
Sorsdöntő órák Tiszafüreden
Az 1849-es tavaszi hadjárat előtörténetéhez

1 H 4 9 íetTuérjábpn az Országos Honvédelmi Bizottmány által a honvéd fősereg
élére nemreg kinevezett új fővezér, az 1330—31-es lsngyel felkelésből

Európa-szerte ismert gróf Dembinski Henrik altábornagy Tiszafüredet hadműveleti
bázisul választva, támadó előnyomulást tervezett a csaknem a Tisza vonaláig jutott
császári hadak ellen. A február 26- és 27-én vívott kápolnai csata azonban a honvéd-
sereg visszavonulásával végződött. Két hadtestparancsnok, Görgey Artúr tábornok
és Klapka György ezredes még Tiszafüred elérése előtt megtagadta a fővezér paran-
csainak teljesítését. Ezért a mintegy 30 000 főnyi sereg, a Poroszlón maradt 500 hu-
szár kivételével, átkelt a Tisza keleti partjára s Tiszafüreden és környékén ütött
tábort.

A kialakult helyzetben a magát gyengének érző Dembinski március 2-án, pén-
teken délben írásban a hadügyminisztériumhoz fordult. Hasonlóan ítélte meg a hely-
zetet a seregnél levő kormánybiztos, Szemere Bertalan, a Honvédelmi Bizottmány
tagja is. Ö másnap, 3-án délelőtt 11-kor Kossuthnak írt levelet, közölve az elnökkel,
hogy a vezérek között egyenetlenség ütötte fel a fejét, Dembinski ellen vannak.
Szemere beismerte, hogy ő sem tud ura lenni a helyzetnek: „Ha nem volna G., én
bele vágnék. De G-t nem ismerem, ő csak téged respectálhat, ha nem kedvel is.
Pedig ő fő tényező. Ezért van szükség egyenesen rád". — Szemere ezért sürgősen
a sereghez hívta Kossuthot, közölve, hogy elébe megy szóbsli tájékoztatás végett.

A fővezér és a kormánybiztos egyetértett abban, hogy Kossuth megérkeztéig
várni kell. Dembinski teljesen tétlenül maradt, Szemere viszont elhatározta,

hogy megismerkedik a főbb parancsnokok véleményével. Dembinski fő ellenfele,
Görgey viszont azonnal cselekedett! Mindenekelőtt elküldött Debrecenbe egy törzs-
tisztet, Klapkával egyetértésben, majd összehívta a hadtestparancsnokokat és a főbb
tiszteket a helyzet megtárgyalására. Mint „Életem és működésem" című emlékira-
taiban írja, Répássy tábornokkal és Klapkával, tehát a másik két hadtestparancs-
nokkal egyetértésben elhatározta: „az azidószerint szolgálaton kívüli hadosztályaink
törzstisztjeit haladék nélkül... tanácskozásra hívjuk össze . . ." A résztvevőkről és
főleg a tanácskozás szigorúan zárt jellegéről Görgey öccsének, Görgey Istvánnak
a visszaemlékezéseiből értesülünk. Görgey István elmondja, hogy a hadtest- és had-
osztályparancsnokok mellett — Guyon ezredest kivéve — „jelen volt számos más
törzstiszt, úgy csapatbeliek, mint vezérkariak, ez utóbbiak élén Bayer József. Mi
segédtisztek oly távolból, a hová a tanácskozók szava érthetöleg el nem hallatszott,
néztük a jelenetet; bátyám parancsából minden hivatlan hallgatódzó közeledését
távol tartván a gyűlés helyétől".

Ez — hogy a gyűlést kezdeményező Görgey külön intézkedett a „hivatlan hall-
gatódzók" távoltartására — világos bizonyítéka az összejövetel zárt jellegének!
Az összeesküvőknek látniuk kellett: a kormány által kinevezett fővezér, Dembinski
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ellen nemhogy a honvédeket, de még a tisztikart sem tudnák mozgósítani, ezért ezt
meg sem kísérelték. Tervüket titkolniok kellett, s abba a tisztikar nagyobb részét
márcsak azért sem avathatták be. nehogy az egész idő előtt napvilágra kerüljön.

