
ADATTÁR 

H. Törő Györgyi 

BEM FRANCIA NYELVŰ HADI JELENTÉ SEI PETŐFI KÉZÍRÁSÁBAN 

(Adalékok Petőfi Sándor 1849-es segédtiszti működéséhez) 

Petőfi 1849-es tevékenységének, ekkor leírt szavainak nemcsak és elsősorban nem az ad 
különös jelentőséget, hogy szavait már nem követték újabb szavak, tetteit újabb tettek. 
Nem a véletlen, vak halál — megalkuvást nem ismerő, céltudatos, harcos élete állítja reflek
torfénybe a költő utolsó hónapjait is. 

Az életrajzi kutatások sok vonatkozásban tisztázták már Petőfi 1848. szeptember 1-től 
kezdődő, utolsó életszakaszának eseményeit,1 de Bem 1849 tavaszán Petőfi által leírt, francia 
nyelvű, eddig nagyrészt ismeretlen leveleinek számbavétele, feldolgozása még teljesebbé 
teszi, egy-egy adatával módosítja is a költő e korszakáról kialakult korábbi ismereteinket. 

* 

Ránk maradt levelei, feljegyzései szerint — mint tudjuk — 1849. január 13-án a költő 
maga kérte Kossuthtól, hogy Bem mellett teljesíthessen szolgálatot, mert — úgymond -
„mostanában, véleményem szerint, gyalázat nélkül csak Bem oldala mellett lehet az ember". Talán 
túl keménynek hat e megfogalmazás, de hitelt ad szavainak a pár héttel korábban, decem
berben írt Vesztett csaták, csúfos futások című költeménye, benne a korabeli állapotoknak költői 
eszközökkel megelevenített képe, mely ma is eleven erővel érzékelteti Petőfi ekkori lelki
állapotát: „Miként a sár, amelybe j Követ hajítanak be, | Úgy feccsen szét a harcok mezejérül, 
| Oh nemzetem, képedre a gyalázat" A főváros harc nélküli feladása, a további, tehetetlenség 
okozta vereségek közepett nem csoda hát, hogy Bemhez, ahhoz a hadvezérhez tétette át magát 
Petőfi, ki hetek.alatt csodát művelt Erdélyben, kinek győzelmeit falragaszok, röplapok hir
dették, és akiről hallhatta - feltétlenül hallania kellett! - azt is, hogy más, mint az általa 
korábban megismert katonai parancsnokok. Bizonyára nemcsak győzelmei — legalább annyira 
a sikereket elősegítő, forradalmárhoz méltó intézkedései, egyéniségének, harcos múltjának 
híre is a tábornokhoz vonzották Petőfit. És ő sem érkezhetett idegenként. Hírből — talán 
az általa is kedvelt, megbecsült és állandóan maga mellett tartott kormánybiztos,2 Teleki 
Sándor elbeszélése alapján — már Bem is ismerhette a költőt; megérkeztekor azonnal adju
tánsává nevezte ki őt.3 

Az első két, betegsége és hivatalos utak miatt elég rövidre szabott együtt töltött idő
szakból4 nem maradtak ránk Petőfi által leírt Bem-levelek; úgy látszik, ekkor még nem is 
vette igénybe a költő ilyen irányú szolgálatait a tábornok. Űj korszakot jelentett azonban 
a harmadik, 1849. április elején kezdődő, legtartósabb együttlétük, melynek emlékét — az 
okiratokon és Petőfi művein, saját levelein kívül — az a tizenkét Petőfi-kézirat is őrzi, mely 
Bem tizenegy jelentésének részben elküldött példánya, részben másolata, illetve a tábornok 
által diktált fogalmazványa. 

Az eddig - főleg a Petőfi-kutatás szempontjából ~ többségében ismeretlen, mind
eddig számba nem vett kéziratok a következők: 

1 Legteljesebben: D I E N E S ANDRÁS: Petőfi a szabadságharcban. Bp., 1958. 643 LXXXIV 1. 
2 KOVÁCS E N D R E : Bem József. Bp., 1954. 305—306. 
a Ld. Petőfi Aranynak írt, 1849. febr. 14-én kelt levelét és D I E N E S ANDRÁS: AZ utolsó év. Bp., 1962. 

Eseménynaptár. 279. v 4 1849. jan. 25 — febr. 8., márc. 2—7. Ld. uo. 279—281. 
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A levél kelte címzett lelőhely a kézirat neme 

1. Szászsebes, le 5 avr. 1849. Kossuth OSzK - PE. 16. sz. másolat 
2. Szászsebes le 9 avril 1849. ,, >> >> 
3. Szászsebes le 12 avril, 1849. a >> >» 
4. Káránsebes le 17 avr. 1849. yr >> >> 
5. Lúgos, le 20 avril, 1849. >> OL - 1848/9. Korm. 

