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Bene Orsolya 

 

BÉKEPÁRTI ÁLLÁSFOGLALÁSOK A BÉKEKÖTÉS 

ÉS A FÜGGETLENSÉG KÉRDÉSÉT ILLETŐEN AZ 

ORSZÁGGYŰLÉS 1849-ES DEBRECENI 

ÜLÉSSZAKÁN 

 

(1. rész) 

 

 

Az 1849 óta eltelt időben sokan, sokféleképpen ítélték meg a Békepártot. Különböző 

szándékkal írtak róla, nem ritkán klisék alapján ítélve meg működését, gyakran 

manipulálták, meghamisították, kitagadták vagy éppen kisajátították, legtöbbször az 

aktuálpolitika állásfoglalásához igazodva. A dualizmus évtizedeiben és a Horthy-

korszakban használatos sztereotípia szerint a Békepárthoz tartozók valódi 

reálpolitikusok voltak, akik józanul felmérték a győzelem esélytelenségét, és előre 

látták a „bukást” is. A marxista történetírás képviselői szerint ellenforradalmárok, 

reakcionáriusok, hazaárulók voltak. A marxista dogmatikus történetszemlélet a 

mérsékelteket azonosította a jobboldallal, amelynek céljaként az uralkodóházzal való 

kibékülést, akár a teljes és feltétel nélküli megadást tekintette. Valójában egyik 

megközelítés sem ad pontos képet a Békepártról, mivel elfelejtik megemlíteni azt, 

hogy ők is emberek voltak, akik hol bátran, hol visszafogottan, de alapvetően a 

mérsékelt liberalizmust képviselve sodródtak az eseményekkel. 
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Rövid elemzésemben azt a kérdést járom körül, amely a Békepárt kapcsán a 

legtöbbször vetődött fel az elmúlt 160 év folyamán: mikor és milyen feltételekkel 

akartak békét kötni, hogyan viszonyultak Kossuthhoz, a radikálisokhoz, a 

függetlenséghez és egy esetleges köztársasági államformához. Próbálok választ 

keresni arra, hogy e témákhoz való viszonyuk változatlan volt-e, vagy folyamatosan 

formálódott? 

A Békepárt megítélésében, az események kapcsán felmerülő vitákban, 

döntésekben, kritikus kérdésekben felvállalt egykori szerepek, megnyilvánulások és 

állásfoglalások vizsgálatában segítséget nyújtanak mindenekelőtt a békepárti Esti 

Lapok. A Békepárt orgánuma, az Esti Lapok a debreceni városi nyomda 

sajtótermékeként 1849. február 22-től május 31-ig jelent meg, vasárnap kivételével 

minden este. 1849. április 30. és május 8., valamint június 4. és július 7. között Pesten 

is kiadták, Pesti Lapok címmel. Ennek szerkesztője Ludasi Mór, kiadója Jókai Mór 

volt.  

A debreceni lap a megszűnt Pesti Hírlap irányát folytatta, bár megváltozott 

feltételek között és megváltozott modorban. A centralisták egykori újságának 

értekező hangnemét és elvi következetességét Jókai humora és nem egyszer 

elmosódott, gyakran változó politikai vélemények váltották fel, amelyek többsége 

általában a Békepárt nézetét képviselte.  

Kovács Lajos és Kazinczy Gábor szerint viszont a lap nem volt pártorgánum, 

pártprogramot sem adott, csupán „a mérséklő elemek vívótere lőn”. A hírlap alapítói 

semmiben nem kötötték meg Jókai kezét, egyetlen feltételük volt csupán: 

megtámadtatásuk esetén bármikor írhassanak az újságba. A szerkesztő politikai 

hitvallását annyira nem tükrözte az Esti Lapok, mint Kossuthét az 1840-es évek Pesti 

Hírlapja. Jókai főleg a népszerű hangnemről, a megfogalmazásról és a Charivari 

(macskazene) című „humoristicai rovat” vezetéséről gondoskodott. A napilap 

politikai irányvonalára elsősorban Kazinczy Gábor, Kovács Lajos, Nyáry Pál, részben 
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Hunfalvy Pál gyakorolt befolyást, valamint Kemény Zsigmond, aki ugyan nem 

publikált a lapba, de a Békepárt szellemi vezetői közé tartozott. Az újság 

munkatársai között találjuk még többek között Pálffy Jánost, Szunyogh Rudolfot és 

Kolmár Józsefet, aki előzőleg a Kossuth Hírlapjába, sőt radikális lapoknak is dolgozott. 

A zsurnaliszták neveit mégsem onnan tudjuk, hogy megjelenő cikkeiket nyíltan 

vállalták volna, hanem utóbb Jókai sorolt fel közülük néhányat. Az Esti Lapokban 

nagyon kevesen álltak ki véleményük mellett, többnyire álnevek, esetleg 

monogramok mögé bújtak, vagy egyszerűen csak egy betűvel szignálták írásaikat. 

Sok publikáció végén semmilyen jelzést sem találunk, így a hírrovatoknál, a 

Charivarinál, sőt egyes hosszabb írások, esetleg vezércikkek esetében is névtelen 

szerzőkkel találkozunk. 

A tájékozódást segítik további sajtótermékek, a Közlöny országgyűlési 

tudósításai, az országgyűlési jegyzőkönyvek és a kortárs visszaemlékezések.  

A Békepárt nem volt sem a mai, sem a korabeli értelemben vett politikai párt. 

Nem rendelkezett tagsággal, elnökséggel, de még pontosan lefektetett programmal 

sem. Valójában sokban hasonlóképpen gondolkodó parlamenti képviselők 

gyülekezeteként működött. A politikai csoportosulások kialakulását az eltérő 

vélemények, eszmék, és gondolatok parlamenti képviseletének erőssége, 

hatékonysága határozta meg. Az irányzatok elkülönülése kezdetektől végigkísérte az 

1848–1849-es magyar parlament tanácskozásait. Az 1849 januárjától ülésező 

debreceni országgyűlésen részt vevők három nagyobb csoportosuláshoz tartoztak. 

Szándékosan kerülöm a párt kifejezés használatát, mert ezek a politikai tömörülések 

nem feleltek meg a pártszervezet mai értelemben vett követelményeinek. A 

debreceni Esti Lapok március elejétől egészen utolsó számáig foglalkozik a 

pártszerveződés kérdésével. A cikkek jelentős része szerint a debreceni parlamentben 

valójában nem is alakultak pártok, mert azoknak „semmi atributumait, semmi 

jelenségeit nem látjuk, látunk legföllebb itt-ott eltérő nézeteket s többséget e vagy 
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ama nézetre minden éles pártszövetség nélkül”. A cikkíró úgy vélte, hogy „míg 

rendezett pártok nem fejlődnek ki, a parlamentnek normális, jótékony valódilag 

vezető szerepe nem lehet a nemzet életében”, de a pártalakulást „nem kell erőtetni, 

mert pajtássággá válik, minek haszna nincs”.1 

A politikai csoportok hiányát taglalta május 22-én az „X” szignójú cikk is. Írója 

szerint az országgyűlésen eddig azért nem működtek ilyen szerveződések, mert 

ebben a nehéz időben az csak a haza védelmét nehezítette volna, és mert „a 

kormányzó vezette az ügyeket a parlamenten kívül, s vezette a parlamentet magát. 

Illy időben a vezetés dicsősége nagy, de nem kicsi a vezettetés érdeme is. Okos 

ember és hazafi hallgatott. E vala szerepe. Ez érdeme. Illy időben a ballépés is kisebb 

baj mint a tusa a jobbért”.2  

Ami bizonyos: a képviselők egyik csoportja a kb. 30 főt kitevő, Irányi Dániel és 

Madarász László vezette radikális-republikánusok, a detronizációs köztársaság hívei 

voltak. A második számottevő gyülekezetnek a Békepártot tekinthetjük. Tagjainak 

pontos számát nem tudjuk, sőt annak meghatározása is problematikus, mikor 

született meg: már Pesten is létezett valamiféle összetartó erő vagy csak Debrecenben 

sodorták az események a képviselők egy részét közös táborba? Kovács Lajos például 

a ’48-as pesti parlament mérsékelt képviselőit szinte automatikusan a Békepárt 

tagjaiként tartja számon, azt a ’48-as „miniszteriális párt” folytatásának tekinti, és 

ennek megfelelően célját az áprilisi törvények alapján a béke mielőbbi megkötésében 

jelöli meg. A harmadik erőtényező a „pártonkívüliek, függetlenek” népes tábora volt, 

akik elkötelezetlenül sodródtak az eseményekkel. Ők voltak a legtöbben. 