A lázadás kezdeményezője és vezetője: Görgey a szabadságharc idején mindig
egész serege nevében lépett fel; így nyilatkozott 1849. január 5-én váci kiáltványá-
ban, így most, március 3-án Dembinskivel szemben is. Az általunk felhozott tények
viszont felremagyarazhatatianui bizonyítják, hogy Görgey mögött nem az egész sereg,
nem is a tisztikar, hanem csak magasabb parancsnokai és törzstisztjei egy része
állott. Ebből viszont továbbkövetkeztetve világos, hogy Kossuthnak, mint arra a
következőkben rátérünk, a sereghez, közvetlenül a honvédekhez kellett volna for-
dulnia Görgeyvel szemben.

f~* yülésüket Görgey és társai március 3-án, déltájban tartották Tiszafüred szé-
lén, a kor jellegzetes és ismert alakjának, Józsa Gyuri földesúrnak romos

kastélya előtt. E gyűlésen megjelent Szemere kormánybiztos is. aki a Kossuthnak
szóló levél elküldése után a parancsnokok keresésére indult, s így véletlenül tévedt
az összeesküvők körébe. 1853-ban megjelent könyve érdekes adatokat tartalmaz a
tiszafüredi eseményekre.

Szemere elmondja, hogy Görgey, a fő kezdeményező, igyekezett a háttérben
maradni. Midőn a Józsa Gyuri udvarán összegyűltekhez Klapka ezredes majdnem
legutolsónak közeledett, „Görgey, a tábornok, felszólítá a tisztikart, menjenek vele
Klapka elébe",

A Görgey összehívta gyűlés első szónoka természetesen Görgey volt. Beszéde —
Szemere szerint — három részre oszlott. Először örömét fejezte ki Szemerének, mint
a kormány képviselőjének jelenlétén. (Holott Szemere nem meghívásra, hanem vé-
letlenül került oda!) Ezután saját tevékenységéről szólott, majd ..Klapka hadtestének
nevében kijelentette, hogy a sereg Dembinskinek sem tehetségében, sem jó szándé-
kában nem bízik. Mire a tisztek egyhangúan .igen' t kiáltanak, s többen féktelenül
sürgették, hogy azonnal válasszanak fővezért"

Mások már nyíltan kormányellenes, katonai diktatúrára mutató kijelentéseket
tettek. Kmety György ezredes, a Görgey-hadtest egyik hadosztályának parancsnoka
azonban ezt lázadásnak minősítette, és kijelentette: „mindenki, aki az országgyűlés
tekintélyét és az ennek nevében ténykedő kormányt megkerülni, el nem ismerni
vagy nyilvánvalóan megdönteni akarná, hazaáruló és ekként kezelendő!".

A leghangosabbak e határozott, a kormányt támogató felszólalásra elnémultak.
Ezután Klapka ugyancsak a kormány tekintélyének elismerése mellett és a katonai
diktatúra ellen emelte fel szavát, de beszédét a Görgey által előterjesztett javaslat
helyeslésével fejezte be! Több más, részben indulatos felszólalás után Szemere, attól
tartva, hogy valóban fővezérválasztósra kerülhet sor, kijelentette:

„Először, írtam a kormánynak, és Kossuth a hadügyminiszterrel 24 órán belül
megérkezik; másodszor, hogy fővezért csak a kormány nevezhet ki, és ezt a jogot
időközben én fogom gyakorolni, és senki más; harmadszor, hogy mivel a bizalmat
parancsolni nem lehet, kötelességévé teszem Dembinskinek, hogy a kérdés elinté-
zéséig folyvást haditanácsot tartson."

Szemere szerint Klapka csatlakozott őhozzá, s így javaslatát, hogy várják be
Kossuth és a hadügyminiszter megérkezését, „és addig Dembinski maradion főpa-
rancsnok", de mellette legyenek mint haditanács Répássy és Görgey tábornokok s
Aulich és Klapka ezredesek — elfogadták. Szemere végezetül még kijelentette, hogy
ha ez utóbbi feltételt Dembinski nem fogadná el, akkor ő méltányolni fogja „a sereg
egyhangú aggodalmait".

Mint minden későbbi visszaemlékezésben, úgy nyilván a Szemeréében is lehet
változtatás és pontatlanság. Az, hogy Görgey és a kormány között a kormány mel-
lett foglalt állást — csatlakozva Kmety és Klapka kijelentéseihez —, helyes és szük-
séges lépés volt. Bizonyos, hogy ennyit, amennyit könyvében beismert, valóban mon-
dott is a „sereg aggodalmai"-nak méltánylásáról, túl nagv engedményt téve ezzel
Görgeynek és lázadó tisztjeinek Görgey és Dembinski, Görgey által mesterségesen
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előidézett viszályában. Az adott helyzetben Szemerének — ha már többre nem vál-
lalkozott Görgeyékkel szemben — elegendő lett. volna elfogadtatni Kossuth és
Mészáros megérkezésének bevárását

