feladatait, hiszen az ő pályájuk, sorsuk, lehetőségeik, korlátaik, helyzetük ismerete
és reális értékelése nélkül művelődésünk történetében legfeljebb tévelyeghetünk. De
nélkülözhetetlenek ők „történelmi jelenléf'-ünkhöz is, mert ez az értelmiség „nem
silány vigaszt testált az utókorra, hanem az ember nembeli lehetőségeinek tiszta
fogalmakba kristályosodó tapasztalatait." (Kriterion, 1977.)
VEKERDI LÁSZLÖ

Requiem egy hadügyminiszterért
NEMESKÜRTY ISTVÁN: „KIK ÉRTED HALTAK, SZENT VILÁGSZABADSÁG"
A NEGYVENNYOLCAS HONVÉD HADSEREG KATONAFORRADALMÁRAI
Egy történelmi film forgatókönyve, melyben az alkotó különböző filmműfajokat
ötvöz egységbe,' s az olvasót, pontosabban a nézőt magával együtt arra biztatja,
hogy „most pergessük ismét gyorsabban tűnt idők megkopott filmszalagját", m a j d
megszakítva a játékot „egy híradófilm könyörtelenségével mutatja meg" hősei sorsát, a téma izgalmától azonban nem hagyja magát annyira elragadtatni, hogy a
szereplők „James Bond-filmekbe illő, vakmerő, de céltalan kalandjainak bemutatásával" csigázza fel képzeletünket. Hadtörténelmi monográfia az 1848—49-es forradalom és szabadságharc egész katonai történetéről, melyben a történetíró a mű
szerkezetét is0 alapvetően az időrendi katonai események menetére alapozza, s csak
a tudományágat, azaz a hadtörténelmet kevéssé kedvelő olvasó megnyerésére hangoztatja, hogy „nem hadtörténetet írunk", vagy „nem bocsátkozunk hadtörténéti
részletekbe". Politikai-történelmi
esszé, melyben az esszéíró szinte egyszemélyesnek
látszó kutatóműhelyére alapozva szól a magyar történelem (a világtörténelem) egyik
sorsfordító korszakáról, ahogyan ezt már eddig is tette Dózsa Györgyről, a Mohács
utáni korról, az 1542—1552 közötti tíz esztendőről, vagy a 2. magyar hadsereg vereségéről szóló műveiben, hogy a történelem példáival járuljon hozzá a mai tudat
formálásához, elsődlegesnek tekintve az illúziók rombolását, a tévhitek oszlatását.
S a mű végül szépirodalmi életrajz-töredék
az 1848—49-es forradalom és szabadságharc eddig meglehetősen háttérben álló, kevéssé ismert tábornokáról, Mészáros
Lázárról, de egyúttal történelmi arcképcsarnok is méltatlanul elfeledett, vagy eddig
ismeretlen hősökről, magyarokról és más nemzetiségűekről, akik a magyar szabadságharcban a világszabadságért küzdöttek. A szerző emléküknek ajánlja könyvét, s
adósságot akar törleszteni.
Sokirányú célját határozott koncepcióval alapozza meg: a) A forradalom és
szabadságharc katonái és vezetőinek többsége a magyar nemzetért harcolva a világszabadságért küzdött, b) A forradalmi hadsereg tagjai a feladatra készülve vagy a
harc menetéből következően maguk is forradalmárok lettek, c) Az osztályszemlélet
úgy érvényesíthető, ha a háborút nem nemzetek, hanem forradalom és ellenforradalom mérkőzésének tartjuk.
