
HORVÁTH MIHÁLY M ENEKÜLÉSE S BEKAPCSOLÓDÁSA 
A  PÁRIZSI EMIGRÁCIÓBA.

Az összeomlás.

1849. aug. 10-én még nem pirkadt a hajnal, amikor Guyon tábornok 
egyik futára felverte Kossuthot álmából, hogy közölje vele a lesújtó hírt: 
az előző napi temesvári csata elvesztését. Ezekben a napokban Bemnek déli 
serege volt az a halvány reménysugár, mely még biztatni tudta a végét
járó aradi kormányt. A nagy hadsereg azonban szétverve és megsemmi
sítve egyelőre még a látszatát is elvesztette, hogy biztos alapot nyújtson 
a magyar kormány további működésére. Kossuth nem merte hinni, hogy 
Bem azt még újabb hadműveletekre tudja galvanizálni, amint ezt való
ban meg is tette Erdélyben s így mint nem egyszer életében, most is a 
pillanatok hatása alatt állva elhatározta, hogy félreáll s az ügyek további 
vitelét Görgeire bízta. Még aznap délelőtt összehívta a minisztertanácsot, 
amelyen résztvett Szemere, Batthyány Kázmér, Vukovics és Horváth s 
bejelentette nekik megmásíthatatlan akaratát. Mindnyájan a legnagyobb 
meglepetéssel vették tudomásul a történteket s Kossuth eme kijelentését: 
most már mehet, ki merre akar, ki merre menekülhet.1

Ha ezekben a napokban volt még kedve a nagy Alföld bájos tüne
ményének, a csalóka délibábnak játszadozni az augusztusi napsugárral, 
bizonyára nem a jóreménység tündérországát vetítette le a vezérférfiak 
szemhatára elé, hanem a sötét kétségbeesés kínzó poklát. S a kép a jelen 
esetben nem rémlátomásnak bizonyult. Megérezte ezt Batthyány és Sze
mere, ezért mindketten még aznap délután fél háromkor eltávoztak Arad
ról, hogy a biztos golyó, vagy a bitófa helyett az önkéntes száműzetést vá
lasszák. Másfél óra múlva követte őket Kossuth is, hogy Lúgoson és Or- 
sován keresztül, egyelőre Törökországban keressen menedéket. Vukovics, 
Horváth és Csányi még ott maradtak. De az utóbbi szintén menekülésre szó
lította fel másik két társát. Barátaim — hangzott szava — most már

1 Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harcának története. III. k. 464. 1.
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siessetek menekülni; egy óra múlva már talán nem fogjátok ezt tehetni. 
— Hát te merre fordulsz? — kérdezték emezek. Én — úgymond — már öreg 
és beteges vagyok, pár hónappal előbb, vagy utóbb, mindegy, de hazám 
földjén akarok meghalni. Ti fiatalok vagytok, még szolgálhattok hazá
toknak s ezért kötelességtek menekülni.“ A „szent emlékű“ öregnek igaza 
volt; ő nem mozdult hazájából s így vége az elítéltetés és a halál lett, de 
ez a sors éri a másik kettőt is, ha szót nem fogadnak neki, amint távollé
tükben, később, 1851. szept. 22-én sok mással együtt őket is in effigie a 
bitófára húzták.

Horváth megítélése.

Horváth Mihálynak minden oka meglehetett az aggodalomra, hogy 
a bécsi kormány megtorlását nem kerülheti ki, hiszen főpapi jellege nem
hogy enyhítette volna bírái előtt a politikus vétkeit, ellenkezőleg csak 
súlyosbította volna. Szekfű megállapítása szerint még történetszemléleté
ben is a francia liberális történetírók nyomán a forradalom szabadság
ideáit tartotta minden dolog mértékének3 s mi hozzátehetjük, hogy erre 
egyénisége is predesztinálta s ettől a gyakorlati politika terén sem bírt 
mentesülni. A jászkunok rónaságából nőtt ki, ahol szeme hozzászokott a 
korlátlan messzeségekhez s a meg nem kötött szabadsághoz. Korának 
liberalizmusa és demokratizmusa elnyomta egyéniségében azt a hierar
chikus stílust, melynek kidomborodó jellegét a konzervativizmus s az egy
házi és világi felsőhbség előtti feltétlen meghódolás adja meg. A nemzeti 
szabadság géniusza elhalkította történetírói lelkében a magyar múlt fel
keléseinek szomorú fináléit. Mint teréziánumi tanár élt a bécsi légkörben 
is, de ez nem tudta annyira átalakítani, hogy onnan hazatérve, mint hat
vani prépost, majd kinevezett Csanádi püspök s végül vallás- és közokta
tásügyi miniszter ne szegődött volna maradéktalanul a magyar szabad
ság mozgalmához. Kétségtelen, hogy eszes és művelt fő volt, de nem bölcs 
ember; kiváló történetíró, de éppen a történelem számára nem jelentette 
az élet tanítómesterét; sok tekintetben Kossuthtal rokoniélek volt, aki 
sziútén hitt a hihetetlen dogmában, hogy Magyarországot a pokol kapui 
sem dönthetik meg. Mindez megérteti, hogy miért szegődött hozzá szívvel- 
lélekkel fegyvertársnak.

Kossuth szintén felismerte benne eszméinek rendületlen fanatikusát, 
ezért is szorgalmazta, hogy az első kabinet kultuszminisztere, Eötvös Jó- 8

8 Márki Sándor: Horváth Mihály (1809— 1878) 146. 1.
3 V. ö. Hóman Bálint: A magyar történetírás új útjai (Szekfű Gyula tanulmánya: 

A politikai történetírás) 426. 1.
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zsef báró őt terjessze fel a Csanádi püspökségre. Vele egyetemben V. Fer
dinand elfogadta a többiek jelölését s így lett 1848. jún. 25-én kelt kine
vezése alapján Hám János esztergomi, Lonovics József egri érsek, Kar
ner Antal győri kanonok székesfehérvári, Jekelfalussy Vince esztergomi 
kanonok szepesi, Horváth pedig Csanádi püspök. De ugyanekkor már sza
kadoztak a megértés szálai a bécsi udvar és a magyar kormány között s 
ennek tulajdonítandó, hogy az osztrák külügyminiszter egyiküket sem 
terjesztette fel Rómába, hogy IX. Pius pápa megerősítse kinevezésüket. Az 
ú. n. processus informationis azonban megtörtént s Horváth neve már 
ekkor gyanúba keveredett a bécsi nunciaturán a túrái esperesi kerület 
gyűlésének szabadelvűbb határozataival kapcsolatban, amik az ő elnök
lete alatt jöttek létre. Emiatt Montani uditore felszólította, hogy tisz
tázza magát. Horváth, amit tett, azt nem tagadta, de azt is hangsúlyozta, 
hogy ő mindeddig megmaradt igaz hitében, alkalmazkodott az egyházi 
fegyelemhez, engedelmeskedett elöljáróinak s Isten kegyelméből fogadta, 
hogy mindezt a jövőben is megteszi, mert tudja, hogy püspöki méltósá
gával fényt kell árasztania s a kormánya alá rendelt egész papság előtt 
világítania.4 5 Ennek az egyházias érzületnek a keretét, ha mint püspök, 
kellő juriszdikció nélkül nem is tágította, de annál inkább, mint papmi
niszter. A 48-as forradalmakkal új idők beköszöntését, új eszmék és szük
ségletek felmerülését látta, amiken új módon szeretett volna segíteni. S 
ez a forma volt az, ami visszatetszett Rómának s ellenhatást váltott ki 
Bécsben.

Ajkáról olyan szólamok kezdtek elszállni, amik első megnyilatko
zásaikban ha még nem voltak is forradalmi ízűek, de lassankint odavezet
tek. Mint javadalmába beiktatott, de kánonilag meg nem erősített püspök 
1848 októberében résztvett azon a főpapi tanácskozáson, hol szóba került 
a király és nemzetének a megbékítési eszméje. Horváthra hárult a fel
adat, hogy a püspöki kar nevében megfelelő memorandumot írjon. Ter
mészetesen itt sem tudta magát egészen megtagadni. Tolla hellyel-közzel 
oly élesen és szemrehányóan fogott, hogy a szöveget ily módon nem volt 
tanácsos a király elé juttatni. Hám jegyezte meg, hogy sokkal több ered
ményre lehet számítani, ha a püspökök hangban mérsékeltek, kérésben 
alázatosak lesznek.6 Horváthnak nem volt kedve az ajánlott mérsékeltebb 
hanghoz, sem pedig az alázatosabb kéréshez s így a szükséges simításo
kat Lonovics végezte el a szövegen. Persze sikert most sem ért el, mert 
Lobkovitz állítása szerint őfelsége a felirat több pontja miatt neheztelt,

4 Márki Sándor: i. m. 88. 1.
5 Meszlényi Antal: A magy. kát. egyház és állam 1848— 49-ben. 157. 1.



nevezetesen nem esett jól neki, hogy hivatkozás történt királyi esküjére 
s hogy a háború felelősségét a trónra hárította.6

Horváth látta, hogy a bécsi udvar alkudni nem hajlandó, viszont ő 
meg a feltétlen meghódolásnak nem volt híve. A kockát elvetette s úgy 
érezte, hogy ezzel követendő útja megszabott és nem tehet úgy, mint 
egyik-másik püspöktársa, jelesen Karner, aki nem akarta kompromittálni 
magát Kossuth mellett s túlfűtött önérzettel kérte felmentését a püspöki 
kinevezés alól, mert kínos volt neki az a gondolat, hogy olyan kormány 
javasolta kinevezését, melyet elért a törvény szigora s melyet „általáno
san elátkoznak“.7 Vele és másokkal szemben Horváth szívesen „kompro
mittálta“ magát s ha már egyszer elragadta a nemzeti nagy lelkesedés, 
Kossuthtal tartott addig, míg lehetett. A bizonytalanságot akkor latolgat
ta először komolyabban, amikor Windischgraetz 1849. jan. 5-én megszállta 
a fővárost s kulcsait, mint a győzelem zálogát küldte el Olmützbe. E szo
morú aktus nem találta Pesten, hanem Cegléden érte utói a hír, aminek 
vétele után sietett Debrecenbe. Windischgraetz győzelmes előnyomulása 
érlelte meg henne azt a gondolatot, hogy a hadiszerencse változandósága 
miatt tanácsos lenne, ha magáról is gondoskodnék. Negyvenedik életévé
ben járt, de még ennél is fiatalabbnak látszott, a felesleges politikai vér
tanúságnak nem volt barátja. Számolva tehát az eshetőségekkel, szerzett 
magának egy német nyelvű útlevelet, mely Magdeburg 1849. jan. 13-ra 
volt keltezve és Wilhelm Mőring 33 éves tanár nevére kiállítva.8 Úgy gon
dolta, hogy papos külsejét amennyire lehetséges, világiasítja, felveszi 
Mőring professzor modorát s így majd kicsúszhat a határrendőrök kezei 
közül valamelyik békés nyugati államba.