OHB 6.082 
missilis 

6. Lúgos, le 22 avril 1849. " OL - 1848/9. Korm. 
OHB 6.118 

t> 

7. Lúgos, le 23 avril, 1849. Orsz. Honv. 
Bizott
mány 

OL - 1848/9. Korm. 
OHB 6.437 " 

8. . Ságh, le 26 avril, 1849. Kossuth OL - 1848/9. Korm. 
OHB 6.687 

>> 
9a Freidorf, le 29 avr. 1849. >> OL - 1848/9. Korm. 

OHB 6.470 " 
9ö Freidorf, le 29 avr. 1849. }i OSzK - PE. 16. sz. másolat 

10. Freidorf apr. 30. 1849. OSzK - PE. 16. sz. fogalmazvány 
11. [Freidorf 1849. máj. 3. vagy 4.] ű OSzK - PE. 77. sz. másolat 

Az 1—4. és a 9/b. számú kéziratok egy időben, az utolsó dátumból kikövetkeztethetően 
a hónap végén készített, folyamatosan egymás után írt levélmásolatok; emlékként, bizonyára 
önmaga számára írhatta le a tábort már elhagyni készülő költő e jelentéseket a még nála levő 
fogalmazványokról. De — úgy látszik - az utolsó, április 29-én kelt levél lemásolására már nem 
jutott elég idő: az csonka maradt. Teljes szövegét a ránk maradt — ugyancsak Petőfi által 
leírt — eredeti, elküldött jelentés kézirata őrizte meg számunkra. Valószínűleg a többi, csak 
a költő másolatában ránk maradt jelentés eredeti, elküldött példányát is a költő írhatta, 
ezek azonban már nincsenek meg.5 

A Petőfi kézírását őrző öt elküldött, megmaradt jelentés (5 —9/a sz.) csak az 1920-as 
években került vissza Magyarországra, addig, a rajtuk levő pecsétek tanúsága szerint részben 
(5 — 8. sz.) a „Haus,-Hof-U. Staats-Archiv-Wien" tulajdonát képezték. Az ötödik (9/a sz.) 
jelentésen a következő pecsétek láthatók: „Schriftabteilung des Kriegs - Archivs Wien. Ex 
archivi bellid actis". Ezeket az eredeti jelentéseket - Petőfi-kéziratokat - a Petőfi-irodalom 
mindeddig nem ismerte, szövegüket csak a történészek vizsgálták (az én figyelmemet is ők, 
Barta István hívta fel e levelekre), pedig többek közt a Honvédelmi Bizottmánynak szóló, 
a Vécsey-üggyel kapcsolatos ama jelentés is köztük van, melynek hírlapban való megjelenése 
a költőre nézve oly súlyos következményekkel járt, s mellyel kapcsolatban, mivel az eredeti 
kéziratot eddig elveszettként tartották számon, oly sok téves nézet élt a köztudatban a legutóbbi 
időkig is. 

Hogy az irodalomtörténészek és történészek előtt egyként ismeretlen április 30-i jelentés
fogalmazványról készült-e elküldött jelentés, ezt ma már nehéz megállapítani; a Honvédelmi 
Bizottmánynak az Országos Levéltárban őrzött iktatókönyvében nincs nyoma, de ez még 
nem százszázalékos bizonyíték arra nézve, hogy meg sem érkezett Kossuth-hoz az igen lénye
ges mondanivalókat tartalmazó levél. Az utoljára keletkezett, rövid, ceruzával sietve írt 
levélrészlet-másolat eredetije szintén ismeretlen. Valószínűleg azonos az iktatókönyvben 
7.447. szám alatt említett jelentéssel, ez azonban ma már nincs meg. Pedig ez bizonyára azonos 

6 Az 1. sz. jelentésnek még nyoma sincs az Orsz. Honvédelmi Bizottmány (OL-ben őrzött) iktató
könyvében, de hogy megérkezett a címzetthez, azt a levél egy részéből „Extrá i t d'une lettre du Général Bem" 
címen készített, a Hadtörténeti Levéltárban látható kivonat igazolja (Bem iratok 30/365. — Nem Petőfi
kézirat !) — A 2—4. sz. levelek elküldött példánya szintén elveszett, szövegüket csak Petőfi másolata őrizte 
meg számunkra. Az OHB iktatókönyvében 5.504., 5.771. és 6.123. sz. a. szerepelnek. A BARTA ISTVÁN szer
kesztésében 1953 és 1955-ben megjelent „Kossuth Lajos 1848/49-ben" című kiadvány is elveszett, ismeretlen 
jelentésekként emlékezik meg róluk. Ld. IV. 356—7., 866. és V. 66., 113. — Az OSzK-ban őrzött Petőfi-kéz
iratok (1880-ban, Petőfi István hagyatékából kerültek a Nemzeti AMzeum tulajdonába) a történelemtudo
mány előtt ismeretlenek, de a Petőfi-kutatás sem használta, dolgozta fel őket eléggé. Csak az alábbi részletek 
váltak ismertté részben Havas kritikai kiadásában közölt javí tot t francia szöveg, részben korabeli fordított 
szövegek alapján: az 1. sz. jelentésből az általam igézett rész franciául: Havas VI. 431. — A 4 , sz.-ból francia 
szövegrészletek: HAVAS VI. 433—434; magyarul részletek: Közlöny, 1849. ápr. 26. — A l i . sz. egész francia 
szövege: Havas VI. 477. 
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azzal a levéllel, melyet - május 17-én kelt, Bemnek írt sorai szerint - Petőfi maga vitt 
Debrecenbe és személyesen adott át Kossuthnak.6 