A világszabadságért vívott küzdelem értelmezésében Petőfit követi, a „költői
elragadtatás mámoros pillanataiban" világszabadságról éneklő költőt. Hozzá méri,
hasonlítja könyve katonáit, akik szerinte a világszabadság eszméjének éppúgy elkötelezett hívei voltak, mint a költő. Ezért az eszméért haltak meg száz- és ezerszámra az egyéves harc során idegenből hazaszökő lovas és gyalogos katonák, akiknek nevét sem tudjuk, akiket megtizedeltek, lemészároltak elfogatásuk pillanatában,
és kivégzésük előtt azt kiáltották, hogy „éljen a szabadság!" így gondolkodott Vetter, amikor Tiszafüreden e szavakkal buzdította a honvéd hadsereget: „Tőlünk
remél mindent az elnyomott emberiség. Győzedelmünkkel lehullanak az önkény
jármai mindenütt, mindörökre." A magyar hadsereg sikerei, a függetlenségi nyilat78

kozat hatására 1849 májusában Németország két államában is katonai felkelés tört
ki, s e kettő közül a badeni a magyar szabadságharcról vett példát. Ez a világszabadság-eszme egy helyütt fejtegetéseiben még tovább bővül: „hőseink változatlan
lelkesedéssel hittek a világforradalomban és annak győzelmében" — írja. Világszabadság és világforradalom összefüggéseinek felmutatásakor nem helytelen rámutatnunk e célok nyilvánvalóan korlátozott jellegére, a forradalmi mozgalmak
polgári vagy polgári demokratikus formáira és arra a tényre, hogy a világ ekkor
Európát jelenti, ahogyan Marx és Engels írta: „ . . . a magyar háború nagyon hamar
elvesztette kezdeti nemzeti jellegét, és éppen a látszólag legnemzetibb lépéssel, a
függetlenségi nyilatkozattal öltött végérvényesen európai jelleget."
A honvéd hadsereg forradalmi jellegét, egyes tagjainak forradalmár mivoltát is
helyesen az dönti el, hogy a szabadság és a haladás eszméinek a maradisággal és a
zsarnoksággal vívott küzdelmében melyik oldalon állt. A forradalmiság, az esetek
többségében nem nyilatkozat, de cselekvés, magatartás, sors. Forradalmároknak minősülnek azok a haladó ifjak, akik már 1848 előtt katonának jelentkeztek a császári
hadseregbe, hogy kiképeztessék magukat egy majdani forradalmi harcra. Azok a
katonák, kikre a harmincas-negyvenes évek forradalmi mozgalmai (Itáliában és Galíciában) erősen hatottak, és a magyar forradalomtól függetlenül, már 1847 előtt
kialakult soraikban egy forradalmi jellegű, félig-meddig földalatti mozgalom. A birodalom iparosított vidékein született és a hadseregben a tüzéreknél szolgáló, polgári eredetű katonák, osztrák, cseh, morva tisztek sokasága jutott el a forradalom
szolgálatához. Sorra jelentkeztek bécsi osztrák rendőrök, az udvari darabonttestőrség;
katonái, a francia, sőt a porosz királyi hadsereg tisztjei, de beállt honvédnek egy
svéd iparosmester is. A fenti felsorolásból is látható, hogy Nemeskürty nem elemzi
a honvédsereg születésének teljes folyamatát, nem foglalkozik a regrutálás hazai
forrásaiból származó tíz- és százezernyi katona, tiszt eredetével. Véleménye szerint
az első pillantásra meghökkentő jelenség az, hogy „a forradalmi honvéd hadsereg
magját hivatásos cs. kir. tisztek adták", s ez alkalommal csak ezekről a hivatásos
tisztekről ír könyvében. Vállalkozását egyedülállónak tartja („mi most e könyvben
olyasmiről írunk, amiről eddig talán senki: a cs. kir. tisztikar honvéddé és forradalmárrá vált tisztjeiről"), és a történettudomány elmúlt húsz évi munkásságának
ismeretében is szükségesnek látja korábban született történelmi művekkel való
vitáját. Csak a tények kedvéért idézünk egy ilyenből témánkra vonatkozóan néhány
sort, a szabadságharc bukásának okairól szóló fejezetből: „A tisztikar egy része a
volt császári tisztek közül került ki. Ezek közül igen sokan árulónak, vagy legjobb
esetben megalkuvónak bizonyultak, összejátszottak a császári udvarral és minden
eszközzel a szabadságharc elbuktatására törekedtek. Ide vezethető vissza például,
hogy az osztrák—orosz intervenció megindulásakor az intervenciós csapatok pontos
adatokkal rendelkeztek a hadsereg elhelyezését és tervét illetően." Ezeknek az „árulóknak", gyanús elemeknek tartott hivatásos tiszteknek akar igazságot szolgáltatni,
a katonaforradalmároknak, akikről már a mű első soraiban hirdeti a döntő bizonyságot: „1849 őszén, a függetlenségi harc elbukása után már több mint ezer ténylegesen szolgáló hivatásos császári-királyi katonából lett honvédtisztet végeztek ki,
börtönöztek be, száműztek, üldöztek Ferenc József császár hóhérai." A máig élő
fenntartásokat akarja eloszlatni, világos határt vonva közéjük és a császári hadsereg
azon tagjai közé, akik egy percig sem csináltak titkot abból, hogy ők a császár és
az uralkodóház hívei s ezért ellenségek.