A politika szekere minél tovább vitte a Habsburgoktól való függet- 
lenítés vágányain, neve annál előbbre került a proskribáltak jegyzékén. 
S mire a nagy küzdelemnek az oroszok közbejöttével vége lett, Horváth 
bűnlajstroma egész tömegre nőtt a megkövesedett szívű Haynau 
kezében. Lázadás és felségsértésszámba ment, hogy 1. az 1848. okt. 
3-i királyi nyilatkozat után is résztvett a felsőház ülésein; 2. a püspökök 
közül elsőnek követte a „törvénytelen“ országgyűlést Debrecenbe; 3. Kos
suthot, a honv. bizottság elnökét 1849. márc. 26-án a hadsereghez elkí
sérte; 4. ápr. 14-én a függetlenségi nyilatkozatot a felsőházban helyeselte; 
5. ápr. 17-én a püspököknek a király iránti hűségre intő pásztorlevelével

6 U. o. 160. 1.
7 V. ö. Eckhart Ferenc: A királyi kegyúri jog a forradalomtól a kiegyezésig. Theo- 

logia, 1934. I. 306. 1.
8 St. Archiv in Wien. I. B. No. 866/A— 849. V. ö. még Hajnal István: A Kossuth 

emigráció Törökországban. 329. 1.
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szemben, az uralkodóházat sértő és lazító ellennyilatkozatot bocsátott ki; 
6. máj. 2-án a kormányzónak kikiáltott Kossuthtól elfogadta kultuszmi
niszteri kinevezését; 7. mint miniszter hódolatot kívánt a függetlenségi 
nyilatkozattal kapcsolatban az ország összes egyházi és iskolai hatóságai
tól; 8. a függetlenség eszméjére maga is felesküdött; 9. máj. 18-án vala
mennyi lelkészt felszólította, hogy szónoklatokkal és körmenetek tartá
sával buzdítsák a népet a szabadságharc folytatására, e célból külön imádsá
got írt s jún. 6-ra országos böjtöt rendelt el; 10. elkoboztatta a forrada
lomtól elpártolt s székhelyükről eltávozott püspökök és kanonokok javait; 
11. jún. 27-én az oroszok ellen keresztes háborút hirdető fehívást tett 
közzé és felszólította a papságot, hogy a felkelés élére állva, a népet az 
élet-halálharcra vezesse s végül 12. a „lázadó kormányt“ Aradra is elkí
sérte, ott Kossuth lemondó levelét aláírta s így a magyar forradalom 
sikerén, annak kitörésétől, egészen befejezéséig tevékenyen közreműkö
dött.9 Ez volt az a csokor, melynek vérvirágai menthetetlenül elborítják 
sírját, ha elfogják s nem követi Csányi figyelmeztetését, hogy ne késle
kedjék, hanem szedje magát s menjen, merre lát.

Az események józan kiszámítása sem diktálhatott neki mást. Hogy 
tartott a bécsi bosszútól, az kétségtelen, hiszen ezért is szerezte meg a 
mondott útlevelet. Batthyány Lajos sokkal rövidebb útat tett meg a 48-as 
mozgalmakban, mint ő, béküiékenyebb természetű is volt nála, aminek 
egyik legszebb tanújelót adta, mikor itthon meg nem értve, Becsben félre
értve, a bicskei békeküldöttséggel kereste a megegyezés útját Windisch- 
graetznél. És mégis már 1849 elején elfogták, hogy biztos kézben tartsák 
majd a kivégzésre. Csányi szintén erőszakos halállal fizette meg, hogy 
nem akart mozdulni, ugyanígy Jeszenák János, báró Perényi Zsigmondi, 
az aradi 13 tábornok és még sok más kiváló politikus és katona. Számít
hatott volna-e Horváth enyhébb elbánásra, mikor ezek mindegyikénél 
hangosabban hirdette a magyar szabadság élet-halál harcát az osztrákok 
ellen1? Nem! Még arra sem gondolhatott, hogy a reverenda azilumot biz
tosít a politikusnak. Figyelmét ugyan aligha kerülhette ki a trienti zsi
nat azon határozata, hogy az ilyen vétségekben bűnös püspökök felett az 
ítélkezés joga nem a kormányt, hanem a pápát illeti meg. Azonban, ha 
komolyabban mérlegelte helyzetét, rá kellett jönnie, hogy Róma szemé
ben ő nem Csanádi püspök, hanem csak hatvani prépost s mint ilyen nem 
számíthat a trienti zsinat privilégizált bánásmódjára. Egyébként maga 
az államhatalom sem igen volt hajlandó elismerni ezt a pápai jogot, ami
nek példája Telekesy István egri püspök esete, ő  ugyanis II. Rákóczi Fe
renc felkelése alkalmával szintén nem a bécsi udvar, hanem a nemzeti

9 V. ö.: Márki Sándor: i. m. 164— 65. 1.
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mozgalom mellé állt, minek következménye az lett, hogy I. József császár 
utasítására Keresztéin Ágost hercegprímás perbe fogta s anélkül, hogy 
erre nézve a pápai kúriát megkérdezte volna, megfosztotta püspökségé
től, amit a császár nemcsak jóváhagyott, hanem Csáky Imre személyében 
utódját is kinevezte.10 XI. Kelemen pápa élve a trienti zsinat által bizto
sított jogával, tiltakozott ezen eljárás ellen s nem tágított, amíg a császár 
meg nem semmisítette a püspökről hozott polgári ítéletet.

A példa nem szolgált elég okulásul s a Telekesy-féle eset még bán- 
tóbh kiadásban ismétlődött meg 1849-ben, amikor a bírói tógát Bach 
osztrák miniszter s Haynau, Magyarország katonai diktátora öltötték 
magokra. A keménynél-keményebb ítéletek egymásután hangzottak 
el nemcsak az egyszerűbb rangú papok, hanem a püspökök ellen is.11 A 
legártatlanabb volt a megvádoltak között Hám prímás, a legvétkesebb 
Horváth püspök. Az utóbbi 12 pontból álló bűnlajstromát már láttuk, az 
előbbinek nem tudtak mást felróni, minthogy Lonoviccsal, Jekelfalussy- 
val és Horváthtal azután is Pesten maradt, hogy V. Ferdinand felosz
latta az országgyűlést és elnökölt a püspöki konferenciákon, melyek a 
vád szerint 1848 októbere óta forradalmi irányzatúak voltak.12 Lonovics 
és Jekelfalussy bűnösség tekintetében a két véglet között foglaltak helyet, 
mindketten Kossuth barátai voltak13 s így Bach szerint rászolgáltak arra, 
hogy Horváthtal egyetemben addigra is megúsztassanak érseki, illetve 
püspöki méltóságuktól, míg ügyüket a többi kompromittálttal együtt a 
haditörvényszékek elintézik. Hámra nézve annyiban enyhült Bach javas
lata, hogy megelégedett azzal, ha a szatmári püspök önként kéri lemon
dását az esztergomi érsekségről és szép csendben visszavonul korábbi 
székhelyére.

Az ifjú Ferenc József elfogadta a minisztertanácsnak ezen javasla
tát s a kinevezetteket nemcsak új méltóságuktól fosztotta meg, hanem 
Hám kivételével régi egyházmegyéiktől is, ami már kánonellenes volt. 
Sőt fiatal kora miatt nem számolhatván legfelsőbb jóváhagyásának egy 
nemzetet gyászba döntő következményeivel, teljesen a bosszút lihegő kato
nai és polgári hatóságainak tanácsa szerint járt el. Bármerre fordította 
is szűkebb, vagy tágahb környezetében kérdő tekintetét a gyermekcsászár,

10 Meszlényi Antal: A Jozefinizmus kora Magyarországon, 14. 1.
11 A forradalomban résztvett kát. papság bíinhődését részletesen leírja Hermann Egyed: 

A magyar katolikus papság az osztrák katonai diktatúra és az abszolutizmus idejében. 
Gödöllő, 1932-,

. 12 Eckhart Ferenc i. m. Theologia 305. 1
13 V. ö. Hermann Egyed i. m. 46. 1.
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minden oldalról a „feszítsd meg“ kiáltása hangzott feléje.11 * * 14 Sokszorosan 
ismétlődött meg ez Haynau ajkáról. Halálra ítélte Bémer László nagyvá
radi püspököt, amit azonban 20 évi vasban töltendő várfogságra változ
tatott. Hat évet kapott „forradalmi“ szerepléséért Rudnyánszky Jó
zsef besztercebányai püspök15 * * 18 s ugyanígy lakolt volna Lonovics és Le- 
ményi János fogarasi püspök, ba Viale Prela bécsi nuncius fel nem szó
lal a már elítélt és még elítélendő püspökök érdekében.

A nuncius a Wiener Zeitungból értesült arról, hogy a nevezett püs
pököket nemcsak hivataluktól fosztották meg, hanem még várfogságra 
is ítélték. Hivatkozván tehát a kánonokra, különösen pedig az érintett 
trienti zsinat határozatára, tiltakozott az eljárás ellen, mert mint mon
dotta, nem a világi kormány az, mely a püspököt méltóságába és egy
házi hivatalába helyezi, nem a világi tekintély az, amely megfoszt
hatja tőle. Egyedül a pápához tartozik úgy az első, mint a második jog.10 
Ez a megállapítása vonatkozott a kiszabott büntetés első részére. Schwar
zenberg külügyminiszter belátta, hogy ez esetben joghatárátlépés történt 
az osztrák kormány részéről s azért utasította Bachot, hogy a dolgot mi
előbb jóvá kell tenni, nehogy összeütközésbe kerüljenek a szentszékkel. 
Ami a nem prekanonizált egyházfőket illeti, azoknál nem volt nehézség 
a királyi kinevezés visszavonására. De már Lonovicsot a Csanádi püspök
ségtől, Rudnyánszkyt a besztercebányaitól, Bémert a váraditól, Lemé- 
nyit a fogarasitól a pápa beleegyezése nélkül nem lehetett elmozdítani. 
Ezeknél tehát még azt követelte Viale, hogy az időközben lefoglalt tem- 
poráliákat is kapják vissza, a várfogságot pedig engedjék el, vagy vál
toztassák meg oly módon, amit a pápa sem ellenezhet. Erre Bécsben úgy 
határoztak, hogy a kérdéses püspököket felszólítják az „önkéntes“ lemon
dásra, amit ezek meg is tettek, a pápa pedig elfogadott. S hogy teljes 
büntetlenséggel még se menekülhessenek, bizonyos évjáradék és némi sze
mélyes szabadság biztosításával a szentszék tudomása mellett a különböző 
osztrák kolostorokba internálták őket.

A püspökök ilyenformán megmenekültek Haynau bosszújától, de 
nem így Jekelfalussy és Horváth, mivel egyik sem számított annak s így

11 Károlyi Árpád: Németujvári Gróf Batthyány Lajos első magyar miniszterelnök
főbenjáró pőre I. 619. L

15 Eckhart Ferenc: i. tanulmányában következetesen rozsnyói püspöknek mondja
Rudnyánszkyt (Theologia I. 306. 1.), holott forrása állandóan Bischof Joseph Rudnyánszky
v. Neusohl-nak nevezi. V. ö. St. Archiv in Wien. R.omana: Resignation der Bischöfe Rud
nyánszky und Lonovics auf die Bisthümer von Neusohl und Csanad 1849. Nr. 589. M. J.
Továbbá Hermann i. m.-t és a besztercebányai vagy rozsnyói püspökség Schematizmusait.