 

 

                                                 
1 „Z”: Pártok a parlamentben. Esti Lapok 68. május 12., 265. 

2 „X”: Óvakodjunk felkölteni a rosz szenvedélyeket. Esti Lapok 76. május 22., 297–298. 



Modern Magyarország 1. évf. (2012) 1. szám 

 

 

40 

 

A békekötés esélyeiről: 1848 mint a minimum, avagy a maximum mércéje 

 

Az országgyűlés debreceni időszaka alatt többször szó esett a békekötés 

lehetőségéről, továbbá a kormány felelősségvállalásáról. Elsőként a még december 

végén kiküldött békeküldöttség jelentése nyomán fellángolt vitát mutatjuk be.  

Január 9-én, a debreceni parlament első vitanapján az elsőként hozzászóló 

Kubinyi Ferenc azt kérte, hogy a tanácskozás ne minősüljön valódi ülésnek, hanem 

mintegy komitéként működjön a képviselők testülete mindaddig, amíg Windisch-

Grätz válaszát meg nem ismerik.3 A javaslat valójában a népszuverenitást 

megtestesítő testület kompetenciáját kérdőjelezte meg, ezért Kossuth azon nyomban 

szembefordult vele, és leszögezte: „nincs fontosabb […] mely nagyobb súllyal 

nehezkedhessék a nemzet sorsának mérlegébe, mint az, hogy az országgyűlés 

mihamarabb mondja ki a szót, vagyunk ma, mint tegnap voltunk, és tanácskozunk!”4 

Szavai a csüggedés eloszlatását, az önbizalom erősítését szolgálták, jelezve, hogy bár 

a főváros elvesztése és az országgyűlés, a kormányzat átköltözése súlyos 

megrázkódtatást jelentett, a parlament és a neki felelős kormányzás továbbra is 

minden megszorítás nélkül teljesíti kötelességét.  

A békepárti Bezerédj István az áprilisi törvények védelmére szólított fel, és 

javaslata elfogadásával a Ház a jogos önvédelem és a megbékélés lehetőségét 

egyaránt magában foglaló álláspontra helyezkedett.5 Az ülésről készült 

                                                 
3 Hunfalvy Pál: Napló 1848–1849. S.a.r. Urbán Aladár. Bp. 1986. 146. 

4  Szabad György: A népképviseleti országgyűlés első ülése Debrecenben. Debreceni Szemle 7. (1999: 1. 

sz.) 13–15. 

5 Erdődy Gábor: Kényszerpályán. A magyar külpolitikai gondolkodás 1849-ben. Bp. 1998. 8.; vö. Pap 

Dénes: A parlament Debrecenben. I–II. Lipcse. 1870.; Varga Zoltán: A trónfosztás. In: A szabadságharc 

fővárosa Debrecen. Szerk. Szabó István. Debrecen. 1948.; Kovács Lajos: A Békepárt a magyar 

forradalomban. Válaszul Irányi Dániel röpiratára. Bp. 1883; Andics Erzsébet: 1848–49. Bp. 1968.; 

Hunfalvy P.: Napló i. m.; Kemény Zsigmond: Forradalom után. In: Uő: Változatok a történelemre. Szerk. 

Tóth Gyula. Bp. 1982. 181–373. 
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jegyzőkönyvben rögzített határozat a parlamentáris kormányzati rendszerhez való 

ragaszkodás kidomborítását célozta: „a magyar nemzetnek az 1848-diki törvények 

épen tartásán, védelmén és biztosításán kívül – semmi, de semmi egyéb célja nincs.”6 

Windisch-Grätz a magyar békeküldöttségnek adott válaszát az országgyűlés 

január 13-án tartott második ülésén Irányi Dániel olvasta fel.7 Mint ismeretes, 1848. 

december 31-én az országgyűlés elhatározta egy küldöttség menesztését Ferenc 

Józsefhez, de előtte Windisch-Grätznél kellett kísérletet tenniük a fegyverszünet 

kieszközlésére.8 A delegáció nem jutott az uralkodó színe elé, mert az osztrák 

hadvezér elutasító válaszával (unbedingte Unterwerfung, azaz feltétlen alávetés) 

egyértelművé tette: az udvar nem hajlik az alkura. A képviselők a jelentés 

ismeretében egyhangúan – a békepártiak is – a harc folytatásának álláspontjára 

helyezkedtek. A békepártiak közül Bezerédj, Nyáry Pál és Hunfalvy Pál szólt hozzá a 

vitához.9 Bezerédj hangsúlyozta: az önvédelem terén állva nincs „más mód, mint 

harczunkat folytatni, ez legfőbb kötelességünk”.10 A követség mandátumának 

fenntartását viszont szükségesnek tartotta, mert szerinte léteznie kell egy olyan 

deputációnak, amely később az egyezkedést megkezdheti. 

Indítványában Nyáry azt kérte,11 hogy bár erőszakkal lettünk a védelem terére 

szorítva, a Ház mégis mondja ki: az 1848. áprilisi törvények alapján mindenkor kész 

a békére.12 Szerinte erre azért van szükség, mert Pest elvesztése zsibbasztólag hatott 

                                                 
6 Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. Szerk. Beér János. Bp. 1954. 351.; vö. Szabad Gy.: 

Népképviseleti i. m. 14–15. 

7 Vö. Hunfalvy január 13-án feleségéhez írott levelét: Hunfalvy P.: Napló i. m. 375. 

8 A képviselőház 1848. december 31-i ülésének jegyzőkönyvét közli Kossuth Lajos összes munkáinak 

XIII. kötete. Kossuth Lajos összes munkái. Szerk. Barta István, Pajkossy Gábor, Sinkovics István. I–VII., 

XI–XV. (Magyarország újabbkori történetének forrásai.) Bp. 1948–1989. (A továbbiakban: KLÖM) XIII. 

940–952. 

9 Vö. Hunfalvy P.: Napló i. m. 153–154. 

10 Közlöny 3. január 17., 11.; vö. Hunfalvy P.: Napló i. m. 153. 

11 Közlöny 4. január 18., 14–15. 

12 Vö. Kazinczy Gábor: Szerepem a forradalomban. Hazánk (1884) 95.; vö. Hunfalvy P.: Napló i. m. 154. 



Modern Magyarország 1. évf. (2012) 1. szám 

 

 

42 

 

az országra, és sokan azt hiszik, hogy Debrecenbe csak azok a képviselők mentek el, 

akik a háborút mindenképpen folytatni akarták. A feltételezés egyébként igaznak is 

bizonyult, mert Windisch-Grätz válasza után nem volt más lehetőség, és aki a 

képviselők közül ezt nem így látta, az nyugodtan hazamehetett, senki nem 

marasztalta őket sem szép szóval, sem erőszakkal. 

Nyárynak Kossuth válaszolt.13 Furcsa volna azt mondani az ellenségnek: ha mi 

győzünk, nem akarunk többet ’48-nál, ha viszont te győzöl, tehetsz velünk, amit 

akarsz. Szerinte annyit kell csak kimondani, „hogy Magyarország sem megtámadni, 

sem új jogokat szerezni nem akart, hanem kényszerítve van a törvényesség ösvényén 

a hazának oltalmára”.14 Az Országos Honvédelmi Bizottmány (OHB) elnöke 

tiszteletben tartotta a politikai különvéleményt, amennyiben az a polgári értelemben 

vett alkotmányos küzdelem szabályait nem sértette. Vitába szállt vele, ha 

szükségesnek tartotta, ám azt nem hagyta, hogy üldöztetés érje a bírálót. Kossuth 

érvelését követően Nyáry felszólalásának magyarázatára kényszerült: amit mondott, 

azt ő úgy értette, hogy sem a magyar lakosság, sem a külföld nem tudja, milyen téren 

is állunk, s ezért Európa rokonszenvére sem számíthatunk. Viszont ha azt mondjuk, 

amit Kossuth javasolt, nevezetesen, hogy ’48 a minimum, úgy végérvényesen a 

fegyveres harc terére szorítkozunk, és akkor sem köthetünk békét, ha már nincs esély 

a győzelemre. Amennyiben viszont Magyarország győz, természetesen többet fog 

kívánni ’48-nál.  

Azt gondolta esetleg Nyáry, ha 48-at maximumként jelöli meg, az osztrák fél 

győzelme esetén méltányolni fogja ezt, és elismeri az egyszer már megadott jogokat? 