Bem korabeli levelezésének ránk maradt darabjai s e Petőfi-kéziratok mutatják: a 
tábornok csak a legfontosabb tartalmú, Kossuthnak szóló leveleit diktálta a költőnek. (Kivé
telt csak a Vécsey-ügyben a Honvédelmi Bizottmánynak küldött jelentés képez; a mondani
való súlyossága miatt vehette ennek megírásakor is Petőfi segítségét igénybe a tábornok.) 
Bizalmas, baráti kapcsolatukra vet fényt, hogy Bem nem akármilyen írnoki teendők ellátásával 
terhelte az általa is megbecsült s fiaként szeretett költőt; csak a legbizalmasabb tartalmú 
leveleket diktálta neki. Sebesült kezével ekkortájt ő maga nem tudott levelet írni. 

A tizenegy Bem-levélnek — azonkívül, hogy valamennyi Petőfi-kézirat — még egy 
közös sajátsága van: valamennyi francia nyelven íródott. Noha a hadügyminiszterrel, a Hon
védelmi Bizottmánnyal és egyéb címzettekkel általában németül levelezett a tábornok (Petőfi 
ottléte idején is; a német leveleket más írta, nem Petőfi!), a Vécsey-ügyben a'Honvédelmi 
Bizottmányhoz is — eddigi tudomásunktól eltérően — francia nyelven ment el a levél. E jelen
téshez - kivételesen — mellékelték a szöveg magyar fordítását is. A fordítás hitelességét 
a költő alábbi — a kéziraton olvasható — jegyzete igazolta: 

Ezen fordítás megegyez az eredetivel. 
Petőfi Sándor 
táborkari kapitány. 

* 

Ha a Petőfi-kutatás szempontjából e leveleknek értéket, jelentőséget csak a költő 
kezevonásai kölcsönöznének, számbavételükre elég teret nyújtana a készülő kritikai kiadás is. 
Feldolgozásukkal azonban közelebb kerülünk a korabeli valóság megismeréséhez. Megeleve
nítik számunkra a légkört, melyben Petőfi ekkor élt, a problémákat, melyek Bemen keresztül 
bizonyára őt is foglalkoztatták. Adalékokat szolgáltatnak a költőnek a nemzetiségekkel 
kapcsolatos állásfoglalása, magatartása vizsgálatához, és nem utolsósorban hozzásegítenek 
annak jobb megértéséhez is, hogy miért kellett Petőfinek 1849 nyarán megválnia a hadseregtől. 

Már az első szavak is, melyeket április 5-én Bem szavai nyomán papírra vetett, ha volt 
még erre mód, még jobban elmélyítették a költőnek tábornoka iránt érzett szeretetét, meg
becsülését. Kossuth kitüntetését köszönte meg e jelentés első mondataiban Bem: 

„Elnök Űr, tegnap az országgyűlés két küldöttjének kezéből megkaptam az 
első osztályú katonai érdemrendet. Ez a megtisztelő kitüntetés számomra oly nagy
értékű, hogy azt hiszem, túlbecsülték érdemeimet. Ügy hiszem, volt már alkalma meg
ismerni hazája iránti odaadásomat. Tapasztalhatta azon óhajomat, hogyminden rendel
kezésemre álló eszközzel segítsek Önnek azon nemes feladatban, melyet Ön azért vállalt 
magára, hogy visszaadja hazájának régi ragyogását, nagyságát, függetlenségét, és 
habár a kitüntetés, mellyel a nemes magyar nemzet megtisztelt ma engem, nem 
növelheti odaadásomat, mert az mindig határtalan volt,' megragadom ezt az alkalmat, 
hogy biztosítsam Önt, Elnök Űr, hogy az Önök szent ügyéért utolsó csepp véremig 
harcolni fogó k, mindaddig, míg vissza nem foglaltuk az ország egész területét; hogy 
az Ön akarat a lesz tetteim egyetlen vezérlője, mert tudom, hogy az nemes és hazafias. 
Ön tehát számíthat reám".7 

Petőfi Levél a Közlöny szerkesztőjéhez című, április 11-én kelt nyílt levelében maga is 
megemlékezett a kitüntetés átad ásának eseményéről. (Fennmaradt rajzában meg is örökítette 
Bemet e kitüntetéssel a mellén.) 