18 Eckhart F. i. t. Theologia 1934. I. 306. 1.
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a pápai jog rájuk nem is terjedhetett ki. Az előbbi ugyan tisztázta magát 
s így a katonai fórumok rehabilitálták,w de ott volt Horváth, akire a 
súlyosnál-súlyosabb vádak özöne hullott s nem találhatott mentséget, ami
vel puriíikálhatta volna magát, ha itthon marad. Akik elvbarátai voltak, 
azok mind a bitófára, vagy a golyó elé kerültek, ha idejekorán egérútat 
nem tudtak maguknak venni. Akik pedig nem osztották politikáját s most 
magas polcokra kerültek, ellenségei maradtak továbbra is. A széthúzás 
örök, magyar bűne mihelyt a győzelmi kocka az osztrákok felé fordult, 
legelőkelőbbjeink (Apponyi György, Jósika Sámuel, Dessewffy Emil, stb.) 
részéről azt tanácsolta a fiatal császárnak, hogy a magyar forradalom 
szerzőit és előmozdítóit a legszigorúbban büntesse meg.18 így gondolko
zott Horváthtal szemben a magyar Sión új ura, Scitovszky János her
cegprímás is, hiszen már akkor is vádaskodott ellene, mikor még politi
kai pályája kezdetén volt, mennyivel inkább most, mikor látta annak vé
gét s tudta róla, hogy liberalizmusa inkább a nemzeti egyház, mint a ró
mai felé hajlott. A salvus conductus-ra itt tehát nem nyílt kilátása. 
Egy síkon mozgott Martinoviccsal, ez apát volt, ő pedig prépost, s a 
hierarchiában egyik sem érte el azt a fokot, ami a pápa jogos közbelépé
sét biztosíthatta volna számukra. Az állami bíróság Martinovicsot forra
dalmi ténykedéséért kivégez tette s az egyháznak csupán annyi szerepet 
juttatott, hogy papi rendjétől exsecrálja s miután ez a szomorú ceremó
nia a budavári ferencesek templomában megtörtént,17 18 19 utána vitték ki a 
Vérmezőre, hogy lefejezzék. Ugyanez ismétlődik meg Horváth esetében 
is, ha kézre kerül, amint még a hadjárat folyamán, csekélyebb vétsé
gekért halállal kellett bünhődniök Mansbarth Antal csákberényi, Mészáros 
Dániel sopornyai és Streith Miklós vértesboglári plébánosoknak. A leve- 
retés után pedig Gonzeczky János és Gasparics Kilit tábori lelkészeket 
lövették agyon, illetve akasztatták fel.

A kivégzések és a tömeges várfogságok alkalmas tápot adtak nem
csak a Habsburg-ellenes gyűlöletre, hanem a pápa-ellenes hangulat fel
keltésére is. Almásy Pál a debreceni képviselőház volt elnöke 1852. nov. 
25-én azt írta Horváthnak, hogy nem hisz Istenben, még kevésbbé a pá
pában, akinél sógora „lábcsókolási udvarlásra“ járt. A pápa haragszik 
az osztrák kormányra, mert az jó kér. katolikusokat s mi több, főpapokat 
lutheránusok által ítéltetett el; hogy Haynau, mint lutheránus írta alá 
az exequatur-t oly egyének felett, kik nem tartoznak az ő bírósága alá. 
Almássy szerint jellemző a pápára, hogy nem azért rosszalja az osztrák

17 V. ö.: Hermann Egyed: i. m. 48. 1.
18 Károlyi Árpád: i. m. í. 620. 1.
18 V. ö.: Fraknói Vilmos: Martinovics élete. 2091.
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haditörvényszékek ítéleteit, mert igazságtalanok, mert kegyetlenek, ha
nem, mert Haynau lutheránus.20 Ez a megítélés így kétségtelenül téves. 
A pápa magatartására nézve teljes világot nem tudunk vetni, mivel a 
vatikáni levéltár ez időre vonatkozó anyaga még zár alatt van. De ha 
biztosított joga nevében tiltakozott a püspöki elítélések ellen, nagy a va
lószínűsége annak, hogy a méltányosság nevében viszont az alsópapság, 
sőt az általános ítélkezés kegyetlenségei ellen is felemelte szavát. Ezt né- 
mikép alátámasztja Almásy levele is, amely szerint a pápa figyelmezte- 
tőleg írt az osztrák császárnak, de biz az nem sokat adott figyemezte- 
tésére.21 Módosítva ezt: nem ö, hanem környezete, főleg Schwarzenberg 
herceg, akinek hatása alatt állott s úgy cselekedett, ahogy kapta a dik
tátumokat. A megtorlás enyhítésében csak azon határig mentek el Bécs- 
ben, ameddig múlhatatlanul szükségesnek látszott, de azontúl szabad fo
lyást engedtek a börtön- és halálbüntetéseknek. Horváthnak még e szo
morú események előtt tudnia kellett volna, hogy rajta csak az segíthet, 
ha észrevétlenül ki tud surranni az országból.

Ütja Brüsszelig.

Az események sebes forgatagában azonban úgy megtorpant, hogy 
képtelen volt akár jobbra, akár balra menekülni. Horváthnak vigyáznia 
kellett, nehogy Haynau kötele úgy a nyaka köré fonódjék, mint a kígyó 
gyűrűi tehetetlen áldozatára. Dehát mit csináljon? Maradjon itthon, vagy 
menjen, de hová és merre? Kossuth nem hívta magával, örült 
ha legszűkebb környezetével mehetett Törökország felé. Sőt gon
doskodása még annyira sem terjedt ki — amit Horváth méltán 
rótt fel neki, — hogy megkérdezte volna minisztereit, van-e leg
alább is annyi értékük, amennyivel külföldre menekülhetnek?22 
Nem törődött velük, pedig megtehette volna, hiszen még a legutolsó idők
ben is rendelkezett több millió arany és ezüst értékkel. Ebből azonban 
Horváthnak éppúgy nem jutott, mint másnak, a Kossuth-bankókkal pe
dig nem sokra ment, mikor annyit értek, mint legújabban a kommün bu

20 Almásy e levele, a szabadságharc és az emigráció egyéb szereplőitől, mint Kossuth 
Lajos, Teleki László, Klapka György, gróf Batthyány Lajos özvegye, Szalay László, Jósika 
Miklós, stb. származóttakkal (összesen 200 drb.) 1935. elején a Horváth-örökösöktől a 
Magy. Tud. Akadémia tulajdonába kerültek. Igen sok új és érdekes szempontot tartalmaznak 
az emigrációra .nézve.

21 Magy. Tud. Akadémia kézirattára: Horváth-levélgyüjtemény. V. ö. még Márki S. 
i. m. 164. 1.

22 Horváth Mihály: i. m. III. 468.

302



kása után emlékezetes fehér bankóink s még Duschek sem akarta azokat 
a külföldön is érvényes pénzre beváltani.23 Kossuth tehát társait egészen 
magukra hagyta, kiszolgáltatva őket sorsuk szerencsés, vagy szerencsét
len játékának. A közvélemény más eljárást tételezett fel róla, amint pl. 
Schwarzenberg herceg még 1849. nov. elején is azt hitte, hogy Horváth 
szintén az ő társaságában menekült ki Törökországba.24

Ezt bizony rosszul hitte, mert itthon maradt s magának kellett gon
doskodni a módról, hogy miként s az irányról, hogy merre is menjen. Ba
rátai közül többen — így Csányi is — Görgey táborába távoztak, ő azon
ban ezt nem merte megkockáztatni, hanem Aradról átment Makóra, mely 
Temesvárnak az osztrák megszállása után püspöki székhelyéül szolgált 
s itt várta be a világosi fegyverletétel nem nagy reményekkel kecsegtető 
eredményét. Ezt a pár napot arra használta fel, hogy értékei közül, amit 
lehetett, pénzzé tett, holmiját rendbeszedte, mobilizálhatóbb részét átadta 
sógorának Gábor József gyógyszerésznek, a többit pedig, mint könyvtá
rát, kézirattárát, stb. a püspöki rezidenciában hagyta.25 Világosról és aug. 
13-ról azonban a magyar nemzettel ő is elsírhatta azt, amit egykor a latin 
költő a Fabiusokról: haec fűit illa dies in qua tercenti tér cecidere duó! 
Kegyelmet csak Görgei kapott, de a nevesebbek közül senki más! Hor- 
váthnak tehát szintén el kellett indulnia a nagy ismeretlen felé.

Meneküléséről többször idézett munkájában csak annyit ír, hogy 
október végén az osztrák tartományokon keresztül menekült külföldre26 
s ezenközben vérző szívvel látta az oroszok által elpusztított Losoncot s 
Komáromban alkalma volt lapozni az osztrák titkos rendőrség fekete 
könyvét, melyet Klapka aug. 3.-i győzelme következtében kerített kézhez 
s amelyben abc-sorrendben voltak beírva mindazon hazafiak, kiknek vise
letével a bécsi kormánynak bármi oka volt meg nem elégedni.27 Ezen 
gyér adatokat kiegészítve az egykorú szóbeli közleményekkel, többen és 
többször írtak veszélyes odisszeájáról, azonban több ezekben a romantika, 
mint a valóság. Komolyabban foglalkozott a kérdéssel Marczali28 s az ő 
tanulmánya alapján újabb adatok felderítésével Márki írta meg a szám

23 U. o. 497. 1.
24 . . .  er wurde unter der Zahl derjenigen vermutet, die Kossuth auf seiner Flucht 

nach die Türkei begeleitet haben. St. Archiv in Wien: I. B. Nr. 866/A—849. Schwarzenberg 
1849. nov. 2-án kelt válasza Thun brüsszeli követnek.

25 Horváthnak Csajághy Sándor Csanádi püspökhöz intézett két levele Brüsszelből 
1856. szept. 16. nov. 14. Nemzet 1885. nov. 15. sz. (Kovács János közlése.)

26 Horváth Mihály i. m. III. 507. 1.
27 U. o. 510— 11. 1.
28 Marczali Henrik: Horváth Mihály emlékezete. Budapesti Szemle 1910. év. 171. 1.
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űzetés kezdetét.'’” Náluk is a regényes részek még bőven váltakoznak a 
valósággal, amit így összevegyítve, a komoly történelmi mérlegelés nem 
fogadhat el színigazságnak, hanem kénytelen a kettőt szétfejteni, hogy a 
lehetőség szerint megállapíthassa a menekülést úgy ahogy történt, nem 
pedig, miként azt az utólagos fantázia szépen kiszínezte és tollbamondta.

Marczali és Márki Horváthnak csak ama útjáról beszélnek, amit 
br. Prónay Albertnéval mint ennek komornyikja tehetett meg és szeren
csésen kijuthatott Brüsszelbe. Ezt elfogadta a legújabb történetírás is,28 * 30 
pedig volt neki még egy sikertelen kísérlete, melyről Szinnyei annyit 
mond, hogy álruhában Bécsnek tartott, de Kismartonban felismerték s 
majdnem elfogták.31 Nem Kismartonban, hanem a szomszédos Nagyhéf- 
lányban (Grosshöflein), amint ezt kimenekülése után a Bécsbe futott 
rendőrhatósági nyomozások jelentései megállapították. De mikor indult 
el Makóról, merre és hogyan jutott el addig, azt kellő adatok híjján pon
tosan nem sikerült kideríteni, amennyiben a nyomozás csak annyit tu
dott napfényre hozni, hogy 1849. aug. 31-én délután parasztszekéren 
érkezve beállított a nevezett község plébániájára s mivel a plébános nem 
volt otthon, nem árulta el kilétét, hanem König néven pesti borkereske
dőnek adta ki magát. Útitáskáját a plébánián hagyva elment fürdeni s 
csak 6 óra tájban érkezett vissza. Ekkor azonban — a jelentés szerint —- 
felismerték benne Horváth Mihályt, a volt kultuszminisztert s mialatt a 
bíróért küldtek és feljelenthették volna a kismartoni helyőrség parancs
nokságán, Horváth megsejtve a veszedelmet, elmenekült a plébániáról 
s azóta nem tudni, hogy hová ment, sem azt, hogy merre.32

Ezt a majdnem végzetessé vált nagyhéflányi állomást semmiképpen 
sem lehet a Prónay bárónéval tett utazás egyik kitérőjének tekinteni, 
mert ellenmond neki az időpont. Horváth ugyanis október végére teszi 
menekülését; ha ezzel a végpontot akarta jelezni, akkor körülbelül igaza 
volt, amennyiben október 21-én érkezett Brüsszelbe. Ha ellenben elin
dulását, akkor nem jól emlékezett vissza, mert Klapka szerint október 
közepe táján, Brünn és Oderberg között, az egyik vasúti állomás vendég
lőjében találkozott a Prónay-utasokkal.33 Így tehát vagy október elején, 
vagy mint Márki mondja, szeptember végén kelhetett útra,34 de nem