Politikusnál ez túlzott naivitás lenne részéről – már ha komolyan gondolta, és nem 

más volt vele a célja. Nyáryék felszólalásaiból ugyanis egyértelműen kitűnt attól való 

félelmük, hogy a radikálisok nyomására az OHB a háborút a teljes szakításig fogja 

                                                 
13 Kossuth beszédét közli KLÖM XIV. 109–120. 

14 Közlöny 4. január 18., 16. 
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vinni. Békevágyuk visszatérő hangoztatásával igyekeztek ezt megakadályozni. Az 

egyértelműen az önvédelemre kényszerítés téziséből kiinduló Nyáry ki is jelentette: 

„itt többen különös háborút akarnak folytatni”.15 Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, 

hogy Magyarország magára hagyottan harcol, és nem számíthat a Nyugat 

segítségére, de békevágya demonstrálásával elnyerheti a külföld rokonszenvét. 

Mindezeken túl a gesztussal a Habsburgokat is engedékenységre ösztönözte, és a 

képviselők hangulatát, békevágyát is kifürkészte. 

A Nyáry indítványát ellenzők főleg arra hivatkoztak, hogy egyelőre nem 

tudni, mit hoz a jövő. Most harcolni és győzni kell. Majd a győzelem után 

megmondhatjuk, mi alapján vagyunk hajlandók egyezkedni, de addig kár erre 

fecsérelni az országgyűlés idejét, és főleg viták gerjesztésével sorainkat gyengíteni. A 

Debreczeni Lapok ennél tovább ment, és éppen csak hogy nem nevezte hazaárulónak 

azt, aki a legjobb esetben is csak az 1848-as törvényekért küzd.16 Nyáryt a békepártiak 

közül Bezerédj és Hunfalvy védte meg a nyilvánosság előtt. Utóbbi szerint 

lehetetlenség el nem fogadni az indítványt, mert akkor „nemcsak Magyarország, 

hanem egész Európa színe előtt azt mondjuk ki, hogy mi örökös háborút akarunk 

folytatni, mikor háborúban van Magyarország, azt mondani ki, hogy az 1848-ki 

törvény alapján a status quo alapján akarunk békét kötni, ezt elmellőzni annyi, mint 

a békét örökös időre eltávoztatni”.17 

A Békepárt nézeteit az Esti Lapok is híven tolmácsolta. Már a lap első számából 

kitűnik, hogy az újság a dinasztiával való szakítás és a végsőkig folytatott harc 

helyett a törvényes önvédelem, és ezen az alapon, ha lehet, a megegyezés politikáját 

képviselte, összességében Nyáry Pál idézett, alulmaradt javaslatának szellemében.18 

                                                 
15 Erdődy G.: Kényszerpályán i. m. 10.; vö. Urbán Aladár: Agitáció a magyar köztársaságért 1848/49-ben. 

Századok 133. (1999) 241. 

16 Debreczeni Lapok 1. február 27., 3. 

17 Közlöny 4. január 18., 16.; vö. Hunfalvy P.: Napló i. m. 154. és 156. 

18 Vö. Debreczeni Lapok 2. március 1., 6–7. 
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A bevezető cikk az önvédelmi háborút jogosnak tartja ugyan, de ha folytatása a haza 

jövőjét kockáztatná, inkább a békét választaná helyette. Erre utalt Bartal György is, 

amikor kijelentette, hogy ő a desperatio harcát vívni nem akarja.19 Az Esti Lapok 

megmagyarázza a képviselő felszólalását, igaz csak május 12-én.20 A cikkíró „N” 

szerint Bartal mondatát „használta oly czélzás ellen, mely a desperatio igazságos 

harczát folytatná azután is ha sereg s országgyűlés felbomlott, s hegyekbe vonulva 

egyes csapatokban vívná a végetlen harczot, melly állapot mint mondá czéltalan 

volna de népünket itt a Tiszánál is az ellenség dulongásai által végnyomorra juttatná 

s a jelennel a jövendő feltámadás reményeit is elölné”.21 Ezeket a sorokat a cikkíró 

májusban vetette papírra, amikor az eseményekben jelentős, magyar szempontból is 

kiemelten fontos változás következett be a tavaszi hadjáratnak köszönhetően. A 

szerző logikája szerint szó sincs feltétel nélküli megadásról, csupán a reménytelen, 

elhúzódó, felesleges anyagi és véráldozatokat követelő gerillaháborút utasítja el. 

Bartal felszólalásának hónapokkal későbbi magyarázata egyértelműen a 

közvélemény befolyásolására irányult. 

Függetlenül attól, hogy hirdették-e a mielőbbi békekötés fontosságát vagy 

sem, az Esti Lapokban csak olyan írások jelentek meg, amelyek a szabadságharcot 

igazságos háborúnak tartották, és nem tettek egyenlőségjelet a forradalom és az 

önvédelem közé. Ez utóbbit „A” igyekszik is mindjárt a második számban világossá 

tenni. Szerinte a szabadságharc azért nem forradalom, mert „a forradalmi harcz 

természete: egyes pártoknak fellázadása, vagy az egész nemzetnek mindig jogszerű 

fölkelése a fennálló uralkodásforma ellen; czélja: hódítás; az az: addig nem bírt 

jogokat, és javadalmakat nyerni”.22 A magyar országgyűlés viszont minderre nem 

törekedett, mindig ragaszkodott ahhoz az elvhez, hogy Magyarország történelmi 

                                                 
19 Vö. Hunfalvy P.: Napló i. m. 160. 

20 Erre reagál:  Márczius Tizenötödike 78. május 14., 303. 

21 „N”: A desperatio harcza. Esti Lapok 68. május 12., 266. 

22 „A”: Debreczen. Esti Lapok 2. február 22., 5. 
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alkotmányát megvédjék, uralkodónak pedig csak azt ismerjék el, aki felesküszik az 

alkotmányra.  

A nemzet nem a fennálló rendszer ellen lázadt, hanem csak a már megadott, 

szentesített törvényekhez kívánt ragaszkodni. Ezzel a kormány hitet tett a ’48-as 

törvények betartása mellett.23 Az pedig, hogy az áprilisi törvények forradalomnak 

köszönhetik-e létüket, nem befolyásolja a szabadságharc megítélését. Ennek ellenére 

az ellenfelek és a radikálisok azt akarták elhitetni Európával és a magyarsággal, hogy 

a forradalom valójában szabadságharc. Az ellenség azért, mert a nemzetet 

pártütőként akarta beállítani és Magyarországgal mint lázadó tartománnyal kívánt 

elbánni. A radikálisok pedig azért, hogy a harcot forradalommá változtathassák át. 

Egy részük elvi meggyőződésből, más részük viszont hatalomvágyból.  

Ugyanezt a nézetet képviselte március 20-án megjelent írásában „Z” is. 

Szerinte csupán magáért a forradalomért nem kelt volna fel a magyar nép, mert 

annál józanabb a természete. Azért kelt fel, mert „látta hazáját, szabadságát, 

nemzetiségét megtámadva konokul s hitszegéssel, látta pusztíttatni faját, látta az 

ellenséget dulni hazájában”.24 Márpedig ha a tiszteletben tartják a magyarok 

szentesített törvényeit, önállóságát, határait, nincs senki, még Kossuth sem, aki vele 

forradalmat tudna kirobbantani. Mert a nemzet mindig hű volt nemcsak a 

dinasztiához, hanem a hazájához is. Ám ez a kettő jelen esetben nem esik egybe – az 

érvelés szerint. 

Az Esti Lapokban február végén, március közepén, majd május közepén láttak 

napvilágot a harc jogosságát hangsúlyozó cikkek. Az első ilyen jellegű írások 

megjelenése hozzátartozott az Esti Lapok politikai irányvonalának meghatározásához, 

a későbbiek egyrészről a nehéz időkben a kitartást voltak hivatva erősíteni, 

                                                 
23 Vö. Debreczeni Lapok 7. március 13., 26. 

24 „Z”: Politicusaink vesszőparipái. Esti Lapok 22. március 20., 85. 
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másrészről pedig az orosz intervenciót ítélték el, hangsúlyozták annak jogtalanságát, 

valamint megpróbálták alátámasztani a Függetlenségi Nyilatkozat jogszerűségét.25 

Visszatérve a január 13-i ülésre, ott Nyáry indítványát a többség ellenezte. A 

Békepárt január közepén indítványával tesztelte az országgyűlést, de miután az 

elutasította Nyáry javaslatát, hátrébb vonultak, és a béke kérdéskörét jó ideig nem 

feszegették. A mérsékelt politikusok határozottan ragaszkodtak az áprilisi törvények 

alapján kötendő békéhez, nem véve figyelembe, hogy a Habsburgok csak a feltétel 

nélküli meghódolást tartották elfogadható tárgyalási alapnak. 

 

 

A Békepárt célja: békekötés az áprilisi törvények betartásával, esetleg teljes 

függetlenség? 