A Szemere javasolta haditanácsra katonai okokból sem ekkor, március 3-ának
délutánján, sem a következő órákban nem volt szükség. A császári sereg

fővezére, herceg Alfréd Windisch-Gratz tábornagy, látva, hogy a magyar sereg üldö-
zésére küldött tábornokai félnek a támadástól, a következő, a hadihelyzetet teljesen
megváltoztató parancsot adott ki a gyöngyösi főhadiszállásán, éppen március 3-án:

„Mivel... a Poroszlónál álló ellenség erejéről közelebbi híreket szerezni nem
sikerült, másfelöl e hely ellen hatásos támadást a terepviszonyok miatt intézni nem
lehet, elhatároztam, hogy a hadsereget a Tiszavonal mögött 3 központi helyen, Jász-
berényben, Cegléden és Kecskeméten összpontosítom, a Tisza legfontosabb átkelési
pontjainak megiigyelésére ..."

A császári sereg e parancs végrehajtását nyomban megkezdte, de erről Tisza-
füreden senki nem tudott. Délután 5 ora tájban Szemere kormánybiztos Görgeyék
gyűléséről nyomban Dembinskihez ment, s közölte vele, hogy hadtest- és hadosztály-
parancsnokai, mivel nem bíznak benne, parancsait ezentúl nem fogják végrehajtani.

Alig hangzottak el e szavak, belépett a szobába Görgey és Répássy tábornok,
Klapka és Aulich ezredes, s ottmaradt Szemere is. A megjelentek nevében Görgey
kijelentette, hogy szomorú hírt noz Demoinskinek, aki azonban közbevágott: „Higy
jék el uraim és ön, tábornok úr, hogy abban az értelemben, mint amit már Szemere
úr mondott, semmi szomorút nem hozhat annak, kinek lelkiismerete olyan tiszta,
mint az enyém". E közbeszólás után Görgey azzal folytatta, hogy a csapatoknaK
nincsen bizalma Dembinskiben, aki nem ismeri az országot, alárendeltjeivel soha
nem közli gondolatait. Dembinski ekkor közölte Görgeyvel, hogy közöttük minden
befejeződött, és ő nem fog többé válaszolni.

Görgey azonban újból és nyomatékkal ismételte, hogy Dembinskinek közölnie
kell terveit az alárendeltekkel. Erre az altábornagy Szemeréhez fordult, és elmesélte
a 18 évvel korábban, litvániai hadjárata alkalmával hasonló helyzetben tisztjeinek
adott válaszát: „Ha sapkám tudná gondolataimat, eldobnám és hajadonfőtt mennék
tovább". Ehhez még hozzátette: „ezidő óta a háborút sokszor átgondoltam, és aka-
ratom erősebb lett, engem megtörhetnek, mert törni a vasat is lehet, de engem meg-
hajlítani nem fog senki. Gondoljak azonban meg, uraim, amit tesznek..."

A „küldöttség" ezután hamarosan eltávozott, és egy óra múltán Szemere közölte
Dembinskivel, hogy ideiglenesen Górgeyt nevezte ki főparancsnokká.

Ujabb óra múltával megjelent Dembinskinel Görgey törzsének főnöke, Bayer
alezredes két másik tiszttel együtt, s a parancsjegyzőkönyvek kiszolgáltatását kívánta,
amit azonban Dembinski megtagadott. Erre egy szégyenletes, a szabadságharc törté-
netében páratlan esemény következett: Bayer a törvényes fővezér szobájának mind-
két ajtaja elé gránátosokat állíttatott. Ez gyakorlatilag Dembinski őrizetbevételét
jelentette, s Tóth János főhadnagy, tiszaluredi térparancsnok Kossuthnak írt jelen-
tése szerint este 10 óra előtt történt.

Szemere kormánybiztos este jelentést tett a történtekről a Honvédelmi Bizott-
mánynak, mellékelve a 7 órakor kiadott, Górgeynek, illetve Dembinskinek szóló ren-
deletet Görgey ideiglenes fővezérségéröl, s kifejezve reményét Kossuth mielőbbi meg-
érkezését illetően. Szemere egyébként egy másik, ugyancsak este 7-kor Kossuthnak
küldött levelében a fővezérség Görgeyre ruházásának szükségességét a kormány
tekintélyének mentésével magyarázta.