28 Márki Sándor: i m. 148— 152. 1.
30 Berzeviczy Albert: Az absolutismus kora Magyarországon, I. k. 390. 1. és Hermann

Egyed: i. m. 105— 106. 1.
31 Szinnyei József: Magyar írók. IV. kötet. 1279. 1.
32 St. Archiv in Wien: J. B. Nro 1714— 849. és 1061/A—-849. A bécsi rendőrfőnök 

1849. nov. és dec. 5-én kelt jelentése Bach belügyminiszterhez.
33 Klapka György: Emlékeimből. 284. 1.
34 Márki S.: i. ra. 150. 1.
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folytatlólagosan Nagyhéflányból, hanem ettől egészen külön Pestről. 
Horváth ugyanis, amikor látta, hogy Világosnál elveszett minden s bará
taitól megtudta, hogy a minisztereket keresik s a forradalom főfunkcio
náriusait összefogdossák, aligha késlekedhetett soká, hanem az augusztus 
13.-át követő egyik napon elindult Nyugat felé, azt persze még maga sem 
tudta biztosan, hogy hol köthet ki. Hogy erre tartott és nem Kelet felé, 
abban az elhatározásában az a szándék is vezethette, amint a többi emi
gránsokat is, hogy a nyugati civilizált országok biztosabb menhelyet 
nyújtottak. Angliában és Amerikában útlevél nélkül is le lehetett tele
pedni, de valódi, vagy hamis útlevéllel Franciaországban és Belgiumban 
is könnyen boldogult az ember.35 A végső célpont tehát ezek egyike, vagy 
másika volt.

Itthoni barangolása közben értesült arról, hogy Klapka még a vilá
gosi fegyverletétel után is erősen tartja Komáromot. Ez volt az egyetlen 
szilárd pont, ahol a „kompromittáltak“ még kis időre megvethették lábu
kat s Horváthot is az életösztön először idekergette. Nagy a valószínű
sége annak, hogy aug. 22.-e körül érkezhetett meg, mert ekkor állítottak 
be a Görgey táborából a menekültek első fecskéi is, akik meghozták a 
komáromiaknak a fegyverlerakás szomorú hírét.3“ Tévedett tehát Márki, 
mikor Horváth általános megjegyzéséből, hogy itt látta a proskribáltak fe
kete könyvét, arra következtet, hogy október napjaiban tartózkodhatott 
Komáromban. Ennek valószínűségét kizárja, hogy a vár feladásának a 
tárgyalásai Haynau és Klapka megbízottai közt szept. 27-én befejeződtek 
s miután a feltételeket mindkét fél elfogadta, október 2-án megkezdődött 
a komáromi fegyverletétel is, a következő két napon a magyar csapatok 
igazoló jeggyel elhagyták a várat, az osztrákok pedig megszállták. Októ
ber 5-én Klapka már Pozsonyban volt s 8 nap múlva kényszerútlevéllel 
útban Anglia és Amerika felé.37 Kissé nehéz elképzelni, hogy Horváthnak 
bátorsága lett volna ezután Komáromban megjelenni s pláne, hogy hely
zete oly biztos lett volna, hogy nyugodtan lapozgathassa azt a 
könyvet, melyből saját halálát is kiolvashatta. Komáromi tartózkodását 
lehetetlen más időre tűzni, mint az augusztus 21.-ét követő napokra, ami
kor Klapka fegyverszünetet kötött. De ennek lejártát nem várta be, 
mert nem remélte azt, hogy ő is szabad útat kap, éppen azért csakhamar 
tovább ment s úgy jutott augusztus 31-én Nagyhéflányba, hogy onnan 
átlépve a határt, külföldre menekülhessen. Miután azonban felismerték s

35 V. ö. Óvári— Avary Károly: Báró Mednyánszky Cézár Emlékezései és Vallomásai 
az emigrációból. 76. 1.

36 Szinnyei József: Komárom 1848—49-ben. Hazánk. 1885. év. IV. k. 509. 1.
37 V. ö. Szeremlei Samu: Magyarország krónikája az 1848. ás 1849. évi forradalom

idejéről. II. 328. és 330. 1.
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érezte, hogy kelepcébe jutott, nyomtalanul eltűnt és Szinnyei szerint nagy 
kerülőket téve Pápán és Kecskeméten keresztül Szegedre jutott vissza.38

Itt rokonánál, Krebs vaskereskedőnői húzódott meg, de mivel Sze
geden sokan ismerték és félt az árulástól, no meg egyre riasztóbb híreket 
hallott a császáriak fenyegetései felől, néhány nap múlva innen is odébb, a 
Mindszent és Csongrád között fekvő Csanyra távozott, ahol egyik kedvelt 
papjának, Mach Ferenc plébánosnak a nádasa közepén lévő méhesébe rej
tőzködött. Éjjelét-nappalát itt töltötte, de sokáig itt sem bírt maradni, 
mert az üldözött ember nyugtalansága hajtotta tovább. Bármilyen veszé
lyesnek látszott, de Pestre indult s a jó szerencsére bízta, hogy most már 
sikeresebb kiútat mutasson neki. Pesti barátai rendkívül csodálkoztak, 
hogy még mindig itthon van s ezek egyike, Gárdos János figyelmeztette 
is, hogy meneküljön innen, mert halálra keresik. De hová, kérdezte Hor
váth, mikor pénzem nincs? 39 Mint ennekelőtte, úgy most is két lehetőség 
állott előtte: vagy Törökország, vagy Nyugat. Az előbbihez még kevesebb 
kedvet mutatott, mint azelőtt. A haza és a nemzet szerencsétlenségén kí
vül saját balsorsa is keserítette. Az élet és halál keskeny mesgyéjén in
gott s ha ma biztos volt élete, nem tudhatta, hogy a holnap nem dönti-e 
a halál karjába. Önmagát is okolta, hogy a tudósból politikus lett, de még 
inkább vádolta Kossuthot, hogy végig nem gondolt politikájával ilyen 
balvégzetbe sodorta. Egyénileg sem volt kedve követni, nehogy újból kell
jen kezdenie, amit oly szerencsétlenül végzett. De nem szeretett volna Tö
rökországba menni azért sem, mert egyre többen vándoroltak ki ide s a 
végén előadása szerint számuk megütötte a 4900-at.40 Horváthban állan
dóan élt az aggodalom, hogy a török szultán az orosz nyomásra kiszol
gáltatja őket Ausztriának s akkor neki vége.

Ezen töprengésében valóban a jó szerencse jött segítségére. Gárdos 
dr. ugyanis akár delejes,41 akár rendes úton megtudta gróf Brunswick

38 Szinnyei József: Magyar írók. IV. k. 1280. 1.
39 Márki S. i. m. 149. 1.
40 Horváth Mihály: i. m. III. k. 581, 1. Ezzel szemben Pulszky a külföldön élt ma

gyarság számát nem becsülte többre, mint 800-ra, ami csak úgy érthető meg, ha az emigrá
ció idegen ajkú tagjait leszámítjuk s meggondoljuk, hogy a magyarok közül is időközben 
sokan hazatértek. V. ö. Pulszky Ferenc: Életem és korom. II. k. 18. 1. A  kettő közt foglal 
helyet Mednyánszky megállapítása, aki szerint 2000-en távoztak el hazulról. V. ö. Óvári- 
Avary Károly: i. m. 76. 1. A számok tehát erősen fluktuálnak.

41 Márki szerint (i. m. 149. 1.) Gárdos spiritizmussal is foglalkozván, médiumát, Szent- 
királyi Andrássy Júliát, későbbi feleségét kérdezte meg, hogy mitevő legyen s delejes álmá
ban ez utasította volna Brunswick grófnőhöz, hogy ő majd segíteni fog. Erről azonban nem 
tesz említést az utóbbi életrajza s csak annyit jegyez meg, hogy az ő közbejárására, mint 
P. báróné inasa jutott el Horváth bakon utazva Bécsbe s innen Lipcsébe, majd pedig idegen 
útlevéllel Belgiumba. V. ö. Rapos József: Brunswick Teréz élete és műve: Pest, 1868. 75. 1.
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Júlia Teréziától, hogy br. Prónay Albertné külföldi fürdőre készül s az 
ő közvetítésével megkérte, hogy vigye magával Horváthot. Bár veszélyes
nek látszott a vállalkozás, a báróné mégis ráállott s így Horváth előtt 
megnyílt az út Nyugat felé. Hogy mily boldogságot érzett, azt csak ő és 
akkor tudhatta volna megmondani. Lelkében bizonyára felcsillant a ha
láltól való szabadulás reménysugara. A nyugati országok valamelyikét 
elérni, ez volt a legtöbb emigráns legfőbb vágya. Párizsban várta őket 
gróf Teleki László, a magyar kormány volt követe, Londonban Pulszky 
Ferenc, de a többi metropolisokban is akadt valaki, hogy eligazítsa őket. 
Nyugat államai részvéttel fogadták az emigránsokat s a menedékjogot 
szívesen megadták nekik. Sajnos, hogy ez nem tartott soká, mert Ausztria 
mindent elkövetett, hogy ottmaradásukat megnehezítse. Még Hamburg 
is, mely pedig ünnepelve és szeretettel fogadta a magyarokat, külső nyo
másra kénytelen volt feloszlatni az ott jó helyre talált magyar kolóniát.42 
Hasonló zaklatások érték őket Svájcban, Belgiumban, Francia-, Angol- 
es Olaszországban is.

Horváth még nem tudhatta, hogy ez így lesz, de ha tudta volna, ak
kor is szívesebben tartott erre, mint Törökország felé. Mielőtt útrakelt 
volna, hogy senki fel ne ismerhesse benne a volt Csanádi püspököt és mi
nisztert, Gárdos dr. alaposan elváltoztatta arcát s ez oly jól sikerült, hogy 
amikor október közepén Brünn és Oderberg közt az egyik állomás vasúti 
vendéglőjében találkozott Klapkával, még őt is megtévesztette rendezet
len tüskés szakállával, elhanyagolt arcával, de különösen vörös homlo
kával és rezes orrával.43 Horváth tehát levetette úri külsejét s még ruhá
zatában is az inasok figuráját öltötte magára s így sürgött-forgott ideig
lenes úrnője mellett.

Útjukat Bécs kikerülésével szerették volna megtenni a porosz-osztrák 
határig. El is indultak, hogy leírják a meglehetősen nagy vargabetűt, 
melynek egyik szára Pestről északkeleti irányba húzódott volna, míg a 
másik Galíciában Nyugatra kanyarodva Morvaországon keresztül vitte 
volna őket Boroszló felé. Ez az út azonban igen hosszadalmasnak mutat
kozott s ezért Losoncig jutva, meggondolták magukat s már itt nyugati 
irányt véve, Léván és Pozsonyon át mégis csak érintették Bécset. Hor
váth sem itt, sem másutt nem keltett gyanút. Megváltozott külseje nem 
árulta el, hogy püspököt és minisztert takar. A jól nevelt inasok szerény
ségével húzódott meg s csak akkor szólt, ha úrnője kérdezte s azt tette, amit 
ez parancsolt. Üj szerepébe annyira beleélte magát, hogy az ismeretes ta
lálkozás alkalmával még Klapka sem méltatta figyelemre s nem ismerte

42 Hajnal István: i. m. 328. 1.
43 Klapka György: i. m. 284. 1.
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fel, mikor Prónayné a fülébe súgta, hogy el ne árulja meglepetését, ha 
tudja, hogy inasa nem más, mint Horváth Mihály. Még kevesebbet törőd
tek vele a vízum-vizsgálatnál a rendőrségi közegek, mikor eszükbe sem 
juthatott, hogy rajtuk át szökik az osztrák hatalom egyik legüldözöttebb 
magyarja. Ilyenformán szerencsésen elhagyhatta Bécset, Brünnt, Oder
berget s megkönnyebbedett, mikor megérkeztek Boroszlóba.