Még érdekesebb a karánsebesi győzelemről írt két jelentés összevetése. Bem Petőfi 
által leírt jelentése április 17-én kelt; ugyanaz nap írta a költő is a Közlöny szerkesztőjének 
címzett nyílt levelét Karánsebes elfoglalásáról. Ferenczi tévedett, mikor azt írta, hogy Bem 
jelentésének megfogalmazásában része volt a költőnek is, hogy „rajta van kezének nyoma".8 

Bem jelentése szűkszavúbb, hivatalosabb hangú — Petőfié színesebb, emberközelibb: 

6 „Arrivé ä Debrecen je me presentais chez monsieur Kossuth avec Vos lettres". — Ily elveszett 
Petőfi-kézirat lehet az az ápr. 28-án Ságról írt Bem jelentés is, melynek létezéséről ma már csak az iktató-
könyv tájékoztat minket. (Ikt. sz.: 7.990.) 

7 Az összesen mintegy másfél ív terjedelmű eredeti francia szövegeket előreláthatólag az újabb kritikai 
Petőfi-kiadás készülő utolsó kötete fogja közölni. — Az OSzK-ban őrzött levelek fordítását MARTINKÓ ANDRÁS 
ellenőrizte; az OL-ban levő jelentéseket N É M E T H MIKLÓS fordította. — KOVÁCS E. i. m. 449.: tévesen szerepel 
Bem kitüntetésének dátumaként ápr. 8. 

8 FEKBNCZI ZOLTÁN: Bem hadi jelentése a „Honvéd"-ban. Petőfi Múzeum 1892. 6. sz. nov. 131. — 
A jelentés néhány részletének magyar fordítása megj.: Közlöny, 1849. ápr. 26., 1. 1. 

7 Irodalomtörténeti Közlemények 221 



Bem levele 
(magyar fordításban) 

„Elnök Űr. Itt vagyok Karánsebesen, 
melyet elfoglaltunk, miután Vajszlónál meg
vertük az ellenséget. Mintegy tizenöt9 

emberüket megöltük és elvettük két ágyuju
kat. A vereség után elmenekültek, nekünk 
hagyva a várost, melyet azután minden 
ellenállás nélkül foglaltunk el. Az ellenség 
ereje mintegy 2 000 emberből és 15 ágyúból 
állott." 

„Ebben az egész hadjáratban az volt 
számomra a legörvendetesebb, hogy kilenc 
újonnan alakított székely századdal hajtot
tam végre, e fiatal újoncokkal, kik tökéletes 
nyugalommal mentek a tűzbe, megvertem 
az ellenség reguláris csapatait." 

A Bem-jelentés befejezése, az utóirat -

Petőfi levele 
„Kijöttünk Erdélyből, még pedig jó' 

ómennel, mert első lépésünk is diadal. Vas
kapun innen, Vaiszlova határőr falunál várt 
bennünket az ellenség. Megtámadtuk, meg
vertük. Veni, vidi, víci. Két zászlóalj volt 
ellenünk, seregünkből csak négy század (a 
78. számú székely zászlóaljból) volt a tűzben, 
s e négy század a legalább 2000 emberből álló 
ellenséget, mintegy két órai harc után olly 
kétségbeesett futásnak lóditotta, hogy Karan-
sebesig meg sem állt, s onnan is még az nap 
tovább futott, ugy hogy tegnap reggel, 
midőn ide értünk, a városiak fehér zászlókkal 
fogadtak. Az ellenség elesettéinek számát 
nem tudjuk bizonyosan, láttunk valami 
húsz agyonlőttet, s mintegy ötven vízbe 
fultat, Kétágyujok is nálunk maradt, az 
egyiket négy székely szemem láttára vette 
el példátlan bátorsággal. Tábornokunk ma 
jutalmazta meg őket érdemjellel és pénzzel, 
de méltók, hogy neveiket is tudja a haza: 
Deák Máté, Nagy József, Nagy Imre, Szabó 
Márton közlegények. Átaljában csak annak 
lehet fogalma a székely vitézségről, a ki maga 
látja. Ezek valóban csoda gyermekek, mert 
nagy részök jóformán gyermek még. Nyugodt 
bátorsággal, mondhatni kimért lépésekkel 
haladnak a csatában előre folyvást biztosan, 
mint a réten a kaszások, s még énekelnek, 
mikor már ropognak fegyvereik. A lövöldö
zést hamar megunják, szuronyt szegeznek, 
s rohannak, és velők rohan az enyészet; 
az ellenségnek nem marad más, mint futni 
vagy meghalni. -* — •*' 
pár szó kivételével —' már nem jelent meg 

a Közlöny című lapban (mely „Kivonat Bem altábornagy jelentéséből" címen e jelentés egyes 
részleteinek magyar fordítását közölte április 26-án), pedig egy igen lényeges kérdéssel, a nem
zetiségekkel való bánásmódot illető Bem-állásponttal kapcsolatos. Különösen jelentős és 
érdekes a két levél erre vonatkozó sorainak összevetése: 

Petőfi: 
,,De a milly hóditó a mi tábornokunk 
rettenetes fegyvere, tán még hódítóbb hason-
líthatlanul szelid bánásmódja a harc után. 
A környékbeli lakosság, melly eszeveszetten 
futott el előttünk, jövöget visszafelé, látván, 
hogy a honmaradtaknak semmi bántása 
nincs. Ha e szerencsétlen nép még egyszer 
fellázad ellenünk, méltó, hogy extermináltas-
sék." 