Kossuth a táborba március 4-én, vasárnap kora reggel indult el Mészáros had-
ügyminiszter, Vetter Antal táborkari főnök és Kiss Ernő országos íőhadparancsnok
társaságában. Elindulása előtt kijelentette, hogy Görgeyt főbelöveti. E véleményét
Tiszafüredre megérkezve némileg módosította, mondván, hogy a tábornok ,.a halál-
büntetést megérdemelné".
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Á Tiszafüred irányába haladó Kossuth Debrecen és á hortobágyi csárda között
találkozott Beniczky Lajos őrnaggyal, aki Görgeyék ismertetett gyűlése küldötteként
az ö tájékoztatására indult az ideiglenes íővárosba. Az őrnagy most helyet foglalt
Kossuth kocsijában, s tájékoztatta az elnököt a történtekről. Kossuth főleg Görgey
befolyása iránt érdeklődött, s azt tervezte, hogy a főparancsnokságot Damjanichra,
esetleg Kmetyre ruházza, s csak a legvégső esetben hagyja Görgey kezében. Közben
találkoztak Szemerével is, s a hortobágyi csárdában rövid pihenőt tartva, Beniczky-
nek újabb tájékoztatást kellett adnia;

Tlyen előzmények után érkezett Kossuth Tiszafüredre március 4-én a délutáni
órákban. Lipcsey Imréné kúriájában megszállva, nekilátott, hogy megtanács-

kozza a helyzetet a sereg vezetőivel. Kísérete, ezenkívül Görgey, Répássy, Aulich és
Klapka, végül Dembinski bevonásával megbeszélést tartott. E megbeszélésen, írja
Dembinski néhány nappal a történtek után, „csodálatos dolog várt engem. Az a tá-
bornok, aki oly sok katonai bűnt követett el, Görgey tábornok, volt a vádló, és On,
elnök úr a bíró, és nekem védelmeznem kellett magamat, máig sem tudom, mitől..."

Kossuth, aki Tiszafüredre még Görgey agyonlövésit hangoztatva indult el, a
seregnél ennek a lázadó tábornoknak a legkisebb szemrehányást sem tette, noha ez
már korábban kijelentette, hogy kész hadbíróság elé állni. Találóan írja emlékiratai-
ban Vetter, hogy „nyomorúságosán végződött a tiszafüredi vizsgálati komédia".
A kormány tekintélyének megvédése érdekében Dembinskinek le kellett mondania;
ezt ő Mészáros hadügyminiszter felkérésére el is vállalta, „látván a kormány zava-
rát s látván talán a jövendő bajokat, melyek terhe reá nehezülne, míg az engedetlen
főnököket fegyverre és összmunkálásra szoktathatná".

Dembinski lemondása után már csak meg kellett erősíteni Szemere döntését
Görgey ideiglenes fővezérségéröl. Kossuth ezt meg is tette azzal, hogy majd közli
a történteket a képviselőházzal, s kéri intézkedései jóváhagyását — ami Debrecenben
március 9-én meg is történt.

Kossuth Görgeyről 1849 januárjában és februárjában rendkívül rossz vélemény-
nyel volt. Tiszaiüredi döntése homlokegyenest ellenkezik ezzel, de a reggeli elindulás
alkalmával tett kijelentésével is. Mi lehet ennek, a szabadságharc további menetére
oly döntő következménnyel járó döntésnek a magyarázata? A szabadságharc törté-
netének legutóbbi összefoglalása szerint Kossuth Tiszafüreden azért kényszerült ma-
gát „alárendelni a zendülő tisztek akaratának . . . mert. .. nem támaszkodhatott a
tisztikar ellenében a népre és a nép soraiból kikerült egyszerű honvédekre..." E nézet
már kiindulásában is helytelen; Görgeyt és néhány lázadó tisztjét nem lehet a tisza-
füredi sereg tisztikarával azonosítani. E tisztikarban még a hadosztályparancsnokok
• között is akadt valaki: Guyon Richárd alezredes, aki szembeszállt Görgeyvel, s
„hadosztálya egységesen mögötte állott". Az eredmény az lett, hogy Kossuth Guyont
Görgey javaslatára Komáromba küldte, Görgey pedig a hadosztályt feloszlatta, és
az alakulatokat a hadtest másik három hadosztályába sorolta.