Klapka arra kérte Prónaynét, hogy itt ők is szálljanak majd meg 
abba a fogadóba, melybe ő. A báróné elfogadta az ajánlatot, de úgy lát
szik Horváth lebeszélte róla. A tábornoknak ugyanis megvolt a salvus 
conductus-a, de nem így Horváthnak. Ellenkezőleg a köröző levelek már 
szétmentek Bécsből a külföldi államokba szorgalmazván az emigránsok 
elfogatását és kiszolgáltatását. Keá nézve a helyzetet még súlyosbította, 
vagy mondjuk a kivetett hurkot szűkebbre húzta a testvéri szeretet, amely 
ugyan jót akart, de könnyen végződhetett volna rosszul. Egyik nővére, 
aki minden bizonnyal tudhatott utazása nyugati irányáról, nem törődve 
az esetleges veszélyekkel, utána ment, hogy elhagyatottságában mellette 
legyen. A vasúton megismerkedett egy megnyerő külsejű úrral, aki nem 
volt más, mint titkosrendőr s ennek egész naivan elbeszélte azt, hogy 
merre utazik és miért. Bécsbe érkezve a titkosrendőrnek első dolga volt, 
hogy jelentést tett az esetről felettes hatóságának, aminek eredménye az 
lett, hogy nem folytathatta tovább útját, ellenben Horváth ellen külön 
megkeresés is ment a porosz kormányhoz és értesítette Horváth ottlétéről 
kiadatását kérve.44 A porosz allam nem volt annyira jóban Ausztriával, 
hogy kimondottan sietett volna Horváth, vagy más emigráns kinyomo
zásával, de viszont ha éppen ráakad, nem zárkózhatott volna el, hogy jobb 
esetben ne továbbítsa, rosszabbikban pedig ki ne szolgáltassa. Horváthnak 
ösztönös érzése megsúgta, hogy még Ausztrián kívül is nagyon kell ma
gára vigyáznia, éppen azért nem vágyódott arra, hogy Klapkával egy 
szállodában lakjék.

Helyes számítását a bekövetkezett események teljes mértékben iga
zolták. A tábornokot ugyanis megérkezése után a boroszlói demokrata-kör, 
mint Komárom hősét ünnepelte s tiszteletére szerenádot adott. Alig, 
hogy ez lezajlott, felkereste őt az egyik porosz rendőrbiztos s felszólította, 
hogy az újabb tüntetések elkerülése végett a legközelebbi vonattal utaz
zék tovább. Mi történt volna Horváthtal, ha társaságában találják? Jó 
aligha, amint ezt Klapka is elismerte, amikor azt írta: jól tette Prónay 
báróné, hogy nem szállt Horváth püspök kíséretében ugyanabba a foga

44 V. ö. Márki Sándor: i. m. 151. 1.
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dóba, mert Horváthnak útlevele nem lévén, vajmi valószínű, hogy kiszol
gáltatták volna az osztrákoknak, ha felismerik.45

Az eset után neki sem volt maradása Boroszlóban, de szerencséjére a 
báróné is sietett, hogy minél előbb Aachenbe érhessen az ottani gyógy
fürdők használatára. Közbeesett még Lipcse, ahol szintén pihenőt tartot
tak, de kis híjjá, hogy Horváth rajta nem vesztett. A „Pálmafa“ nevű 
vendéglőbe szálltak meg, ahol úgylátszik nem tudta kiegyenlíteni számlá
ját, s mert a bárónénak röstellt szólni, hogy legyen segítségére, a ven
déglős feljelentette és letartóztatta.46 Utólag azután mégis sikerült ki
egyenlíteni a differenciákat s mire Schwarzenberg értesült a jó fogásról, 
s kérte kiszolgáltatását,47 Horváth már kiszabadult, átlépte a belga, sőt a 
francia határt is, ahova a porosz állam keze már ki nem nyúlhatott.

Hasonló veszedelem fenyegette Aachenben is. Itt bizony már nem 
titkolta kilétét s bár a berlini kormány most sem szándékozott kiadni, 
mégis rendőri felügyelet alá helyezte. Röviddel utána azonban Bécs sür
getésére hajlandónak mutatkozott kiszolgáltatni, de ez is inkább csak 
látszat volt, amennyiben az aacheni rendőrfőnök bizalmasan figyelmez
tette, hogy jó lesz valami módon megszöknie, ha nem akar ellenségei ke
zébe jutni. A szökés sikerült is, de hogy azon a módon-e, miként azt Márki 
leírta, adatok híjján nem tudjuk ellenőrizni, viszont szóbeszédre kissé 
kétkedve hisszük el, hogy maga a rendőrfőnök oktatta volna ki, hogy 
menjen fürdeni, a fürdőkabinja elé két rendőrt állíttatott, s mialatt ezek 
posztoltak, Horváth magára zárva az ajtót, a kabin hátsó falán lévő ab
lakrácsot elráspolyozta s a nyíláson kijutva a rá várakozó kocsin a leg
közelebbi faluig hajtatott s ott kiszállva, regénybe illő veszélyes és hu
moros kalandokkal tette meg az útat a belga határig, s azon túl Brüsz- 
szelig.48 Lehet, hogy így történt, de nem biztos, s nem is ez a lényeges, 
hanem az, hogy 1849. október 21-én megérkezhetett Belgium fővárosába.

Itt azután végleg elmúlt az üldözéstől való félelme. Nem volt titok 
előtte a belgák rokonszenve, amit a szintén ott járt Schwarz Gyula ekként 
fejez ki: ha az ember a műveltebbekkel beszél, pár perc alatt észreveheti, 
hogy ők nemcsak jó véleményben vannak felőlünk, hanem igazán javun
kat is akarják.49 Ettől indíttatva nem félt a hivatalos közegektől sem, ha
nem megérkezése után szabályszerűen lejelentkezett a rendőrhatóságnál. 
A kormánynak azonban a megnyilatkozó rokonszenv ellenére is érdeké

45 Klapka György: i. m. 285. 1.
46 St. Archiv in Wien: I. B. Nro 1061/A—849. Prága 1849. nov. 30. Mecsery jelen

tése Bachnak.
47 U. o. Wien 1849. dec. 5. Schwarzenberg melléklete.
48 V. ö. Márki Sándor: i. m. Í51— 52. 1.
49 Szent-Katolna: Magyar írók külföldön. Brüsszel. 7. 1.
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ben állott megtudni, hogy kinek ad menedékjogot s nem támad-e emiatt 
komolyabb összeütközése Ausztriával. Ezért nyomban felszólította a 
brüsszeli osztrák követséget, hogy részletes információt adjon róla, mert 
ettől tette függővé ottmaradhatását. Erre gróf Thun Frigyes követ októ
ber 23-án a következő jelentést küldte meg Schwarzenberg hercegnek: 
Horváth Mihály, Csanád volt püspöke, s a magyar forradalmi kormány 
vallás- és közoktatásügyi minisztere Magdeburgban 1849 január 13-án ki
állított és Wilhelm Mőring 33 éves személy nevére szóló német útlevéllel 
október 21-én megérkezett Belgiumba. A belga kormány kérdést intézett 
a császári és királyi követséghez, hogy Horváth minő szerepet vitt a fel
kelésben s vájjon a csász. és kir. kormány, vagy pedig a forradalmi mi
nisztérium nevezte-e ki püspöknek. Ami a belgiumi megtűrését illeti, erre 
nézve még nem történt döntés.50

Ezzel kapcsolatban az osztrák miniszterelnököt három dolog érdekelte, 
ú. m. 1. hogyan jutott Horváth az említett útlevélhez; 2. miként tudott át
jutni az örökös tartományok határvonalán; 3. ha már sikerült ez neki, a 
helga kormány semmi körülmények között se tűrje ottani letelepedését. 
Az első két kérdés kivizsgálása nem járt pozitív eredménnyel. Hatóságok 
felkutatták az összes Mőring nevű családokat s ezek között kettő akadt 
olyan, amelyik gyanút kelthetett. Az egyik Bernhard Mőring bécsi la
kos, aki 1849. júl. 14-én kiváltotta ugyan útlevelét, hogy Bajorországba 
utazhassák örökösödési ügyét elintézni, de augusztusban már visszatért 
s útlevelét szabályszerűen bemutatta a városi kapitányságnak. Nála tehát 
sem a keresztnév, sem pedig az időpont nem egyezett, ezenkívül a jelen
tés szerint csak egyszerű tejesgazda, aki jóérzelmű embernek látszik s az 
elmúlt év mozgalmaitól távoltartotta magát.51 Ezt a nyomot tehát el kel 
lett ejteni, de akadt egy másik, amely a rendőrség figyelmét Neubauba 
terelte. Itt élt ugyanis családjával Mőring András, aki Magdeburgból sza
kadt ide, de rokonsága most is ott, illetve azon a vidéken él. Két bátyja 
közismert személy, az egyik Károly császári és kir. őrnagy, aki a frank
furti parlamentben is szerepelt, a második pedig Lajos, ulánusfőhadnagy 
volt. A Vilmos-név azonban ismeretlen a családban. A rendőrség szerint, 
lehetséges, hogy Horváth ezek egyikétől, vagy másikától szerezte meg a 
kérdéses útlevelet.52 Ez a feltevés találó volt, bár a Mőring-testvérek egész 
természetesen nem vállalták, hogy nekik bárminemű részük is lett volna 
a hamis útlevél átadásában. Horváth pedig csakis Károlytól kap-

50 St. Archiv in Wien: I. B. Nro 866/A— 849. Thun jelentése Sehwarzenbergnek. 
Brüsszel 1849. október 23.

51 U. o. I. B. Nro 1714— 849. A bécsi rendőrfőnök 1849. nov. 10-én kelt jelentése.
5ä U. o. I. B. Nro 1089/A— 849. Ugyancsak a bécsi rendőrfőnök jelentése 1849. dec.

4-én.
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háttá; ő ugyanis tagja volt a frankfurti parlamentnek, sokat buzgólko- 
dott a magyar-német szövetség megkötésén,53 jó barátságban volt Szalay 
Lászlóval, de ismerte a Frankfurtban megfordult többi hazánkfiát is, s 
így kézenfekvő, hogy ezek egyikének, vagy másikának a közbenjárására 
váltotta ki Horváth részére a Mőring Vilmosra szóló útlevelet, Kábizo- 
nyítani azonban nem sikerült, s mivel más sem vállalhatta a szerzőséget, 
a nyomozás holtpontra jutott.

Nem volt szerencsésebb Horváth határátlépésének megállapítása 
sem. Bár a koronatartományok rendőrfőnökségei mind akcióba léptek, 
azonban csak a bécsinek és a prágainak sikerült megtudni a nagyhéf- 
lányi, lipcsei és aacheni esetet, egyébként kénytelenek voltak valameny- 
nyien azt jelenteni, hogy városaik rendőrségén senki sem kért, vagy 
mutatott be Mőring Vilmosra szóló útlevelet.54 S ez természetes, hiszen 
inasáért Prónayné felelt, s ahol lehetett, kikerülte a nemkívánatos talál
kozást, ahol pedig nem sikerült, szolgája úgy viselkedett, hogy jelenték
telen személyisége nem igen ötlött fel a határőrök szemében.