 

A Esti Lapok áttanulmányozása egyértelműen cáfolja azt a kategorikus hipofrázist, 

hogy a Békepárt a feltétel nélküli megadás híve lett volna, hiszen a lap már első 

számában leszögezte: célunk „úgy intézni jelenünk minden mozzanatát: hogy az által 

a jövő semmi lehetőségeinek útját be ne vágjuk”.26 Ez a gondolat tartalmilag 

összecseng Kossuth február 12-én elmondott beszédével, amely szerint nem szabad 

                                                 
25 A magyar országgyűlés debreceni ülésszakának kezdetén egyértelműen kinyilvánította álláspontját 

a magyar szabadságharc jogosságát illetően, de az Esti Lapok még márciusban is foglakozott a 

témával. A lap hangoztatta, annak ellenére, hogy a magyar forradalom törvényes volt, a dinasztia 

törvénytelenségek sorozatát követte el, kezdve a parlament feloszlatásától egészen az ország 

fegyveres megtámadásáig. Még egy hadvezéri proklamáció is törvényesebb volt az udvarnál, mint a 

király által szentesített áprilisi törvények. Az a helyzet állt elő, hogy „ők kiáltják: Hódoljunk a 

királynak – de ha mi mondjuk, hódoljon a király a törvénynek, árulóknak nyilvánitnak […] Ők szegik 

meg a törvényt – s mi, kik szentnek kiáltjuk azt, vagyunk törvényenkivüliek s földönfutók”. (L. „X”: 

[Cím nélkül.] Esti Lapok 10. március 5., 38.) Harcunk azért jogos, mert „mi megtámadott alkotmányos 

jogainkat védni fogtunk fegyvert, s mihelyt azok nem leendnek megtámadva többé, megszününk 

áldozni e nép vérével”. (L. Jókai Mór: Pro memoria. Esti Lapok 13. március 8., 51.) 
26 „Z”: Politikai schiboleth. Esti Lapok 1. február 22., 1.; vö. „B”: Meglepő beszédek a Márcziusban, 

pesti Esti Lapok 8. június 12., 30.: „fogalmaink szerint kik az unbedingte Unterwerfung emberei lettek 

volna bárhol, azok ép ugy nemzetgyilkolók, mint bármely más honáruló. Ez nem politica 

pártvélemény, ez honárulás, ha physicai kényszerítés nélkül szabad akarattal előmozdíttatik.” 
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Magyarország sorsát „az európai politika vontató hajójára” kötni. A mindenáron 

való béketeremtés vádját utasította vissza március 14-én az Esti Lapok 18. számának 

„A.B.C.” szignójú vezércikke is. 

Az országgyűlés közvetlenül Debrecenbe költözését követően lefektette a 

Habsburgokkal folytatandó tárgyalások feltételéül szabott elveit. Az Esti Lapok csak 

március-április folyamán fejtette ki ezzel kapcsolatos véleményét. Mi lehetett e 

késedelem oka? Az egyik legkézenfekvőbb magyarázatnak tűnik, hogy a békepárti 

orgánum február végén indult útjára. Ennél nagyobb súllyal eshetett latba a katonai 

helyzet alakulása. A visszavonulás, majd a tavaszi hadjárat kezdetben kétséges 

kimenetele arra ösztönözhette a lap szerzőit, hogy visszafogottan kezeljék a kérdést. 

A Békepárt céljait taglaló cikkeket három csoportba lehet sorolni. Az elsőbe 

tartoznak a mielőbbi békekötést óhajtók, a másodikba a ’48-as törvények védelmét 

hangsúlyozók, a harmadikba pedig a Magyarország teljes függetlenségét sürgetők. 

A mielőbbi békekötést szorgalmazó cikkek többnyire „X”, „N” és „Z” nevéhez 

fűződnek. E nézetet legkorábban „X” fejtette ki. Szerinte Magyarország önállóságát 

(nem függetlenségét!), egységét és különállását meg kell védeni, ebből nem lehet 

engedni, ezért az igazságos harcot folytatni kell. A nagyméretű pusztítás és pusztulás 

láttán azonban „már most nyugalmat ohajtanánk e hazának lelkünkből. Nem azért, 

hogy letegye fegyverét s átadja magát előbbi rendezgetéseinek,” hanem hogy időt 

nyerjen és fel tudjon készülni az elkövetkező csatákra. „X” úgy vélte ugyanis, hogy a 

nemzet küzdelme nem dőlhet el végérvényesen egyetlen háborúban. A magyarság 

már évszázadok óta vívja függetlenségi harcát hosszabb-rövidebb ideig tartó 

békékkel, amelyek valójában csak fegyverszünetek, de szerinte még mindig nem jött 

el az összecsapás végének az ideje. Most is meg kell kötni egy fegyverszünetet, 

mondja, bár hozzáteszi, az osztrákoknak soha többé nem szabad hinni, mert múltbeli 
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hitszegéseiket semmilyen ígérettel nem tudják feledtetni. „Ki a multak emlékével 

nem tekintene mindig a jövendőbe, az hazaáruló volna” – hangsúlyozza „X”.27  

Egy későbbi írásában ugyanez a szerző a harc végcélját a következőkben jelöli 

meg: „ha mindent nem nyerünk, az elérhetőket ne compromittáljuk az 

elérhetetlenekért”.28 E kinyilatkoztatás az adott időben meghátrálásnak, 

gyávaságnak, vagy óvatos politikának volt tekinthető. Még nem kezdődött el a  

tavaszi hadjárat, az osztrák seregek viszont ellenőrzésük alatt tartották 

Magyarország nagy részét.  

A Függetlenségi Nyilatkozat előtt nem sokkal „N” még mindig úgy vélte, 

hogy a háborút csak addig kell folytatni, amíg azt megszüntetni, vagyis békét kötni 

nem lehet. Nézetét részletesen a Mi és ti című cikkében fejtette ki,29 amelyben 

párhuzamot vont az Esti Lapok és a Márczius Tizenötödike céljai, elvei között. Az 

idézett írás nem pontosítja, hogy milyen feltételekkel kell(ene) lezárni a háborút. El 

kell(ene)-e fogadni a feltétlen  alávetést vagy ragaszkodni kell(ene) az áprilisi 

törvényekhez, esetleg a győzelem utáni teljes függetlenség a cél? Nagy 

valószínűséggel a cikkíró tisztességes békefeltételekre gondolt, amelynek alapját a 

’48-as törvények betartása képezte volna, de az erőviszonyoktól függően nagyobb 

szabadság, több engedmény kivívásának a lehetőségét sem zárta ki. Azt azonban 

nem vette figyelembe, hogy Ausztria a teljes fegyveres győzelemre törekszik, és a 

feltétel nélküli meghódoláson kívül semmilyen békét nem kíván elfogadni.  

A békekísérletek hiábavalóságát „Z” joggal vonatkoztatta a Batthyány-

kormány idejére is. Szerinte a miniszterelnök maga sem hitt a kiegyenlítés 

lehetőségében, de időnyerés céljából többször is megpróbálkozott vele. Az 

                                                 
27  „X”: Legyünk tisztában. Esti Lapok 18. március 14., 70. 

28 [Névtelen szerző]: Legyünk tisztában. Esti Lapok 23. március 21., 89. 

29 „N”: Mi és ti. Esti Lapok 41. április 11., 158. 
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országgyűlésnek is szüksége volt az udvar hitszegésének újabb bizonyítékára és az 

ez által nyert morális támaszra.30 

Az áprilisi törvények következetes védelmében írt cikkek március elején 

jelentek meg az Esti Lapokban, sajnos mindegyik név nélkül A 7. szám egyik 

munkatársa a Debreczeni Lapokkal polémiát folytatva hangoztatta, hogy a mérsékeltek 

egyrészt az önvédelem, másrészt a ’48-as törvények terén állnak. Az önvédelem 

esetében a cikkíró a „most még” gondolatát hangsúlyozta, amit Kossuth és az 

országgyűlés is képviselt január 13-a óta: a ’48-as törvényeket illetően nem jelentik ki, 

hogy semmi esetre sem kívánnak többet. Annyit akarnak, „mennyit kivívni birunk”. 

Ez tehát akár több is lehet ’48-nál, de kevesebb is. A törvények  védelmében folytatott 

harc a március 7-i szám szintén név nélkül megjelenő cikkében ismét előtérbe került. 