Felfogásának erőteljes eszméje a nemzetköziség, s a 48—49-es hadsereget túl
merészen a világ első internacionalista hadseregének tartja, de azonnal óvatosságra
is inti magát, mondván: egy ilyen hadsereg csírájának, palántájának lehet nevezni
az akkori katonaságot. E nemzetköziséget a szemben álló erők viszonyával magyarázza: 1848—49-ben Magyarországon nem nemzetek harcoltak egymás ellen, hanem
a magyar haladó erők vezetésével forradalom és ellenforradalom vívta egymással
nagy csatáját, mindkét részről nemzetközi összetételű hadseregek részvételével.
A nemzetek, vagy a nemzeti keretek között folyó osztályküzdelem — a polgárság és
a feudalizmus erői között — feltételezését is elvetve, azt vallja, hogy a választó79

vonal nem nemzetek, hanem: a nemzet és az emberiség jövendő sorsáról vallott
nézetek között húzódott.
A vázolt elvrendszer megtestesülését látja Mészáros Lázárban, könyve főhősében, akinek helyét a történettudomány eddig a szabadságharc azon vezetői között
jelölte ki, akik a Batthyány-kormány, a Honvédelmi Bizottmány tagjaiként csak
bizonyos kérdésekben haladtak együtt a forradalom vezetőivel. Mindez természetesen semmit nem von le a könyv ama érdeméből, mellyel szerzője ú j adatok feltárásával, ú j összefüggések megmutatásával pontosabbá, hitelesebbé rajzolta Mészáros Lázár életútját. Meghatározó jelentőségűnek tartja Nemeskürty Mészáros Lázár
hadtudományi munkásságát, 1845-ben írt és felolvasott akadémiai tanulmányát,
melyben szerzője háborúellenességét fejti ki, és azt taglalja, hogy a katonaság intézményének célja a nemzeti lét fenntartása és ennek érdekében a külső támadás
visszaverése. Mindebből Nemeskürty arra következtet, hogy Mészáros Lázár a lehető
legalkalmasabb férfi volt, aki 1848 tavaszán a hadügyminiszterségre egyáltalán
•számba jöhetett. Az újdonsült hadügyminiszter Itáliából indult el .hazájába, Bécsen
át Pozsonyba ment, hogy megnyerje Lamberg Ferenc altábornagy pozsonyi hadosztályparancsnokot a magyar hadsereg ügyének. „Mészárosnak nem sikerült Pozsonyb a n Lamberget megnyernie. Amiből szükségszerűen következik, hogy tehát Mészáros haladóbb nézeteket vallott, mint Lamberg. Ez egyébként természetes." Miért?
Ez a Lamberg-epizód, s egyáltalán Lamberg szerepének, bukásának felfogása a
könyv legvitathatóbb része, s nem bizonyítja Mészáros forradalmiságát. (Lamberg
kivégzését Nemeskürty politikai gyilkosságnak és olyan eseménynek tartja, mellyel
•a forradalom tisztasága bemocskoltatott.) A vezérkar szervezése során Mészáros
kénytelen volt azokkal beérni, akik együttműködési szándékuknak valamilyen tanújelét adták, ami szintén nem a forradalmi hadseregszervezés magaslata. Hadügyi
sikerek után jutott el a Függetlenségi Nyilatkozat időszakához, amikor „Mészáros
L'ázár hadügyminiszter is lemondott, de sem a politikai élettől, sem a hadseregtől
nem vonult vissza." Nemeskürty magyarázata: Szemere kormányában nem a k a r t
részt venni, a hatalomra törő Görgeyt nem tudta és nem is akarta megakadályozni
céljai elérésében, a Honvédelmi Bizottmányban nem várt rá feladat, s végül: a trónfosztás időpontjától sem volt elragadtatva. Ebből az érvelésből is kitűnik, hogy a
"trónfosztás után Mészáros nem a forradalmiság útját járta, mégha országgyűlési
képviselő is maradt. S a végkövetkeztetés szintén meggondolkodtató: „Mészáros polgári forradalmár volt, az angol liberális demokrácia híve, de annak következetes",
és később: „1848-ig együtt léptetett a fontolva haladókkal, a forradalomban viszont
vérmérséklete szerint igyekezett együtt vágtatni a rohanókkal." E röviden vázolt
pályaképpel és következtetéssel a könyv Mészáros-portréját igyekeztünk megragadni,