De ami megtörtént, azt már úgy sem lehetett meg nem történtté 
tenni, s így Schwarzenberg azon volt, hogy legalább annyira keserítse 
meg a száműzött Horváth életét, amennyire módjában állt. Gróf Thunnak 
írt válaszában olyan képet festett róla, hogy a belga kormánytól kikény- 
szerítse kiutasítását. Közölte vele, hogy Csanádi püspökké való kineve
zése a múlt ősszel55 történt meg, a magyar minisztérium előterjesztésé
vel s Kossuth nyomására. Ezen minőségében Lonoviccsal együtt igen 
nagy befolyást gyakorolt a magyar papságra s rajta keresztül a népre. 
Később, mint vallás- és közoktatásügyi miniszter a Kossuth-kormány 
minden nevezetesebb ténykedésében résztvett, s Kossuth leghűségesebb 
segédeszközének adta oda magát. A törvényes hatalom helyreállítása után 
Horváthnak, mint a forradalom egyik legbefolyásosabb tagjának püspöki 
kinevezését a császár 1849. július 3-án kelt legfelsőbb rendeletével meg
semmisítette, a világi törvénykezés üldözőbe vette s ennek büntető kezét 
csupán menekülése által tudta kikerülni. Ezen súlyosan terhelő adatok — 
írta — egymagukban is elegendők, a belga kormányt meggyőzni 
arról, hogy Horváthnak ottani tartózkodását megtűrni nem szabad 
s a követ feladatává tette, hogy befolyását olyan mértékben érvénye

53 V. ö. Márki Sándor i. m. 150. 1.
54 St. Archiv in Wien: 1. B. Rendőrfőnöki jelentések: Nro 866/A— 849. Linz 1849. 

nov. 12. és 17.; Nro 1061/A— 849. Prága, 1849. nov. 30.; Nro 1089/A — 849. Wien, 1849. 
dec. 4.; Nro 866/A— 849. Insbruck, 1850. febr. 1.

55 Ez tévedés, mert V. Ferdinánd Innsbruckban, 1848. jún. 25-én írta alá kinevezését. 
U. o. St. R. A. Confr. A. Nro 842— 44.
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sítse, amennyi elégséges arra, hogy a nevezett szökevény a legrövidebb 
időn belül kénytelen legyen Belgiumot és annak fővárosát elhagyni.56 57 58 59

Thun latba vetette minden erejét, hogy kormánya kívánságának 
megfeleljen, de Horváth sem volt rest, hogy védje magát. Az informá
ciókra elleninformációval felelt, amit Párizsból szerzett meg Teleki Lász
lótól. Ezen igazoló iratban az előbbivel ellentétben az állt, hogy a legtisz
teletreméltóbb emberek egyike,67 püspök és volt miniszter egy személy
ben. Telekinek igaza volt, mert üldözött barátja lecsendesedett, nem iz
gatni jött, hanem életét biztosítani s ez csak szánalmat és tiszteletet kelt
hetett irányában. De Schwarzenberg kizárólag a forradalmárt látta 
benne, ezért teregette ki múltját, hogy büntethesse jelenét. S e célját bi
zonyos fokban el is érte, mert bár a belga hatóságok emberies magatar
tást tanúsítottak a menekültek iránt, hivatalosan mégis arra töre
kedtek, hogy hoszabb ideig ne tartózkodjék náluk nevesebb forradalmi 
egyéniség.58 Horváthot pedig úgy mutatta be Schwarzenberg, mint a for
radalom egyik legtekintélyesebb tagját. A hivatalos tárgyalások során 
természetesen az ő szava volt a döntő és nem Telekié, s midőn ennek 
megfelelően Thun sem hagyhatott fel a kiutasítás sürgetésével, Hody 
brüsszeli rendőrfőnök kénytelen volt felszólítani Horváthot, hogy minél 
előbb hagyja el az országot. Nem volt tehát más hátra, mint tovább men
nie. Irt tehát Telekinek Párizsba, aki nem ellenezte jövetelét, s így egy 
hónapi brüsszeli tartózkodás után november 25-én már meg is érkezett. 
Hasonló körülmények között jött el vele Almásy Pál és Podhorszky La
jos is.

Párizs— Montmorency-ban.
/ , . . .

A franciák fővárosa új világot revelált Horváth elé, mellyel azon
ban csak annyi közösséget vállalt, hogy nyugodtan meghúzhatta magát 
benne. Párizs, mint Mednyánszky írta, a gondtalan mágnás ideálja volt,56 
így hát ebben a vonatkozásban nem lehetett az övé. Dcrékbatört élete nem 
kívánta a gondtalanok szórakozásait, de ha az emberi vágy meg is kísér
tette volna, akkor is hiába, hiszen koldusszegény volt s üres tarsolyával 
nem bírta volna a versenyt a francia főnemesi házassága révén jól szi
tuált Kiss Miklóssal, a jelentős vagyonnal rendelkező Schmidegg Kál
mánnal, továbbá a hazulról támogatott két Károlyi gróffal, Andrássy

56 U. o. I. B. No 866/A— 849.
57 . . .  Tun des hoinmes les plus respéctables. Teleki igazolványa Horváth részére. 

Páris, 1849. okt. 28. Magy. Tud. Akad. Horváth-levélgytm.
58 V. ft Hajnal István i. m. 329. 1! ’
59 Óvári-Avary Károly: i. m. 86. 1.
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Gyulával és Gorove Istvánnal. Neki el kellett felejtenie, hogy miniszter 
volt, nagy egyházi dominium ura s életét leegyszerűsíteni tígy, mint va
laha káplán korában. Arra nem számíthatott, hogy a párizsi magyar ko
lónia feje, Teleki majd csak gondoskodik róla; bizonyára megteszi, ha 
megtehette volna, de miből, mikor lépten-nyomon arról kellett panasz
kodnia, hogy nincs pénz, szűkiben volt saját kiadásai fedezésére is úgy 
annyira, hogy még írnokot sem tarthatott s így még iratainak és levele
zéseinek a másolásában, vagy sokszorosításában sem talált segítséget.00 
Pedig a menekültek segélyezésére s amennyiben az európai politika lehe
tővé tette volna, az elbukott nemzeti ügy felkarolására és propagálá
sára elkerülhetetlenül szükséges lett volna, hogy tekintélyes tőkével 
rendelkezzék.

A franciák támogatására nem lehetett számítani. A társadalmi áldo
zatkészség kezdetben nem zárkózott el s adományaival iparkodott enyhí
teni az emigránsok sorsán, de ez csak jelentéktelen lecsapolása volt a 
tengernyi keserűségnek s a nagy hiányérzetnek. Különben az államhata
lom vizslaszemekkel őrködött azon, hogy a menekültek ne jelenthessenek 
tehertételt. Akik megfelelő anyagiakkal rendelkeztek — s mily kevesen! 
— azok nyugodtan élhettek Párizsban, de viszont akik a francia társada
lomra szorultak, azokat nem igen tűrték, s kénytelenek voltak Londonba, 
vagy még tovább, Amerikába vitorlázni, ahol az élet több reménnyel bíz
tatta őket.61 Horváthot eddigi menekülése sokkal jobban megviselte, sem
hogy kedve lett volna még tovább vándorolni. Nyugalom után vágyott, s 
hogy ezt elérhesse, beérte a legszűkebbre szabott igényekkel. A Rue St. 
Honoré 357. sz. a. bérelt kis szobájában azt lehet mondani kenyéren és 
vizen élt. Szerénysége tiltotta, hogy tehetősebb barátainak és ismerősei
nek alkalmatlankodjék; csak annyit fogadott el, amennyi mindennapi 
megélhetésére okvetlenül szükséges volt s csak addig, míg saját munka
erejéből meg nem élt. Nem esett kétségbe, mert számított arra, hogy tu
dása és tolla majd csak hoz valamit s ebben nem csalódott, mert a Párizs 
közelében: Montmorency-ban letelepedett Batthyány Lajos özvegye csak
hamar meghívta magához, hogy három félárvájának a neveltetését reá 
bízza. Horváth habozás nélkül fogadta el a megbízást, hisz ezzel sorsa 
jobbra fordult.

A miniszterből nevelő lett, de ennél mégis több: a Batthyány-család 
igaz, jó barátja. Ilyennek tekintette őt a család s ilyennek mutatják azok 
a megható levelezések, amik később az özvegy, gyermekei és Horváth 
„urka“ között folytak.

80 Hajnal István i. m. 330. 1.
61 V. ö. Pulszky Ferenc £ m. IL k. 14— 15. 1.
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Montmorency mindössze 15 km-re fekszik északnak Párizstól és így 
innen oda, onnan ide ki- és bejártak a magyar menekültek. Batthyányné 
kis kastélya középpontja lett a párizsi magyar emigrációnak, de nem az 
a veszedelmes hely, amely lángra tudta volna lobbantani Európát, amint 
ezzel nem egyszer ijesztgették Bécs kémjei az osztrák kormányt. Ennek 
kivihetetlenségét jól tudta Teleki, de nemkülönben Horváth is. A kegyet
len sors mindkettejüket megtanította, hogy a politikában nem szabad 
könnyelműen salto-mortale-kat csinálni, s ehhez a taulsághoz most már 
következetesen ragaszkodtak. Egymást kölcsönösen megbecsülték, az 
emigrációt és a hazát érintő terveiket közösen megbeszélték, ismeretségük 
csakhamar barátsággá fokozódott s megmaradt mindaddig, míg a legsö
tétebb óra Teleki fejébe nem röpítette a golyót.

Az európai tényekkel számoló politikájuk kezdetben nem minden 
magyarnak tetszett. Többen voltak, kik Mednyánszkyval azt tartották, 
hogy Párizs nemcsak a gondtalan mágnás ideálja, hanem egyben a for
radalmár Mekkája is, hol a helyszínen ismeri meg a legjobban Danton 
és Vergniaud szellemét,62 A fennálló politikai rendszer elégedetlenjei és 
üldözöttjei Európa legtöbb országából ide tartottak, mert azt hitték, hogy 
forradalmi eszméik szent Kábáját itt csakugyan feltalálják. Alig volt 
olyan nemzet, melynek jobbnevű képviselőivel itt ne találkozhatott volna 
az ember. Vezetőszerepet vittek a németek, lengyelek és olaszok. A Rue 
de la Pelletier en lévő klubhelyiségükben gyakran találkoztak egymással, 
terveket dolgoztak ki, egységre, kitartásra, közös munkára serkentették 
egymást, s hittek abban, hogy Európa általános konflagrációja bekövet
kezik s az elnyomott népek visszaszerzik szabadságukat.63 * * Az osztrák bi
rodalom különböző nemzetiségű menekültjei szintén remélték ezt a deus 
ex machina-csodát. Ezek is szép számmal voltak képviselve Párizsban, 
hiszen csupán a magyarok közül 20 volt képviselő s ugyanannyi honvéd
tiszt tartózkodott már itt, mikor Horváth megérkezett.84 A már említette
ken kívül nevezetesebb személyiségek voltak Irányi Dániel, Fülepp Lipót, 
Hajnik Pál, Katona Miklós, Csernátonyi Lajos, Simonyi Ernő, Szarvady 
Frigyes, Beöthy Ödön és Szemere Bertalan. Ide várták még Esterházy 
Pál, a Batthyány-kabinet volt miniszterének, továbbá Vay Károly és 
Potoczky Lajos grófoknak a megérkezését is.66

Akik a helyzetet még nem ismerték és azt hitték, hogy Danton és 
Vergniaud szellemében szabadon szövögethetik az európai forradalom

62 Óvári-Avary Károly: i. m. 86. 1.
63 St. Archiv in Wien: I. B. Nro 1134/A— 849. Kémjelentés Bruxellesből, 1849. dec.