A szerző meghatározta a küzdelem célját: „harczolunk törvényeink épségben 

tartásáért. Harczolunk nemzetiségünkért. Harczolunk határainkért. Harczolunk azon 

helyért, melly hazánkat az europai hatalmasságok között méltán megilleti. Ez a czél, 

ez a lényeg.”31 

A ’48-as törvények védelme mellett felbukkan a teljesen független 

Magyarország víziója is. A gondolatot, mint a Békepárt lehetséges célját, március 

végén két cikkben találjuk meg. A korábbi március 26-án jelent meg, szerzője „U”, 

míg a későbbi Pálffy János tollából származik, és március 31-én látott napvilágot. A 

két írás tartalma azonos: mindkettő szerint a szabadságharc célja nem lehet más, 

mint „Magyarország függetlensége, s ennek a külhatalmak általi elismertetése”.32 

Pálffy még azt is kétségbe vonta, hogy akár egyetlen képviselő is létezne, „ki lelke 

mélyéből ne utálná a hitszegő, s e nemzetre annyi nyomort és inséget árasztott 

                                                 
30 „Z”: Tájékozások. Esti Lapok 69. május 14., 269–270. 

31 Jókai Mór: Miért küzdünk? Esti Lapok 12. március 7., 46. 

32 „U”: Debreczen, mart. 24. Esti Lapok 27. március 26., 105. 
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dynasztiát, ki vele egyezkedni akarna, s ki Magyarország függetlenségét ne tartaná 

azon egyetlen czélnak, mellynek minden más érdek alárendelve áll”.33  

Mint az a fentiekből is kitűnt, a Békepárt létéről és céljairól legalább olyan 

változatos képet fest az Esti Lapok, mint azt majd később a kortársak teszik 

visszaemlékezéseikben. A mielőbbi békekötés sürgetésétől Magyarország 

függetlenségének hangoztatásáig meglehetősen széles skálán mozognak az e 

témakörben írt cikkek. Mindebből két következtetés is levonható: a Békepárt vagy 

nem rendelkezett összehangolt egységes politikával, és szélkakas módjára forgott az 

események viharában, vagy az Esti Lapok nemcsak békepárti képviselők 

véleményének adott hangot, hanem nyitott volt az eltérő politikai nézetek előtt is. 

Véleményem szerint az előbbi megközelítés az elfogadható. Azzal pedig, hogy 

esetenként az ország teljes függetlenségét is elképzelhetőnek tartották, a radikális 

elszakadási törekvések mellett tartalmilag nem kevésbé merész, bár eszközeiben 

korántsem annyira forradalmi alternatívát kínáltak. 

A békekötés esélyeit bemutató békepárti állásfoglalás alátámasztja 

koncepciónk egyik alapelemét: a magyar forradalom két alternatívájának, a 

forradalmi radikális, illetve a mérsékelt liberális (békepárti) eszméknek a 

küzdelmét.34 

 

A Függetlenségi Nyilatkozat békepárti fogadtatása 

 

Jelentős történészek által képviselt állásfoglalás szerint Kossuth a Függetlenségi 

Nyilatkozattal az erősödő Békepártot akarta lehetetlen helyzetbe hozni. Láthattuk 

azonban, hogy a csoportosulás valójában nem jelentett komoly veszélyt sem 

                                                 
33 Pálffy János: Debreczen, mart. 31. Esti Lapok 32. március 31., 125. 

34 Vö. Polgárosodás és szabadság. Magyarország a XIX. században. Szerk. Veliky János. Bp. 1999.; 

Erdődy Gábor: Kísérlet a polgári forradalmi átalakulás demokratikus kiteljesítésére 1848-ban. Magyar 

Szemle 9. (2000: 9–10. sz.) 84–107., ill. Erdődy Gábor: Kossuth Lajos. Bp. 2002.  
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Kossuthra, sem pedig a harc továbbfolytatására. Nem tett, nem is tehetett ugyanis 

egyezkedési kísérletet, hiszen a Habsburg-udvarnál még létezéséről sem tudtak.35 A 

béke híveinek tábora belpolitikailag sem volt olyan erős, s főleg Kossuthtal szemben 

nem tudott olyan ellenjelöltet felléptetni, aki megfordíthatta volna az országgyűlés és 

az ország politikai hangulatát. Emellett az sem lényegtelen körülmény, hogy a 

mérsékeltek sem kívánták egy elvtelen kiegyezés megkötését, sőt egyes képviselőik 

dinasztiaellenes kirohanása helyenként lényegesen meghaladta Kossuth és a baloldal 

radikalizmusát. 

Az Esti Lapok már március 14-én, tehát Kossuth nyilvános megnyilatkozásai 

előtt a további békés próbálkozások legcsekélyebb lehetőségét is elutasította. „A 

koczka vetve van! Mi nem hisszük a lehetőségét a fegyverszünetnek, a kibékülésnek 

soha.”36 Március 26-án pedig kinyilatkoztatta: „a czél minálunk: Magyarország 

függetlensége, s ennek a külhatalmak általi elismertetése”.37 Ahogy korábban 

visszautasították a feltétlen behódolást, most úgy utasították el az olmützi 

alkotmányt. Ezért is meglepő, mennyire mértéktartóan nyilatkozott a lap a 

trónfosztás deklarálásakor. 

Jókai Mór április elején továbblépett a függetlenség egyszerű hangoztatásánál 

és Politicai horoscop című cikksorozatában a detronizációra szólított fel. A Márczius 

Tizenötödike szerint ugyanakkor már 1848-ban, az osztrák-magyar háború 

megindulásakor ki kellett volna mondani, hogy „a pártütő király pedig nem király, 

Magyarország monarchia lenni megszűnt.”38  

                                                 
35 Vö. Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. I–II. Bp. 1994. I. 55.; Kosáry Domokos: Európa és 

Magyarország 1848-ban. Történelmi Szemle 40. (1998) 180.; Kosáry Domokos: Magyarország és a 

nemzetközi politika 1848–49-ben. Bp. 1999. 69. 

36 „X”: Legyünk tisztában. Esti Lapok 18., március 14., 70. 

37 „U”: Debreczen, mart. 24. Esti Lapok 27. március 26., 105.; valamint Pálffy János: Debreczen, mart. 31. 

Esti Lapok 32. március 31., 125. 

38 Márczius Tizenötödike 6. február 20., 23. 
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A Közlöny, a Debreczeni Lapok és a Márczius Tizenötödike tájékozottságát 

mutatja, hogy március utolsó napjaiban már biztosra vette, miszerint az oktrojált 

alkotmányra valamiféle hivatalos választ fog adni a magyar fél.39 Kossuth április 1-

jén levélben számolt be tervéről Csány Lászlónak.40 Állásfoglalásának „kiszivárgása” 

is szerepet játszhatott esetleg abban, hogy az Esti Lapok a köztársaság mellett 

nyilatkozott.41 Jókai is úgy vélte, hogy az olmützi manifesztumra „nem lehet más 

felelet, mint ugyanaz megfordítva: Magyarországra nézve nem létezik többé 

habsburgi király”.42 Az udvar az olmützi nyilatkozattal „aláírta uralkodásának 

halálos ítéletét”, és „békéről csak akkor lehet szó, ha vagy mi győzünk, vagy mi 

győzetünk le. Első esetben mi kötjük azt, de nem az austriai házzal, másodikban az 

austriai ház, de nem mi velünk. Az austriai ház vétett a mostani Magyarország ellen 

annyit, mennyi elég rá, hogy vele minden békepropositum paradoxonná legyen. Ha 

győzünk, nem fogjuk Austriától kérdezni: hanem Európától és a magunk népétől, 

                                                 
39 Közlöny 67. március 31., 241.; Márczius Tizenötödike 34. március 24., 131.; Márczius Tizenötödike 

39. március 30., 153.; Márczius Tizenötödike 40. március 31., 155–156.; „Kr” Debreczeni Lapok. 8. 

március 30., 31.  

40 „Itt van az idő, hogy a nemzet nyilatkozzék, s ezzel minden intrigának útja vágassék. S az orosz 

interventionak felkérése, s a martius 6-kai manifestum által Magyarországnak eltörlése után ezen 

nyilatkozat más nem lehet, mint az, hogy 1-ő Magyarország minden hozzá tartozókkal, úgy 

territorialis, mint álladalmi integritásában, sérthetetlen, osztatlan, önálló és független. 2-or az Austriai 

ház mint hitszegő és honáruló, Magyarország feletti uralkodásból örökre kizáratik. 3-or ideiglenes 

kormány alakíttatik. 4-er az országgyűlés bevégezvén missióját, új választást rendel s Constituantot 

hív össze, melly a nemzet jövendő organismusát megállapítsa. Egy nagy győzelem, s ez azonnal így 

lesz initiálva.” (KLÖM XIV. 783–784.)  