Bem : 
„. . . igyekeztem minden szükséges lépést 
megtenni, hogy barátainkká tegyem azokat, 
kik eddig ellenünk harcoltak. Mindig az a 
véleményem, hogy a kegyesség a legjobb út 
ehhez. Az újonnan elfoglalt területekről 
román (valaques) küldötteket küldtem hát 
azok táborába, akik azt hiszik, hogy minden 
románt ki akarunk irtani. Védelmet biztosi
tok nekik, ha otthonukba visszatérnek, és 
fegyvereink minden szigorával fenyegetem 
meg őket, ha nem adják meg magukat. Ami 
az éppen most elfoglalt Bánát határőrvidék 
lakosságát illeti, egészen barátságosan bánunk 
velük, egyesülésre hívjuk fel őket; ez lehet csak 
egyedüli oltalmuk a jövőben. Tegnap, közele
désünkre, az egész lakosság elhagyta otthonát, 
de ma már visszatérnek, csodálkozva irgal
munkon, s barátságukról biztosítva minket." 

9 Érdekes, hogy a halottak számánál elírás történt. Az eredeti szövegben „quinzaine" ( = mintegy 
tizenöt) szerepel; Petőfi „mintegy ötven vízbe fúltat" emleget, de ugyancsak „mintegy 50" halottról olvas
hat tak a kortársak a jelentésről készített, publikált fordításban is. 
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Erdélyi harcai alatt Bem kezdettől fogva törekedett a nemzetiségi tömegek megnyerésé
re; a magyar szabadságharc ügye mellé próbálta állítani őket. Ezt célzó amnesztiarendeleteit 
azonban sem Kossuth, sem a vezetők többsége nem nézte jó szemmel; ily irányú tevékeny
ségét korlátozni igyekeztek. Kossuth április 5-én Csányi Lászlónak írt levelében úgy emlékezett 
meg Bem amnesztiájáról, mint amit „sem én, sem a honvédelmi bizottmány, sem az ország
gyűlés korlátlan általánosságban nem helyeselhet". A márciusban Szeben kormánybiztosává 
kinevezett Csányi hatályon kívül is helyezte Bem amnesztiarendeletét. Rögtönítélő s egyéb 
törvényszékeket nevezett ki (ezek működésére nézve ld. az alább idézett, április 30-án kelt 
Bem-levelet), lefoglalta az eltávozottak vagyonát stb.10 Igaz, hogy sokan visszaéltek Bem 
humanizmusával, alapjában véve azonban mégiscsak a lengyel hadvezér által követett maga
tartás lett volna a célravezetőbb. Csányiék azonban ellene dolgoztak, lerontották a Bem 
tevékenysége nyomán már-már jelentkező jó hatást, ő azonban az ellene felszólaló hangok 
ellenére is folytatta forradalmárhoz méltó hadviselési gyakorlatát. Karánsebesen a só árát 
szállította le, Lúgoson - mivel barátilag fogadták - rendeletben biztosította a vezetők 
szabad választását.11 Tevékenysége nyomán a vádak is szaporodtak. Csányi — a valóságot 
eltorzítva — még azzal is bevádolta Kossuthnál Bemet, hogy a székelyeket a kormány szán
dékai ellenére túlságosan igénybe veszi, korkülönbség nélkül katonai szolgálatra kötelezvén 
őket.12 E vádak, feljelentések sugallták a kormányzó április 23-án kelt levelét,13 melyre, egy 
heti késéssel, Bem hosszan, részletesen válaszolt. Levelének fogalmazványa — válasza csak 
ebben a formában maradt ránk — Petőfi-kézirat, de láthatók rajta Bem javításai is. Az öt 
levélmásolattal együtt a tábort elhagyó költő ezt a fogalmazványt is magával vitte; az alábbi, 
a megszólítás fölött olvasható hitelesítő sorokat a későbbiek folyamán írhatta a kéziratra 
a költő: 

Bem tábornok levele Kossuthoz. írtam az ő dictálása után 
Freidorfban (Temesvár alatt) apr. 30. 1849. Petőfi Sándor 