8-án.
34 U. ott.
63 U. o. I. B. Nro 1180/A—849. Kém jelentés Párisból, 1849. dec. 12-én.
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és ennek kapcsán a magyar nemzeti felszabadulás terveit, csakhamar ki 
kellett ábrándulniok félszeg álmodozásaikból. Cavaignac diktatúrája s 
Napoleon hatalomrajutása után Párizsban már nem érvényesülhetett 
Danton és társa szelleme, s az emigránsok szempontjából — mint Hajnal 
írja ■— Párizs nem volt ideális helynek mondható. Napóleonnak oka volt 
arra, hogy őrző szemmel kísértesse a forradalmi elméletek embereit. A 
lengyel emigrációt is szorongatni kezdte s csak azokat hagyta békén, akik 
Czartorisky hg. előkelő pártjához tartoztak. A magyar emigrációt Teleki 
tekintélye védte itt. Ismerték lovagias jellemét, de diplomata-óvatosságát 
is, mellyel tartózkodott minden beavatkozástól, a francia belső politikai 
életbe.66 Rezerváltságából több oldalról és több alkalommal akarták ki
mozdítani, de hajlíthatatlan volt s álláspontját világosan leszögezte az 
olasz emigráció egyik vezetőtagja, Manin előtt, amikor azt mondotta: a 
magyaroknak nem szabad a jelenlegi francia kormányt ingerelni, ellen
szenvét maguk ellen kihívni, ezért tehát semmiféle párttal sem léphetnek 
egységre, amely ellenséges magatartást tanúsít ezzel a kormánnyal 
szemben.67

Telekinek ebben teljesen igaza volt. Nem látott okot, hogy nagyobb 
aktivitásba kezdjen akkor, midőn a krími háború kitörését csak jósolgat
ták, de az egyelőre csak mint eshetőség fenyegetett. Nem kapott kedvező 
híreket a törökországi és a londoni emigrációról sem; ennek tagjai is po
litikailag inkább csak tapogatództak, de eredményről nem tudtak beszá
molni. Ilyenformán nem lett volna értelme, hogy a magyar ügyet bizto
síték nélkül összekösse a többi külföldi emigrációs csoport kérdésével, mi
kor más körülmények is tiltották ezt. A sikerhez kétségtelenül pénzre és 
elszánt, okos emberekre is szükség lett volna és sem az egyikben, sem a 
másikban nem bővelkedett az emigráció. A pénzügyi nehézség volt a 
legnagyobb baj. Leküzdésére többféle terv merült fel Teleki agyában. Föl
vetődött az a gondolat is, hogy a gazdagabb menekültek otthoni ingat
lanaikat árúba bocsátják s az értük kapott pénzt kommaszálják s így a 
feladatkörök egyik lényeges feltétele teljesíthető. Ilyen irányban meg is 
indultak a tárgyalások az egyik angol tőkeérdekeltséggel,68 azonban nem 
vezettek eredményre, hiszen kérdéses volt, vájjon az osztrák kormány nem 
konfiskálja-e a menekültek javait s amennyiben nem, vájjon engedik-e el- 
adatásukat s a birtokosok hozzátartozói nem gördítenek-e akadályokat? 
Az egyik konfidens tudni vélte azt is, hogy Kossuth adjutánsa, Űjházy

66 Hajnal István i. m. 329. 1.
87 St. Archiv in Wien: I. B. Nro 1134/A—849.
88 U. o. I. B. Nro 1048/A— 489.
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100.000 forinttal érkezett meg Kiutahiából."9 Ha ez megfelelt volna a va
lóságnak, akkor érthetetlen, hogy miért kellett szégyenszemre visszakö
nyörögni Kossuthnak Törökországból való megszöktetése céljára azt a
25.000 frankot a dúsgazdag Branicki gróftól, amit e lengyel emigráns még 
a világosi katasztrófa előtt adott át Telekinek, a magyar szabadságharc 
támogatására. De megbukván a mozgalom, Teleki visszaszolgáltatta neki 
a pénzt, most pedig kiderült, hogy újra szükség van rá, így hát Branicki 
szíves volt újból odaadni, hogy Kossuth szökését elősegíthesse.69 70

A biztos anyagi bázisra azért is szükség lett volna, mert enélkül 
még elbukott hazánk és üldözött nemzetünk megsegítésének a propagá
lása sem ment egykönnyen. A párizsi demokrata és szocialista lapok szer
kesztői abban a tudatban, hogy a magyar menekültek pénzes emberek, 
egyre-másra ostromolták Telekit, hogy újságjaikat segélyezze, mert kü
lönben nem szentelhetnek terjedelmesebb közleményeket a magyar kér
désnek. Teleki nem felelhetett mást, minthogy pénzhiány miatt nem tudja 
megtenni. Elég nagy gondot okozott neki egy, a honfitársai által szer
kesztett időszaki lap megindítása is, amely hasonló célt szolgált volna. 
Ennek fontosságát belátta Horváth, Vukovics, Jósika, Rónay és Orosz, 
sőt Vukovics elkészítette a tervet is, melynek homlokterében az elbukott 
szabadságharc ismertetése szerepelt volna. Mint szerkesztő Vukovics mel
lett leginkább Horváth jöhetett számításba. író és tudós volt; bent élt a 
szabadságharc mozgalmaiban, legjobban ismerte annak okait és rúgóit, 
ennekfolytán az ő közreműködését alig lehetett volna nélkülözni. A ke
serű tapasztalatok azonban most már óvatosabbá tették; a tervhez nem 
csatlakozott egykönnyen, hanem várt míg az eszme kiforrja magát, a 
szükséges pénz meglesz s csak úgy és oly módon vette volna kezébe a tol
lat, hogy magának már ne ártson, viszont hazájának és nemzetének pedig 
használjon. Ez inkább kedvenc terve lett volna Telekinek, mint a szélső
séges irányú idegen lapok támogatása, amit a francia kormány sem nézett 
volna jó szemmel, de pénz hiányában nem volt mit tennie. Tétlenek azért 
mégsem maradtak, de vigyáztak, hogy a kellő határt túl ne lépjék s Hor
váth nagy érdemet szerzett abban, hogy a külföldi újságok még sem hall
gattak rólunk s oly hangon írtak, hogy Ausztriát túlságosan nem sér
tették, de a magyar kérdést szimpatikussá tették. Ennél többet azonban 
az emigráció sem most, sem később nem bírt elérni71 s ennek külpolitikai

69 U. o. I. B. Nro 1134/A— 849.
70 U. o. I. B. Nro 1252/A— 850. Wien, 1850. január 3-án kelt jelentése- Bachnak 

ö'chwarzenberghez az egyik konfidens Paris 1849. dec. 25-én kelt beszámolója alapján. V. ö. 
még Pulszky Ferenc i. m. II. k. 16. 1. és Hajnal István i. m. 387. 1.

71 V. ö. Hóman— Szekfü: Magyar Történet, VII. k. 281. 1.
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okát abban kell keresnünk, hogy a népszabadság lelkesedésének az ideje 
lejárt.

De voltak egyéb gátlások is, amik már az emigráció rovására íran
dók. A már érintett pénzhiány mellett szerepet játszott a fegyelmezettség
nek és az elszántságnak teljes hiánya, az egyenetlenkedés, a cél elérésé
nek különböző útakon és módokon való keresése s az európai politika szűk- 
látókörű megítélése. Maradék nélkül nem fogadható el az a kép, amit az 
osztrák kormány ügynökei festettek a párizsi emigráció szereplőiről, cél
kitűzéseiről és tevékenységéről, hiszen iparkodtak túlozni, nem egyszer a 
„ridiculus mus“ históriáját tálalták fel s Ausztria szájaíze szerint szer- 
kesztgették hosszúra nyúlt, de keveset mondó jelentéseiket. Mégis mind
ezek ellenére egyik-másik megfigyelésük talált.

Erre a szerepre hárman vállalkoztak, kikről biztos tudomásunk van. 
Mindjárt a szabadságharc leveretése után Bach Párizsba küldte Mandel 
Fülöpöt, hogy tartsa szemmel az osztrák birodalom menekültjeit, különö
sen a magyarokat s tevékenységükről, jövő terveikről értesítse a kor
mányt. Bach nem választhatott volna megfelelőbb embert, hiszen Fülöp 
bátyja Lipót orvos volt Párizsban, 15 éve már, hogy ott lakott, ezenkívül 
magyarországi születésű volt, a francia kormány félhivatalos megbízá
sából többször megfordult volt hazájában, jól ismerte a magyar, sőt az 
egész keleti kérdést, Teleki bizalmába férkőzött és így közvetlenül érte
sült az emigráció minden mozzanatáról. A két testvér tehát szövetkezett 
s amit bizalmas úton megtudtak, az csakhamar Bach asztalára került.72 
Kívülük fizetés ellenében még ugyanilyen szerepre vállalkozott egy Ban- 
gya nevű újságíró is, aki a szabadságharc idején, mint honvédezredes 
küzdött. Nem meglepő ez, hiszen másutt is akadtak ilyenek, hogy csak 
Gelich Richárd honvédtábornokot említsük, aki Brüsszelből denunciálta 
a magyarokat.

Nagyon valószínű, hogy ezek mellett még mások is vállalkoztak ha
sonló szerepre. Klapka említi a következőket: időről-időre bizony viszály
kodások is voltak köztünk; így különösen Csernátonyinak zokon vették, 
hogy osztrák cenzúra alatt álló magyar lapoknak tudósításokat küld a 
magyar emigrációról. Meg is akarták neki tiltani, amire azután Irányi 
és Szarvady és még mások erélyesen tiltakoztak az egyéni szabadság e 
korlátozása ellen s a klub tagjai közül kitörölt Csernátonyival együtt ők 
is kiléptek.73 Ezek az emberek Telekinek sem tetszettek, s elég megbélyeg
zőén nyilatkozott róluk, de első sorban volt titkáráról, Szarvadyról. Sze
rinte a szabadságharc bukása után pénztelenségében úgy viselkedett vele

72 Hajnal István: i. m. 330— 31. 1.
73 Klapka György: i. m. 320. 1.
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szemben, hogy még inasa is különben s később valósággal az osztrák kém 
szerepét játszotta.74 Furcsa úgy-e — írta Horvátbnak —, hogy a valósá
gos becsületes emigráció mellett egy pseudo-emigracionális kém társulat 
alakult, melynek fő tagjai Bangya, Csernátonyi és Szarvady.75

Az emigráció kettéhasadása hogyan biztosíthatta volna a sikert, ami
kor az egyik rész a másik ellen fordult és sietett a legtitkosabb terveket 
is Bécs tudomására hozni. S ha még ezek reálisak lettek volna és egysé
gesen, továbbá elszántan törekedtek volna azokat megvalósítani! De mind
ez hiányzott. A kémjelentések szerint — s ez valóban így is volt — alig 
akadt köztük igazi forradalmár-karakter, aki a Habsburgoktól való elsza
kadást s Magyarország önállóságát — mondjuk — köztársasági alapon ko
molyan szorgalmazta volna. A legtöbbje beérte azzal, hogy az ősi alkot
mány visszaszereztessék s azután szabadon mehessen haza. Még Szemere 
volt a magyar köztársaság legfanatikusabb híve. A jelentés szerint tájé
kozott embernek látszott, azonban a magyar ügy sikerében nem igen bí
zott, mert — amit rossz néven vett,— a többiek nem hallgattak rá s nem 
akartak feltétel nélkül a szocialisták karjaiba dőlni. E felfogásában csak
ugyan nem talált követőkre, amit kémje onnan magyaráz, hogy exaltált 
ember, Kossuth halálos ellensége s emiatt kiéleződött viszonya a többi 
magyar menekülttel is.76 Ez igaz, sőt a feszültség annyira jutott, hogy 
még Vukovicsnak is felmondta barátságát, Horváthtal pedig nem akart 
találkozni, mivel ezek ketten nem hagyták magukon száradni ama vádas
kodását, hogy a kormányzó és a miniszterek lemondásáért őt nem érheti 
a felelősség, hanem kizárólag Kossuthot, Horváthot, Vukovicsot és Csá- 
nyit77 78 s a Kölner Zeitungban nyílt levélben cáfolták meg állításait.79 Sze
mere lassankint egészen zárkózott ember lett, növelte keserűségét felesé
gének a betegsége, továbbá nyomasztó anyagi helyzete, s bármennyire 
forrott is benne hazájának felszabadítási vágya, teljesen elhallgatott, s 
többé nem jött számításba az emigrációs feladatok szempontjából.

