények nyilvánításában. Ránk nézve igen sajnálatos 
dolog, hiszen bizalmas viszonya egyrészt Kossuthtal s Batthyányval, más
részt az angol követtel, sok szavahihető és érdekes adattal gazdagíthatta 
munkáját, amely talán valamikor mégis napfényre fog kerülni az angol kül
ügyi hivatalok valamelyikének irattárából.

Nem Kossuthékkal együtt menekült ki, hanem később lopódzott ki Tö
rökországba Mack József alezredes, a komáromi vár tüzérparancsnoka, a 
későbbi, vérbefojtott Mack-féle összeesküvés szervezője. Neki is vannak 
emlékiratai. Amerikában irta azokat, főként a török földön szőtt összeeskü
vés történetéről.
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Ismét új fajtája az embereknek. Tele lelkesedéssel — bár meglehetősen 
zavarosan elképzelt célokért; — telve önfeláldozással, amely azonban in
kább csak hóbortos kísérletekre vezetett. Kossuth elé Kiutahiában álnéven, 
álöltözetben, mint egy amerikai utazó inasa, toppant hirtelen. A török őri
zet miatt csak titokban találkozhattak; s az elsietett beszélgetésekben is 
megnyilvánult határtalan odaadásával megnyerte Kossuth szívét. Utasítá
sokat kapott tőle, hogy a hazában csöndben és óvatosan katonai szerveze
teket létesítsen.

Pár hónap múlva Kossuth ijedten igyekezett már visszavonni megbízatá
sát. Mack hóbortjairól rémítő hírek érkeztek. Késő volt; otthon már felfe
dezte az osztrák a dolgot, többen halállal fizettek, igen sokan börtönnel, 
köztük Kossuth nővére is.

Mack most Kossuth ellen fordult, s emlékiratai is bizonyára ebben a szel
lemben vannak írva. A hatvanas években már kiadó kezében volt munkája, 
már hirdették is megjelenését, azonban mégsem jelent meg soha. A német 
kiadó, a lipcsei Baensch, állítólag Bécsbe küldte az emlékiratokat jutalom 
reményében.

Amióta a bécsi levéltárak minden részükben megnyíltak a kutatás szá
mára, sokan keresték már ott Mack munkáját, — eddig sikertelenül. Ha va
lamikor mégis előkerül, fantasztikus regényét fogjuk találni benne egy iz
galmas kornak, s önkénytelen rajzát egy fantasztikus egyéniségnek, a mü 
írójának, aki torzképe volt a küzdő, reménylő, és szenvedő magyar emig
ránsnak a szabadságharc után.

Hajnal István.
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