Bem akkori segédtisztje. 
E kézirat — pusztán külalakjára nézve is — értékes adalék Petőfi ekkori korszakára 

nézve. Igazolja, hogy Bem valóban diktálta e leveleket a költőnek; tollbamondás közben is 
változtatott, újra kezdett egy-egy mondatot, szelídített vagy élesebbé tett némely kifejezést, 
bele-belejavított utólag is a szövegbe. De tartalmára nézve is ez az egyik legjelentősebb Bem
levél: leginkább érzékelteti azt az egyre mélyülő szakadékot, mely Bem s a többi katonai 
vezető közt támadt. Mivel e levél tartalma erős érzelmi s értelmi hatással lehetett Petőfire 
is - s nem utolsó sorban azért, mert mind ez ideig teljesen ismeretlenként őrizte már 1880 
óta az Országos Széchényi Könyvtár — e fogalmazvány szövegének magyar fordítását teljes 
terjedelmében közöljük: 

„Kormányzó Űr, kérem, bocsásson meg, hogy az Ön által április 23-án szignált levélre 
csak most válaszolok. Azért történt ez így, mert a szemrehányások, melyeket Ön helyesnek 
vélt nekem tenni, oly súlyosak, hogy több órárat-volt szükségem, hogy megfelelően válaszol
hassak. Az vígasztal, hogy e levél, mely nem az Ön keze írása, talán nem is az Ön gondolatát 
tükrözi. Mivel értékes idejéből nem telik arra, hogy minden, döntését kérő levélre válaszoljon, 
Ön, Kormányzó Űr, bizonyára Csányi úrral íratta, mert ráismerek az ő gondolataira, felfo
gására. Hogy Ön, saját maga meg tudja ítélni a dolgokat, szükséges, hogy meghallgassa jól 
tájékozott személyek véleményét. 

Csányi úr nagyon tiszteletreméltó ember, én őt nagyra becsülöm, sőt szeretem is, de ő 
oly prizmán keresztül látja a dolgokat, mely mindent feketére fest. Mindenütt ellenséges 
hadseregeket lát, szerinte állandóan lázadások bújnak ki a föld alól, ő fél, állandóan fél, minden 
kissé merész kombináció megrémíti őt. így aztán természetes, hogy az Önnek tett jelentései 
át vannak itatva az ő szemléletével. Ügy hiszem, kötelességem egész határozottan megfelelni 
mindarra, amit ő Önnel, el akar hitetni és mond. 

így, Csányi Űr, Ön állandóan azt ismételgeti nekem, hogy egyáltalán ne avatkozzam 
bele a politikai és adminisztratív ügyekbe. De Önök, biztos urak, kezdetben Beöthy úr, s 
azután ön, Önök oly messze'tartják magukat a csatamezőktől, melyeket én végigjártam, hol 
csapataimnak élelemre, lábbelire s ruházatra volt szüksége, hol az összes politikai és adminiszt
ratív ügy szorosan kapcsolódik a katonai intézkedésekhez, hogy kénytelen voltam mindenről 
magam gondoskodni, mert Ön nem volt itt, hogy tanácsokat adjon nekem és vállalja mindazt, 
ami hatásköréhez tartozott volna. Ön nem csak hogy nem segített nekem, de ellenkezőleg, 

10 Kossuth levelét ld. Kossuth L. 1848/49-ben IV. 820. — Csányi működésére nézve ld. KOVÁCS E. 
t. m. 427. 

1 1 KOVÁCS E. i. m. 457. 
" K o s s u t h L. 1848/49-ben. V. 148. 
13 Uo. 91—96. 
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több kárt okozott nekem, mint maga az ellenség, Ön visszatartotta csatatérre menő csapa
taimat, hogy a maga részére testőrséget alakítson belőlük, Ön a naplopókat öltöztette, s az én 
derék katonáim, kik a hazáért harcoltak, mezítláb mentek az ellenség ellen.' Amikor pedig 
készen volt minden, megérkezett Ön, hogy elvigye a posztót, melyből öltöztetni tudtam volna 
Öreg, lerongyolódott katonáinkat s az újoncokat, kik ing és csizma nélkül, darócruhájukban 
rohannak új hódítások felé, és ha a Kormányzó Úr nem szíveskedett volna néhány ruházati 
tételt küldeni, melyeket csak tegnap kaptam meg, nem tudom, mit csináltam volna. Ha tehát 
kénytelen voltam sürgős esetekben adminisztratív vagy politikai intézkedéseket tenni, ez az Ön 
hibájából történt, mert Ön nem volt a helyén és Isten a tanúm, jobban örültem volna, ha nem 
lett volna szükség arra, hogy beleavatkozzam e dolgokba, mert időm nem elég még saját 
katonai műveleteimre sem. 

Azután, Csányi Űr, Ön szemrehányást tesz nekem, hogy intézkedéseim folytán oly 
nehézségek keletkeztek Erdélyben, melyeknek jóvátételéhez évekre lesz majd szükség; 

Hogy a sóár csökkentéséről szóló rendeleteim Káránsebesen 12 000 000 forint vesz
teséget jelentenek az államnak, és még arra is kényszerítheti a Kormányzónkat, hogy le
mondjon. 