"lyf árcius 4-én Kossuthnak nem a tisztikarral szemben kellett volna az „egy-
szerű honvédekhez,, fordulnia, hanem néhány, Görgey befolyásolta tábor-

nokkal és törzstiszttel szemben nyíltan kiállnia és feltárnia a helyzetet a sokszáz,
illetve sokezer tiszt és altiszt és a többi tízezer egyszerű honvéd előtt! 1848 szeptem-
berében, amikor Jellasics betörése és előnyomulása következtében a forradalmat
a megsemmisülés fenyegette, Kossuth személyesen szervezte a forradalmi népfel-
kelést, s Jellasics vert hadával futott ki az országból. Ezt a gyújtószavú népvezért
azonban hiába keressük 1849 márciusában, s hiába a következő hónapokban. Tisza-
füreden Kossuth döntése semmiképpen nem volt forradalmi. A kápolnai csatavesztés
és a következő napok visszavonulása miatt nem lehetett Dembinskit választani; az
előző hónapok keserves tapasztalatai alapján viszont nem lett volna szabad azt a
Görgeyt választani, aki következetesen semmibe vette az Országos Honvédelmi Bizott-
mányt, aki Kossuth rendeleteire még csak nem is válaszolt, s aki összeesküvést szer-
vezett a törvényes, a kormány bizalmából a sereg élére került főparancsnok meg-
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buktatására. Hibás volt ez a döntés, mert Kossuth nem vette figyelembe, hogy a se-
regben még több más, vezetésre alkalmas tiszt is van; s hogy mennyire hibás volt,
azt a következő hónapok eseményei, a tavaszi hadjárat félsikere, a május—júniusi
tétlenkedés és végül Világos bizonyította!

Tiszafüredről Dembinski, ez a „becsületes, de az akkori körülményekhez magát
alkalmazni nem tudó hadi tekintély'' március 9-én Debrecenbe ment, s itt a követ-
kező napokban elkészítette íőparancsnoki ténykedése részletes leírását Kossuth szá-
mára. E jelentés végén, talán éppen a forradalom évfordulóján, március 15-én
Görgeyről ezeket írta:

„ . . . ön mindent elrendezett, egyszer sem kérve ki tanácsomat, és a Magyarország
ügyére legveszélyesebb embert hatalom és erő tisztségébe emelte. Adja Isten, hogy
ezért ne bűnhődjék súlyosan sem ön, sem a haza."

Borús József
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galmazványa Kriegsarchiv Wien, Krieg in Un-
garn 1848—49. Hauptarmee unter FM. Windisch-
Crütz 1849. 323. a. sz.

Görgeyék Dembinskinél: Dembinski 1849. már-
cius 12—16-án Kossuth számára készített ösz-
szct'oglaló jelentése, Országos Levéltár, Dem-
binski iratok, II. k. 30. sz.

Tóth János főhadnagy jelentése Kossuthnak.
Országos Levéltár, Országos Honvédelmi Bi-
zottmány 1849:3604. sz.

Kossuth elindulása és kijelentése, Alföldi

Hírlap, 1849. márc. 7.. szerdai száma. Beksi?S
G.: Kemény Zsigmond, a forradalom és a
kiegyezés. Bp. 18SS. 109. o. Gelich R.: Magyar-
ország függetlenségi harcza 1848—49-ben. Bp.
1832. I. 463. s köv. o. Tiszafüredre 1. még Vet-
ter Antal emlékiratainak magyarnyelvű for-
dítását, Országos Széchényi Könyvtár, Kézirat-
tár. Quart. Hung. 3030. sz.

Beniczky szerepe Steier L.: Beniczky 291. s
köv. o.

Dembinski lemondása, Mészáros L.: Emlék-
iratai. Közrebocsátja Szokoly Viktor. Pest. 1881.
II. 88. o.

Kossuth tiszafüredi tevékenységére 1. még
Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizott-
mány élén. II. rész. Bp. 1953. 590. s köv. o.
Beszámolója a képviselőháznak uo. 609. s köv.
0. — Jelen dolgozat nem részletezi Kossuth
politikai helyzetének a békepárt támadásai
íolytáni megnehezülését, erről részletesen 1.
Andics E.: Kossuth harca az árulók és meg-
alkuvók ellen a relormkorban és a forradalom
idején c. tanulmányának ,,A békepárt Kossuth
és a baloldal ellen" c. részét. Kossuth Emlék-
könyv. Bp. 1952. II. k.

Kossuth döntésének nem kielégítő magyará-
zatát adja Spira Gy.: A magyar forradalom.
Bp. 1960. 452. o. Guyonra 1. Márkus L.: Guyon
Richárd. Bp. 1955. 88. s köv. o. és Görgey A.
1. m. I. 258. o.

Dembinskiről Mészáros L. i. m. II. 87. o.
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