Amíg Szarvady nem csinálta meg varga-betűjét, az osztrák kor
mány ügynökei tőle tartottak leginkább, mert úgy látták, hogy a magyar 
emigrációnak ő a legjelentősebb alakja és legokosabb koponyája. Ügy 
szerepel, mint Teleki titkára, ennél azonban több, mert gazdáját tu
lajdonképpen ő irányítja. Élénk megfigyelésű, mozgalmas egyéniség, aki

74 Hajnal István: i. m. 330. 1.
75 Magy. Tud. Akad. kézirattára: Horváth-levélgyüjtm. Telekinek Páriából 1851. márc. 

24-én kelt levele Horváthoz.
78 St. Archiv in Wien I. B. Nro 1134/A— 849. V. ö. még Rónay Jácint: Napló- 

töredék. II. köt. 106. lap.
77 Szemere Bertalan: Naplóm. I. kötet, 69. lap.
78 Márki Sándor: i. m. 153. 1.
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nek a lakásán állandóan folynak a megbeszélések a más-nemzetbeli 
emigránsok vezetőivel. Hozzá fordultak felvilágosításokért a barátságos 
érzelmű lapok szerkesztői, s amit a magyarok határozatilag kimondanak, 
azt rendszerint ő terveli ki és készíti elő s így szellemi felsőbbséggel irá
nyítja valamennyit.

Személyiségének ez a fontossága kétségtelenül túlzott. Az nem vitás, 
hogy eszes ember volt, de még sem annyira, hogy mindenki meghajolt 
volna eszméi előtt. Ha ez így lett volna, bizonyára tovább is irányítja 
az emigrációt, s nem változtat frontot, amiről Teleki és mások is panasz
kodtak. Még gazdájára sem lehetett oly föltétien hatással, bármennyire 
esetlennek, műveletlennek, gyámoltalannak és szögletesnek70 tartotta a 
forradalom ezen reprezentánsát ugyanaz a konfidens, s érthetetlennek, 
hogy miként tudták ezt az embert ilyen előkelő állásba helyezni. Így csak 
az elfogultság, sőt mi több: az ellenséges érzelem beszélhetett Telekiről, 
akinek még orrhangját és dadogását is kifogásolta. De, ha ennyire 
lehetetlen egyéniség lett volna, akkor a francia kormány aligha áll vele 
szóba s annál kevésbbé becsüli meg. Ez az egyoldalú jellemzés, amilyen 
túlzott, éppen olyan igazságtalan is; Telekiben nem lát mást, mint az em
beri gyengeséget; szerinte tisztán hiúsága vitte a forradalom-pártiak kar
jaiba is, mert egyéniségében és képességében más jellemvonást szinte le
hetetlen felfedezni.80 Az bizonyos, hogy Kossuth híve volt, s mint ilyen 
a saját politikai vonalvezetésén hazájának és nemzetének becsületes fia. 
Párizsi követi minőségében kereste a józan lehetőségek határait s ezeken 
belül szabta meg a feladatok körét és végzésüknek módját. Kalandos terv
be nem bocsátkozott és sohse értett egyet a nagyhangú meggondo
latlanokkal, akik az osztrák vasútak felrobbantásával a közbizton
ságot akarták veszélyeztetni, az emlékezetes frankhamisítástól mi
ben sem különböző műveletekkel, Ausztria pénzének értékét leszál
lítani, az olasz és lengyel emisszáriusokkal hadseregét forradalmasítani 
s általános zavart akartak kelteni. Nagyon fantasztikus elgondolások 
voltak ezek, amik a szóbeszéd tárgyát alkothatták, de nem a komoly ki
vihetőség s a Világos utáni Magyarország felszabadításának az alapjait. 
Mint akkoriban a legtöbb magyar, Teleki is árulónak tartotta Görgeit, de 
megint csak nincs komoly bizonyítékunk arra, amit szintén ez a titkos 
kém állít, hogy Teleki, Pulszky, Boldényi és Bikkesy minden emigráns
nak kötelességképen írták volna elő, golyót röpíteni Görgei fejébe, mert

70 . . .  Eine tölpelhafte Persönlichkeit ohne einen besonderen Grad von Bildung mit 
einem unbeholfenen, eckigen Benehmen präsentirt sich in einem näselnden, stotternden Tone, 
als Comte Ladislaus Teleki. St. Archiv in Wien. I. B. Nro 1134/A— 849.
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a világ úgyis azt hinné, hogy az osztrák álnokság (perfidie antrichienne) 
tette el láb alól.81

A párizsi emigránsok nem voltak iiy vakmerő emberek s Teleki sok
kal józanabb, semhogy vezetése mellett ilyesmit meg lehetett volna kísé
relni. Az nem tagadható, hogy a bosszúvágy egyik-másik emigránsban 
úgy forrt, mint a tűzönálló katlan vize, de hevesebb szóbuboréknál többet 
nem eredményezett. Még a „nyerskaliberű magyar“, Beöthy Ödön is csak 
mennydörögni tudta, hogy képes volna most mindenkivel szövetkezni, s 
bármely párthoz csatlakozni, amely Magyarország függetlenségét kilá
tásba helyezné. Vele ellentétben Horváth már sokkal higgadtabb volt és 
teljesen Teleki politikájához csatlakozott. Róla még kémjelentője is kény
telen volt elismerni, hogy mérsékelt híve az alkotmánynak s érthetetlen
nek találta, miként tudott ebbe a forradalmi atmoszférába belekerülni. 
Kedélyes, jó embernek tartotta és legkevésbbé forradalmi lelkületűnek. 
A többiek már nem játszottak nagy szerepet. Almásy Pál — a jelentés 
szerint — megelégedett azzal, hogy ő a legszebb ember Párizsban és gá
láns kalandjain kívül mással nem sokat törődött. Mérey, Somsich s a 
többi ugyancsak szórakozott, mulatott, ha volt miből, az összejöveteleken 
helyeselt, ha kellett, de egyébként csak numerikus tagjai voltak az 
emigrációnak.82 Ha Bécs kémszervezete ennyire leértékelte észben, erő
ben, bátorságban és jellemben a fent említetteket, akkor kár volt oly nagy 
hűhót csapni Montmorencyból s egy szánandó özvegy kastélyával rérnít- 
getni megbízóját. A magyar emigráció — úgymond az egyik jelentő — 
napról-napra szaporodik s a legnagyobb figyelmet érdemli, mert akna
munkáival a legnagyobb veszéllyel fenyegeti a Duna-medence status-quo- 
ját. Agentúráját megszervezte Londonban, Brüsszelben, Turinban és 
Svájcban, főszékhelye azonban Párizs, hol Teleki és Horváth mellett az 
irányítást Batthyány Lajosné tartja kezében. Beszélik róla, hogy Svájcba 
készül, ez azonban szemfényvesztés akar lenni, hogy így eltereljék róla 
a figyelmet. Montmorency-i háza a titkos összejövetelek központja, ahol 
megbeszélik a teendőket. Horváth például arra van kiszemelve, hogy mint 
mandatárius Brüsszelbe utazzék, ahol kitűnő összeköttetései vannak a kle
rikálisokkal, a liberális kath. Party Composite-tel. Itt már miniszter
korában is nagy eredményeket ért el a forradalom javára. Készül a nagy 
összefogás valamennyi forradalmi pártiakkal s célja, hogy egységes 
komplottot alkossanak, mire a tavaszra remélt forradalom bekövetkezik. 
Ezért is tartózkodik Párizsban Frapolli és azon fáradozik, hogy Telekit 
és társait egészen megnyerje Mariin és Litta forradalmi törekvéseinek.

81 U. o.
82 U. o.
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Kossuth tevékenysége és reményei közismertek: biztosan számít arra,
hogy Ausztriában kitör a forradalom és ennekfolytán a magyarságra 
még szép jövő vár, csupán a félliberálisoktól és a táblabíráktól félti.83 
Londonban lázasan dolgozik Pulszky is; Konstantinápolyban Kmetty 
tárgyal Nikolajevié szerb megbízottal, aki országának jelenlegi rendsze
rét akarja megdönteni. Bem Sumlában van, ahol a bolgárokat iparkodik 
eltéríteni az orosz-szláv gyámkodás alól; a görögöket szintén lázit ja. Dél- 
magyarországon JosipovU ágensei készítik elő a magyar-horvát felkelést.84

Ha ezt az Ausztriára nézve veszedelmes rémképet jobban szemügyre 
vesszük, kiderül, hogy csak a felszínezése sötét, de tényleges alapfestése 
igen ártalmatlan. Csekély levakarás után kitűnik, hogy az emigráció Pá
rizsban és egyebütt tervezett, tárgyalt s olykor-olykor meg is csillant 
előtte a jobb jövő sugara, de annyi hatóereje sohasem volt, hogy ki bírta 
volna kényszeríteni teljes fényözönét. Nem volt hozzá ereje, de nem is le
hetett, Európa kormányainak akkori politikája mellett. Ezt a józanab
bak korán felismerték és fel is hagytak túlzó reményeikkel. Tévedésen 
alapult Horváthnak brüsszeli mandatárius szerepeltetése is. Hogy mehe
tett volna oda, mikor csak kevéssel előbb, mint nem kívánatos elem
nek távoznia kellett s ettől még az ú. n. klerikális összeköttetései sem 
tudták megmenteni. Az bizonyos, hogy készült oda, hová csak 1856-ban jut
hatott el. Célja nem a politikai agitáció volt, hanem a szabadságharc 
megírásához szükséges állami könyv- és levéltár használata. E munkához 
még Párizsban látott hozzá s ezért kérte már 1849. dec. 20-án Parieu val
lás- és közoktatásügyi minisztert, hogy engedné meg neki a Bibliothéque 
Nationale-ban a könyv- és levéltári kutatást, amit meg is kapott.86 Poli
tikai tevékenységének igazi eredményét abban látta, hogy az osztrák fel
fogással szemben magyar nézőszögből is a külföld elé vetíti az 1848—49-es 
nagy megmozdulás rúgóit, indítékait és lefolyását, mert úgy gondolta, 
hogy a legnagyobb szolgálatot ezzel teszi meg hazájának és nemzetének.

Nem volt látszat, hanem tiszta valóság Batthyányné svájci letele
pedése is, amennyiben családjával már 1850 november végén Zürichbe 
költözött. Horváth szintén követte ide s ezzel végleg elszakadt a párizsi 
emigrációtól s a franciák fővárosába többé vissza sem tért. Barátaival 
ugyan fenntartotta a levélbeli érintkezést, de tudományos tervei, megél
hetésének gondjai annyira lefoglalták minden idejét, hogy az emigrációs 
politikával már nem igen foglalkozhatott.

Meszlényi Antal.

83 . . .E r  (Kossuth) wahrt vor allen von den „halbliberalen“  und „táblabírák“ . U. o. 
I. B. Nro 1180/A—849.
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85 Márki Sándor: i. m. 152. 1.
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