41 A hírlapokban a republikanizmus első megnyilvánulása 1848 márciusának utolsó napjaira, Petőfi 

nagy vihart okozott verses röpiratának (A királyokhoz) megjelenésére tehető. Március 30-án Pálffy 

már leírja a Márcziusban: „Éljen a respublica!” A jelszó hangoztatásával még várniuk kellett a 

márciusi ifjaknak, de Nyiri Józsa már július 8-án a „roskadt” királyi trónok „teljes összeomlását” 

jósolta a Márczius Tizenötödikében. 

42 J[ókai] M[ór]: Politicai horoscop. I. Esti Lapok 33. április 2., 129. 
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hogy minő sorsot határozott el Magyarország számára? Ha legyőzetünk, nem tőlünk 

fogja Austria kérdeni a föltételeket, milyen békét vásároljon”.43  

Április 12-én a Márczius Tizenötödike is hasonló  következtetésre jutott: „A 

dynastiávali kibékülésnek el van minden útja vágva. A dinastia határozottan 

kimondá politicáját Magyarország irányában, s ezen politicájának kivitelére a 

fegyvert választotta, tehát hozzá kötötte állását. És így tisztán áll az alternatíva t.i. ha 

győz nincs többé különálló magyar királyság, hanem egy öszves osztrák császárság: 

ha veszt, elveszti Magyarországot”.44 

Jókai és lapja az olmützi alkotmány hatására tehát nyíltan „feladta” békepárti 

programját. A magyar politikai erők az Olmützre adandó egyetlen lehetséges választ 

egységesen a Habsburgok elleni, kompromisszumot nem ismerő háborúban jelölték 

meg.45 Kosáry Domokos szerint azonban Jókai nem annyira a lelkes közhangulat 

hatása alatt változtatta meg álláspontját, hanem inkább az új békepárti taktika miatt. 

Mivel Kossuthot a függetlenség kikiáltásától nem tudták eltántorítani, jobbnak látták, 

ha az OHB elnöke egy köztársaság, és nem egy nemzeti királyság államfőjelöltje 

lesz.46 Többek között talán ezért is titulálta a Márczius Tizenötödike április 5-i 

számában köpönyegforgatónak a békepárti politikusokat: „Januarban nem akarni 

folytatni a desperatious harczot, s aprilisben már ledobni a habsburgokat, s kikialtani 

a respublicat!”47 „Eljött az idő” – írta április 13-án a Márczius Tizenötödike – a 

„háromszázad óta szívszakadva várt percz”, amelyben tartózkodás nélkül 

kinyilatkoztathatja, hogy „Magyarország független ország, s a habsburgok dynastiája 

e hazában mindörökre megszűnt uralkodó lenni”.48 Amit Kovács Lajos 

                                                 
43 J[ókai] M[ór]: Politicai horoscop. II. Esti Lapok 34. április 3., 133. 

44 „X.Y.Z.”: [Cím nélkül.] Márczius Tizenötödike 51. április 12., 194. 

45 Erdődy G.: Kényszerpályán i. m. 48. 

46 A magyar sajtó története. I–II. Szerk. Kosáry Domokos – Németh G. Béla. Bp. 1985. II/1. 254–255. 

47 Márczius Tizenötödike 44. április 5., 175. 

48 Márczius Tizenötödike 52. április 13., 197. 
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emlékiratában olvashatunk, miszerint „mi békét akartunk és megférést Ausztriával a 

megnyert 48-ki alapon, ez alapon békültünk volna bármikor”,49 csupán utólagos 

önigazoló védekezésnek tűnik, és nem tükrözi az egykorú közvélemény, legkevésbé 

pedig a békepártiak egyidejű állásfoglalását. 

A jelzett összefüggésre utalva más megvilágítást nyer az Esti Lapok néhány 

általánosító megjegyzése – mint például az, hogy a harcot „addig kell folytatni, míg 

megszüntetni nem lehet jövőnk veszélyeztetése nélkül”, vagy „ha mindent nem 

nyerünk, az elérhetőket ne compromittáljuk az elérhetetlenekért”50 – amelyekkel a 

lap nem másra utal, mint az Ausztria teljes megsemmisítésével kacérkodók 

mérséklésének óhajára. A politikai gondolkodás középpontjába ugyanis március–

április folyamán a széteső Habsburg Birodalom helyén a magyarközpontú birodalom 

megteremtése, Hajnal István „nagymagyar”-nak nevezett koncepciójának felújítása 

lépett.51  

Ismeretes, hogy azt az elképzelést, amely szerint az átszervezendő birodalom 

új központját Budára kellene helyezni, kormányzati szinten először Batthyány Lajos 

miniszterelnök fejtette ki Joseph Andrew Blackwell előtt 1848. április 21-én.52 A 

                                                 
49 Kovács L.: Békepárt i. m. 10. 

50 Jókai Mór: Legyünk tisztában. Esti Lapok 23. március 21., 89.; N: Mi és ti. Esti Lapok 41. április 11., 

158–159.; A Márczius Tizenötödike is utal erre, amikor a Békepárt céljait boncolgatja: „eleinte a békés 

kiegyenlítésről beszéltek és nagy zajt ütöttek, s végre kisült, hogy ők is azt mondják, mint mi, tudni 

illik, hogy harczoljunk és igyekezzünk harczainkkal annyi eredményt elérni, mennyit lehet, de azért 

ha mindent nem is nyerhetünk, ne legyünk olly oktalanok, hogy elérhetetlenekért compromittáljuk az 

elérhetőket.” (Márczius Tizenötödike. 30. március 20., 115.) 

51 Vö. Hajnal István: A Batthyány-kormány külpolitikája. Bp. 1957. 16.; Urbán Aladár: Európa a 

forradalom forgószelében. Bp. 1970. 207.; Erdődy Gábor: Batthyány és az európai változások 1848-ban. 

Századok 8. (1982)  1255–1257.; Kosáry Domokos: Európa politikai rendszere 1815 után. In: Uő: A 

történelem veszedelmei. Írások Európáról és Magyarországról. Bp. 1987. 166–171.; Gergely András: Az 

„európai népcsalád” és Magyarország. A magyar külpolitika 1848–49-ben. Magyar Szemle 7. (1998: 3–

4. sz.) 98–101.; Erdődy G.: Kényszerpályán i. m. 49. 

52 Vö. Kovács Lajos: Történelmi tanúlmányok. 4. közlemény. A szeptemberi napok 1848-ban. Budapesti 

Szemle 11. (1883: 79. sz.) 74., 81.; Uő: Történelmi tanúlmányok. 5. közlemény. A szeptemberi napok 

1848-ban. Budapesti Szemle 11. (1883: 80. sz.) 269.; Kovács Lajos: Gróf Széchenyi István közéletének 



Modern Magyarország 1. évf. (2012) 1. szám 

 

 

55 

 

gondolat 1848 késő tavaszának–nyarának átmeneti időszakában fogalmazódott meg, 

amikor a magyar politikusok megalapozottan remélhették azt, hogy létrejön az 

egységes Németország, amelyhez Ausztria is csatlakozik, felbomlasztva ezzel a 

Habsburg Birodalmat, s ennek helyén Magyarország egy új, életerős középhatalmat 

alkotva Németországgal szövetségben átveheti a térségben az egyensúlyozó 

szerepet.53 Erre predesztinálta volna Magyarországot történelmi múltja, amennyiben 

képes lett volna összefogni szomszédaival, s ennek előfeltételeként megbékélni 

nemzetiségeivel. A nagymagyar koncepciót ekkor Batthyány Lajos, Kossuth és még 

sokan mások képviselték. Ősszel azonban a Habsburgok itáliai hadszíntéren kivívott 

győzelmei, valamint a Közép-Európában bekövetkező ellenforradalmi fordulat 

alapvetően megváltoztatták az erőviszonyokat. 

1849 tavaszán – nem utolsó sorban a tavaszi hadjáratnak köszönhetően – egyre 

többen gondoltak újra a magyar központú birodalom koncepciójának felélesztésére, 

alapvetően visszatérve 1848 nyarának elképzeléséhez, azonban más feltételek és 

konkrétumok mellett. Az Esti Lapok is összeegyeztethetőnek tartotta ezt a törekvést 

az európai nagypolitikával: ha Ausztria szétesik, „kevesebb lesz ugyan egy 

nagyhatalommal, mely mellett a muszka kényelmesen gyarapodhat, de a súlyegyen 

csak nyerni fog, mert különvált részei egyenkint is hathatósabban fognak megfelelni 

a politicai feladatnak”.54 Jókai április 2-án összekapcsolta a változást az államforma 

kérdésével: „azon érdek, minélfogva Ausztria eddigelé constituált hatalomnak 

tartatott, átszálland Magyarországra, s a magyar politikusok nem fognak olly 

                                                                                                                                                         
három utolsó éve 1846–1849. I–II. Bp. 1889. II. 204–205.; Hajnal I.: A Batthyány-kormány i. m. 31–32.; 

Waldapfel Eszter: A független magyar külpolitika. 1848–1849. Bp. 1962. 90–91.; Erdődy Gábor: A magyar 

kormányzat európai látóköre. Bp. 1988. 58–59. és 62.; Kossuth Lajos: Írások és beszédek 1848–1849-ből. 