Ez egy kicsit erős. Megmondom hát Önnek, hogy ha a mi drága és méltán imádott 
Kormányzónk elméjének csak annyi részét, amennyi a kisujjában van, fordíthatná arra, 
hogy tisztázza, mit tettem és esetleg az Ön felfogásával ellenkezőt, néhány nap múlva semmi 
sem maradna. 

Nézzük csak. Egy alkotmányos országban minden polgárnak egyenlő előnyök élvezésére 
van joga. Azt sem tudom megérteni, hogyan veszíthetne az állam 12 000 000 forintot, mint
hogy ezideig a só a király kizárólagos tulajdona volt, kit Kormányzónk egy tollvonással ki
űzött az országból. így hát bármilyen áron adják el a sót, az állam jövedelme csak növekedhet, 
nem pedig csökken. 

Azután Ön szememre veti, hogy a szászoknak adott amnesztia következménye az 
oroszok visszahívása és a székelyek lázadása lesz. 

Istenem, a szászok csaknem leharapják az ujjukat, hogy valaha is ily gondolatuk volt, 
s az én meggyőződésem egészen ellentétes az Önével: még ha az oroszok saját szándékukból 
vissza is akarnának térni, a szászok hozzánk csatlakoznának, hogy puskalövéssel űzzék vissza 
őket. 

De a nekem tett utolsó szemrehányás még sokkal erősebb az előbbi kettőnél. Ön azt 
mondja, hogy én a székelyekkel kapcsolatban a legvégsőkig feszítettem a húrt és hogy nagyon 
közeii lázadás fenyeget. Ez, kedves Csányi Űr, az Ön legérthetetlenebb lázálma. Ön azt mondja, 
hogy én az egész lakosságot egész életre szóló katonai szolgálatra kényszerítem. De kedves 
Csányi Űr, az rágalom, amit el akar hitetni Kormányzó Elnökünkkel. Én úgy tekintem a 
székelyeket, mint egy s ugyanazon alkotmányos ország lakosait, visszaküldtem a régi zászló
aljakat Székelyföldre, parancsba adtam tehát, hogy 19 — 29 éves korig minden fiatalnak be 
kell vonulnia az újonnan alakult honvédzászlóaljakban hogy azok, kik idősebbek, otthon 
marad/za/nak, vagy új zászlóaljakat alakít/za/nak a határok őrizetére, azzal, hogy ezek más 
szolgálatra nem vehetők igénybe és hogy az egyszerű katona zsoldja 2 [?]-al több legyen, 
így senki sincs kényszerítve, és nem is hiányzik az önkéntes. De hogy létre lehessen hozni 
mindezeket a zászlóaljakat, sok pénzre van szükség, öltöztetni és élelmezni kell az embereket, 
de Önök, biztos urak, ezt nem tették meg és.üres kézzel mentek a Székelyföldre. Ha tehát 
Önök hajlamot láttak a lázadásra, ez így az Önök hibájából történt, főleg, mikor azt látták, 
hogy ahelyett, hogy pénzt hoztak volna, az árukat is elvitték, fizetés nélkül. Én szerencsésebb 
voltam Önöknél, és azon a kiránduláson, mit Háromszékben tettem Sepsiszentgyörgyig, azt 
láttam, hogy az egész lakosság odafutott azúton, térdre vetette magát, égre emelt kézzel 
könyörögtek az Istenhez értünk. Bevallom Önnek, hogy még zavarba is voltam, s hogy a 
tiszteletnek ez a túlzása arra is kényszerített, hogy ne folytassam utamat, mert e lelkesedés, 
véleményem szerint, túlment érdemeinken. Tény, hogy az újonnan alakított székely zászló
aljak még nem kaptak semmit, bár már többször harcoltak majdnem mezítláb, darócaikban, 
vászonzsákkal hátukon, mialatt látják, hogy más zászlóaljak, főleg azok, melyek nem csinál
nak semmit, nagyon jól fel vannak öltözve. És bár ez az igazságtalanság joggal elkeseríthetné 
őket, megelégedéssel látom, hogy mindig vidámak. Mindig harcrakészek. Igyekezzék hát, 
Biztos Űr, elküldeni a székelyeknek a szükséges pénzt, hogy öltöztetni, élelmezni lehessen 
csapatainkat, kifizethessem zsoldjukat, hogy fel lehessen virágoztatni iskoláikat, iparukat, 
hagyja meg nekik azt a szabadságukat, hogy személvükkel rendelkezhessenek, mely szabad
sággal máris rendelkeznek, és nemcsak, hogy nem fognak fellázadni, de hálát fognak adni 
az égnek, hogy mi vagyunk hatalmon, kik ragyogó karriert biztosítunk fiaik számára mind 
katonai, mind adminisztratív téren. 