tudván, hogy a hadügyminiszter kiváló katona, igaz hazafi, nagyszerű ember volt,
-s a szabadságharcnak az eddigieknél emlékezetünkre méltóbb hőse, de sem az
angol liberális demokrácia híveként, se a rohanókkal való együtthaladási igyekezetében nem volt katonaforradalmár. A forradalmiságot ugyanis olyan követelménynek kell tartanunk, amellyel egy katonai vezető a forradalmi politikát valósítja
meg a hadügyben, a hadseregben, a háborúban. Petőfi és Mészáros forradalmisága
'közötti különbség nyilvánvaló. Hangsúlyozzuk, hogy ez a véleményünk nem csökkenti Mészáros Lázár érdemeit, különösen ha azt is megemlítjük, amiről Nemeskürty nem szólt: emigrációjából nem folyamodott hazatérése érdekében kegyelemért,
karrierjét feláldozta hazájáért, s élete végéig ragaszkodott azokhoz a célokhoz,
•amelyeket becsületesen és hűségesen akart szolgálni. Magát igen gyenge politikusnak tartotta, s kíméletlenül őszinte emlékiratában bizonyára túlzó önkritikával hangoztatta: „Gyengéd és hajlékony jellemem, ultra emberséges gondolkozási módom
•akármire inkább tett képessé, mint a hon hadügyminiszterének lenni."
A szabadságharc 'más vezetői, katonái inkább megfeleltek volna ama forradalmár katonaeszménynek, amelynek kritériumait Mészáros Lázár esetében kevéssé
•érvényesítette a szerző. S valóban csak történelmi tényként érdekes az, hogy e katonák korábban a császári hadban szolgáltak-e vagy a polgári életből léptek-e a
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hadsereg soraiba, magyar származásúak voltak-e vagy más nemzet fiai közül álltak-e a honvéd zászlók alá. Aulich Lajos, Czetz János, Damjanich János, Gál Sándor, Hrabovszky János, Korponay János, Lahner György, Mack József, Nagy-Sándor
József, Vetter Anton von Doggenfeld és ismert-ismeretlen lengyel, cseh, osztrák,
olasz katonatársai forradalmárok voltak. Tetteik és sorsuk, életük egyes epizódjainak felvillantása, mondhatjuk bátran, kalandjaik elbeszélése a könyv megannyi
remeklése. Nemeskürty számtalan tényt kutatott és tárt fel hőseiről, az egész
1848—49-es magyar és császári hadseregről. A források közül a hősök szakírói munkásságát különös gonddal elemzi. Írói erejét azonban leginkább a katonasors, az
embersors elbeszélésében látjuk, s példái valóban csodálatot, elismerést, az utókor
tiszteletét válthatják ki a mai olvasóból. A mához szóló intést, figyelmeztetést
egyébként elemi erővel hangoztatja: „Ideje, hogy március tizenötödikén, október
hatodikán vagy akár április negyedikén róluk is megemlékezzünk. Hiszen azért harcoltak, azért vállaltak börtönt és üldöztetést, hogy legalább a kései nemzedékek
úgy élhessenek, mint ők szerettek volna." Kissé megalapozatlannak tartjuk Dembinski megítélését, akivel kapcsolatban a szerző nem akar vitába bonyolódni. Hasonlóan kerüli a Görgey-vita felelevenítését is, mert azt áldatlannak, tipikusan és szomorúan magyar ügynek tartja, s a végletektől óvja olvasóit. Jó néhány katonai
kérdésben hasonlóan realista szemléletet sürget, így például a magyar hadsereg
beavatkozásának lehetőségét a bécsi forradalomba, vagy Budavár ostromát illetően.
Hatalmas ismeretanyagon kellett úrrá lennie a szerzőnek, s minduntalan az
olvasó türelmét kéri, amikor látszólag hosszadalmasan ismertet hadműveleti elemzéseket, hadrendeket, vagy más történelmi forrásokat. Érdemes e könyv gazdag forrásanyagában is elmélyülni, bár a merengésre nem sok idő marad, mert felriasztja
az olvasót emlékeztető, utaló, figyelmeztető hangja, kiáltása, amellyel nemzeti történelmünk egyik legfontosabb, legszebb fejezetének újragondolására hívta a szerző
a ma emberét. (Magvető, 1977.)
TÓTH GYULA
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