Szerk. Katona Tamás. Bp. 1994. 73.; Gergely A.: Az „európai népcsalád” i. m. 98–100.; Kosáry D.: 

Magyarország i. m. 18–21. 

53 Vö. Urbán Aladár: Batthyány Lajos miniszterelnöksége. Bp. 1986. 317.; Gergely A.: Az „európai 

népcsalád” i. m. 99–100. 

54 Respublika és tájékozás. IV. Esti Lapok 38. április 7., 148. 
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nevetségesek lenni, hogy olly erőtlen érdekhez kössék magukat, melynek magának is 

subsidiumra van szüksége”.55 

Egy magyar központú birodalom tervének megvalósíthatósága azonban az 

európai nagypolitika alakulásának függvénye volt, s a nemzetközi változások végül 

nem ebbe az irányba mutattak. 

Mivel az Esti Lapok vasárnap kivételével minden nap este jelent meg, így már a 

délelőtti eseményekről is be tudtak számolni. A függetlenség kimondását Jókai Mór 

ezért már az április 14-i szám első oldalán, féloldalas cikkben tudatta olvasóival: 

„jegyezze föl a história e napot, mert a magyar nép jövő élete e naptól fogja számítani 

új esztendejét. A habsburg dynastia száműzetett. Száműzetett e nemzet földéről, 

száműzetett e nemzet által”.56 Nem zengett dicshimnuszt a Nagytemplomban 

történtekről, de üdvözölte a függetlenséget, ugyanakkor egyben felvetette annak 

időszerűtlenségét is: „szerettük volna, ha a feleletet Pesten adhattuk volna az 

ellenségnek. Korábban történt és megnyugszunk benne”.57 A békepártiak közül 

Hunfalvy Pál hasonlóan fogalmazott naplójában.  

Talán nem megalapozatlan azt állítani, hogy az Esti Lapok az aznapi 

eseményről tudósító cikke alapján jutott a történetírás arra az eredményre, hogy a 

békepártiak csak a detronizáció idejével, nem pedig annak lényegével nem értettek 

egyet. A Nagytemplomban azonban senki nem szólalt fel az indítvány ellen. A 

hivatalos Közlöny Kossuth beszédének közzétételét többször megszakítja a 

képviselők reakciójának leírásával. Eszerint „leírhatatlan lelkesedés, éljenzés és 

tapsolás”, „közhelyeslés”, „általános tetszés, közlelkesedés” kísérte a kormányfő 

                                                 
55 J[ókai] M[ór]: Politicai horoscop. I. Esti Lapok 33. április 2., 129. 

56 J[ókai] M[ór]: April 14-ke. Esti Lapok 44. április 14., 169. 

57 J[ókai] M[ór]: April 14-ke. Esti Lapok 44. április 14., 169. 
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beszédét, és amikor szavazásra került a sor, a Ház tagjai lelkes éljenzéssel, örömmel 

fogadták el a Függetlenségi Nyilatkozat pontjait.58 

Jókai vezércikkén kívül az Esti Lapok április 14-i száma teljes egészében a 

Zichy-gyémántok ügyével59 foglalkozott: nyilvánosságra hozta a számoltató 

választmány beszámolóját, majd közölte a pénzügyminisztérium és Fuchs pénzügyi 

tanácsos jelentéseit. Úgy tűnik, a békepárti napilapot jobban érdekelte a Madarász 

László elleni hadjárat sikere, mint a Függetlenségi Nyilatkozat. Nem érezte át a 

nyilatkozat jelentőségét, vagy jobbnak látta frissiben nem foglakozni vele, esetleg 

nem tudta, hogyan reagáljon rá, és álláspontja kialakításához időre volt szüksége. A 

legvalószínűbb mégis az, hogy Kossuth Lajos térnyerésének ellensúlyozásaképpen 

akarta felszínen tartani a Zichy-ügyet.  

Másnap, április 15-én Kazinczy Gábor szájából hangzott el az a sokat  idézett 

mondat, miszerint: „a nemzet, képviselői határozatából tegnap átlépte az 

                                                 
58 Közlöny 81. április 17., 296–297. 

59 A Békepárt tagjai alig várták annak lehetőségét, hogy Madarász Lászlót egyszer s mindenkorra 

eltávolítsák nemcsak Kossuth mellől, hanem az országgyűlésből is. Ezt az alkalmat pedig egy 

kezdetben mellékesnek látszó ügy nyújtotta, amire Duschek Ferenc hívta fel Kovács Lajos figyelmét. 

1849. március elején az OHB úgy döntött, hogy a kivégzett Zichy Ödön lefoglalt kincsei közül a 

különösebb értékkel nem bíró arany és ezüst tárgyakat beolvasztatja a kibocsátott bankók fedezetének 

kiegészítésére. A ládákat Madarász őrizte, de felnyitásukkor kiderült, hogy a rajta lévő pecsétek 

hiányosak. Gyanús volt az is, hogy a beolvasztás elrendelése után a rendőrfőnök a tárgyak egy részére 

árverést hirdetett. Sokan, köztük a Békepárt tagjai is, arra a következtetésre jutottak, hogy a ládák 

őrzője a beolvasztás és az árverés révén akarja eltüntetni a feltételezett hiányokat. A parlament 

bizottmányt nevezett ki a Zichy-kincsek ismételt beleltározására, s az eljárás során újabb gyanús 

körülményekre lettek figyelmesek. Kossuth a kormányfelelősség elvének és törvényes 

követelményeinek megfelelően szabad folyást engedett a vizsgálatnak. Kossuth mindvégig távol 

tartotta magát az ügytől, viszont Kazinczy Gábor és Kovács Lajos az Esti Lapok segítségével mindent 

megtettek Madarász megbuktatásáért. A lap nyíltan bevallott céljának tekintette a rendőrfőnök 

eltávolítását, mert – érvelése szerint – távozásával akarta elősegíteni a kormány népszerűségének 

növekedését. Az országgyűlés március 21-én [el]számoltató bizottságot küldött ki, amely jelentését 

április 20-án terjesztette elő. Feltételesen ugyan, de elmarasztalta a rendőrfőnököt. Összességében 

valószínűsítette a sikkasztást, de ezt bebizonyítani csak a Pesten lévő régi leltár kézhezvétele után volt 

lehetséges. A Madarász elleni országgyűlési és sajtóagitáció valójában egy politikai hadjárat része volt, 

bizonytalan ténybeli alapokkal. 1849 telén a rendőrség vezetője valószínűleg hitbizományként kezelte 

a saját felügyelete alá vont vagyontárgyakat. Amikor látta, hogy politikai pályafutása forog kockán, 

jóvá akarta tenni sikkasztását, de ekkor már késő volt. 
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alkotmányos élet egyik Rubiconát, a honnan visszatérés többé nincs, s a hol uj szabad 

életet fog kivivni, s hiszem, hogy fog is okvetlen”.60 Kortársi emlékiratok (Irányi 

Dániel, Madarász László) és a későbbi korok történetírói (például Márki Sándor) 

előszeretettel idézték Kazinczy mondatát annak bizonyítékául, hogy a Békepárt 

akkor, amikor lehetett volna, nem tiltakozott a Függetlenségi Nyilatkozat ellen, sőt 

üdvözölte azt, és fenntartásait csak a későbbi önigazolásokban hangoztatta.  

A Közlöny április 15-i száma nem csak a kedvező európai fogadtatásban hitt 

rendületlenül, hanem azt sugallta, mintha a döntést kifejezetten a kontinens 

fejleményei inspirálták, követelték volna. A lap az angol rokonszenv 

kinyilatkoztatásának jelentőségét túldimenzionálva vonta le végkövetkeztetését: „Ha 

függetlenségünket ki nem mondjuk, a szabad népek nem fognak testvérükül 

elfogadni, s elsodortatunk Ausztriával együtt a földszínéről.”61 Érvelése szerint 

Magyarország szinte európai elvárásra cselekedett, és a magyar politikai vezetés 

lépése nem csupán jogos és kívánatos, hanem egyenesen nemzetközi 

szükségszerűség volt. 

A Közlöny felhőtlen derűlátása mellett voltak olyanok, is, akik nem osztoztak 

az örömben. Bár egyetlen békepárti memoár sem szól a történtekről, Bethlen Miklós 

visszaemlékezésében azt állítja, hogy április 16-án tizennyolc békepárti képviselő 

(Bethlen János, Kovács Lajos, Kemény Zsigmond és Domonkos, valamint tizennégy 

társuk) elhatárolta magát az országgyűlés döntésétől, és az uralkodóház száműzése 

ellen tiltakozva biztosította királyát őszinte dinasztikus érzelmeiről.62 Arra vonatkozó 

                                                 
60 Közlöny 82. április 18., 301. 

61 Közlöny 80. április 15., 292. 

62 Bethlen Miklós: Múlt és jelen. Régi levelek és divatos erkölcsök. Bp. É.n. 20.; vö. Andics E.: 1848–49 i. 

m. 196.; Debrecen 1848–1849. Szerk. Bényei Miklós. Debrecen. 1974. 33.; Spira György: Polgári 

forradalom (1848–1849). In: Magyarország története 1848–1890. I–II. Főszerk. Kovács Endre. 

(Magyarország története tíz kötetben. 6/I–II.) Bp. 1979. I. 376. 
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adatokkal, forrásokkal azonban nem rendelkezünk, hogy a Békepárt a nyilvánosság 

elé lépve kárhoztatta volna a detronizációt!  

A különböző hangsúlyok és megközelítés arra engednek következtetni, hogy a 

magyar politikai közvélemény továbbra sem volt egységes állásponton. Ebbe a 

függöny mögötti hangulatba enged bepillantást mindenekelőtt Hunfalvy Pál április 

16-i naplóbejegyzése, amely őszintének tűnően utasítja el Kossuth politikáját, mert a 

status quo-hoz ragaszkodó nagyhatalmak szerinte nem fogják a magyar törekvéseket 

támogatni.63 Az általa felvázolt alternatíva alapvető tévedése az, hogy arra az olmützi 

alkotmány kihirdetése óta különösen utópiának minősülő feltételezésre épít, 

miszerint a Habsburg-dinasztiával ’48-as alapon ki lehet egyezni, és elfogadható 

kompromisszumot lehet vele kötni. Bírálatával azonban Hunfalvy sem lépett a 

nyilvánosság elé. 

Április 17-én az Esti Lapokban újabb vezércikk foglalkozott a függetlenség 

kimondásával,64 de erre sem a fesztelen lelkesedés – igaz, nem is az elutasítás – volt a 

jellemző, inkább a teendők megfontolt, nyugodt számbavétele. A szerző szerint 

azzal, hogy kimondták a detronizációt, még csak az első lépést tették meg. Az, ami az 

út végén vár az országra, attól függ, merre és mekkora lépésekkel halad Európa 

legújabb független állama. „X” egy dologban mégis biztos volt: a Békepárt ingadozás 

és aggály nélkül fog az általa képviselt elvek felé törni. Ez pedig nem más, mint harc 

Magyarország alkotmányának és törvényeinek védelmében. De most már nem a 

Habsburgoktól, hanem a csatatereken kivívott győzelmektől várja azok biztosítását.  

A sikeres tavaszi hadjárat után többen abban reménykedtek, hogy hamarosan 

tárgyalóasztalhoz lehet kényszeríteni a Habsburgokat, de ez tévedésnek bizonyult. A 

dinasztia nemcsak presztízsszempontból ragaszkodott a „feltétel nélküli 

megadáshoz”. A valódi tét az egységes Németország volt, amelyet Felix 

                                                 
63 Hunfalvy P.: Napló i. m. 244. 

64 „X”: Tájékozás. Esti Lapok 46. április 17., 177. 
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Schwarzenberg oly módon akart megvalósítani, hogy a birodalom teljes területével 

részt venne benne, és így Bécs lenne az új államalakulat központja. A magyarok sorsa 

ezért nem lehetett más, mint a feltétlen alávetés, és majd egyszer a germanizálás – 

hangsúlyozza Gergely András.65 Ahhoz viszont, hogy Bécs ezt a jövőben meg tudja 

valósítani, először le kellett vernie a „magyar lázadást”, amihez megalázkodva 

kellett segítséget kérni az orosz cártól. Ennek bekövetkezéséről azonban április 

közepén még nem tudtak Debrecenben. Mint ahogy azt sem lehetett előre látni, mi 

lesz a háború végkimenetele. Ezért is sürgette az Esti Lapok vezércikkében „X” az 

államforma mielőbbi pontos meghatározását, bár a Függetlenségi Nyilatkozatban 

egy szó sem esett annak esetleges megváltoztatásáról. 

Noha az országgyűlés csak április 19-én fogadta el a detronizációs okirat 

szövegét, az Esti Lapok április 18-i száma már közölte a Függetlenségi Nyilatkozat 

első, valamint 14–20. pontjait. Ebben felsorolták a Habsburg-ház azon „bűneit”, 

amelyek a trónfosztáshoz vezettek. A Békepárt napilapja április 19-én a Figyelmező 

április 3-i és 5-i számaira hivatkozva úgy vélte, hogy Kossuth a dinasztiát a 

detronizációs nyilatkozattal választás elé állította: vagy hagyja elveszni 

Magyarországot a birodalom számára, vagy orosz segítséghez folyamodik.66 Ez 

azonban a függetlenség deklarálása előtt is így volt. 1815. november 20-án a 

Négyhatalmi Szerződésben Oroszország, Poroszország, Anglia és Ausztria 

kötelezték magukat, hogy kölcsönösen segítik egymást, ha rendszerüket veszély 

fenyegeti, vagyis fegyveres erő igénybevétele árán is megoltalmazzák a kialakult 

status quo-t.67 Ezt erősítették meg Anglia kivételével 1833-ban Münchengrätzben. A 

jelzett veszély pedig nem lehetett más, mint a születőben lévő nemzeti mozgalmak, 

forradalmak és szabadságharcok. Az orosz intervenciónak tehát valójában semmi 

                                                 
65 Gergely A.: Az „európai népcsalád” i. m. 104. 

66 [Jókai Mór]: Hírek. Esti Lapok 48. április 19., 187. 

67 Vö. Diószegi István: A hatalmi politika másfél évszázada. Bp. 1997. 65–66. 
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köze nem volt a trónfosztáshoz, a két uralkodó között már korábban megindultak a 

tárgyalások, amelyek kiteljesedéseként május 1-én Ferenc József levélben kért 

segítséget I. Miklóstól, majd május 21-én (Buda bevételének napján!) személyesen is 

találkozott Varsóban a két császár.68 A kortársak közül azonban sokan – így Görgey – 

sem ismer(het)ték az intervencióról született döntés valódi hátterét. 

Két, a Függetlenségi Nyilatkozatot üdvözlő vers kapott még helyet a békepárti 

lap hasábjain,69 valamint a későbbi számokban egy-egy félmondat erejéig ugyancsak 

utaltak a trónfosztásra (mint például az 58. számban: „Magyarország állami 

ujászületése nagyobb tény, mint minden a mi a vesztfáliai békekötés óta a franczia 

császárságon kívül alakult.”70), de behatóan már nem foglalkoztak se kimondásának 

körülményeivel, se tartalmával. A lap figyelme elsősorban a hatalmi ágak 

megosztásának kérdésére összpontosult. 

Az Esti Lapok alig egy hónappal a Habsburg – Lotharingiai-ház trónfosztása 

után – ellentétben a békepárti visszaemlékezésekkel – fennen hirdette, hogy az 

országgyűlés nem a fegyverek árnyékában, hanem nyugodt környezetben, félelem és 

aggály nélkül mondta ki függetlenségét.71 Amennyire szűkszavúan és visszafogottan 

tudósított Jókai lapja a detronizáció kimondásáról, olyan részletesen és bőven 

taglalta a későbbiekben a leendő államforma és a hatalmi ágak megoszlásának 

problémáját. 

 

 

Folytatás a következő számban.

                                                 
68 Az orosz beavatkozás előzményeit l. Az 1849-es cári intervenció Magyarországon. Szerk. Vadász 

Sándor. Bp. 2001. 11–22. 

69 Finta Károly: April 14-én. Esti Lapok 46. április 17., 177. és Lévai József: April 14-kén Esti Lapok 51. 

április 23., 198. 

70 „P” [Hunfalvy Pál]: Országolás és kormányzás. I. Esti Lapok 58. május 1., 226. 
71

 X: 1849-ki új alkotmány. Esti Lapok 66. május 10., 257. 