íme, Kormányzó Űr, a válasz azokra a vádakra, melyeket ellenem felhoztak. 
Fogadja stb. stb. Freidorf, 1849. április 30." 
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A szabadságharc végkimenetélére legdöntőbb hatással biró elvi és gyakorlati ellentét, 
mely Bem és Csányiék közt fennállott, leginkább a levél utószavából világlik ki; az egész 
levélnek ez az utószó a leglényegesebb, a korabeli erdélyi állapotokat leghűbben megvilágító 
része: 

„Engedje meg Kormányzó Űr, hogy még néhány igen fontos szót intézzek Csányi 
úrhoz. E szavak feltárják Önnek azt a veszélyt, mely az ő adminisztratív intézkedései 
nyomán Erdélyben bekövetkezhet. Csányi Űr, Ön ostromállapotot hirdetett ki a szász 
megyékben; ebből úgy lehetne vélekedni, hogy most a katonai parancsnokság kor
mányoz. De ez egyáltalán nincs így, egy rendőrbiztos vindikálta magának a jogot, hogy 
letartóztassa, bíróság elé állítsa és elítélje mindazokat, akiket az első jött-ment feljelent. 
S ugyanez a biztos nevez ki hasonló bizottságokat a kerületekben, és hogy e bizott
ságoknak valamennyire katonai jelleget adjon, épp kéznél levő katonákat is bevesz 
ezekbe. Mikor Szászvároson keresztülmentem, láttam egy hasonló bizottságot, melynek 
Dobai úr jogot adott arra, hogy e fontos vidék lakosságának élete és halála felett dönt
sön. E bizottság többsége hitvány s gyáva emberekből állt, kiket az általános felhábo
rodás következtében később vissza kellett hívni. Hauk úr pontosabb felvilágosításokat 
tudna adni ez ügyben. Egy görög lelkész, ki velem volt a főhadiszállásomon, könnyes 
szemmel mesélte nekem, hogy amnesztiám ellenére a vidéken még továbbra is előfordul 
s folyik a románok lemészárlása; hogy tucatszámra tartóztatják le s lövik őket agyon. 
Ezek hát.azok az intézkedések, Csányi Űr, melyek egy új lázadást robbanthatnak ki, 
és ennek Ön lesz az oka. Derék csapataink, kik vérüket ontották a hazáért, helytelenítik 
ezeket a kegyetlenkedéseket, mert csak a gyávák kegyetlenek. És meglehet, hogy 
rövidesen nyilt háborúra kerül a sor Erdélyben, mégpedig a katonák között, kik védel
mezik a lakosságot, s az Ön védencei között, akik el akarják őket tiporni és halomra 
akarják őket gyilkolni". 

A „mert csak a gyávák kegyetlenek" mondatot utólag kihúzta Bem, lelke mélyén azonban 
igaznak tarthatta; a kegyetlenkedéseket mindig elítélte. Az ugyancsak Petőfi által leírt április 
29-i levelében például a következőket olvashatjuk: 

„ . . . A rend, a fegyelem, a tulajdon szigorú tiszteletbetartása érzését akarom fiata 
katonáimba oltani; a gyilkolás, gyújtogatás, fosztogatás halálbüntetés terhe alatt tilos; 
nem kíméljük az ellenséget, de tiszteletben tartjuk a békés polgárokat, és védjük tulajdo
nukat; egyáltalán nem ez a helyzet Perczel tábornok hadtestében. Csapata nyomában 
a nyomorultaknak egy bandája jár, mely mindent kifoszt, felgyújt, ami útjába akad. 
Nőket s gyermekeket gyilkolnak le, hogy bosszút álljanak azokon a gonosztevőkön, 
kiknek már nyoma veszett. Az ilyesfajta hadviselést én egész lelkemből elutasítom, 
és tartva attól, nehogy e vad, bosszúálló érzelmek elérjék csapataimat, személyes 
találkozót kértem Perczel tábornoktól Becskereken..." . 

Az április 29-i levél ez idézett részletét két Petőfi-kézirat is megőrizte számunkra. 
Az OSzK-ban őrzött másolat — mint említettük — csak egy része az elküldött, eredeti jelen
tésnek. Valószínűleg nem' véletlenül tartotta fontosnak, őrizte meg a maga számára a jelen
tésnek éppen ezt a részét a költő. . . (A jelentésben említett személyes találkozó Perczel és Bem 
között május 2-án valóban létrejött; meggyőződtek róla, hogy az amnesztia, a nemzetiségekkel 
való bánásmód s egyéb kérdésekben elveik megegyeznek.14 

E levelek ismeretében - miután látjuk, mily közelről látta a költő a korabeli erdélyi 
valóságot és a problémákat - már pontosabb feleletet adhatunk arra a — Petőfi forradal
misága, különösen 1849-es korszakára nézve — igen lényeges kérdésre: mennyiben érthetett 
egyet a költő az amnesztia és általában a nemzetiségekkel való bánásmód kérdésében Bemmel. 

Súlyos hiba, torzítás lenne, ha néhány, még 1848-ban írt verse alapján a nacionalizmus 
vádja érné a költőt.15 Igaz, hogy elítélte a forradalmunk ellen fegyverrel támadó nemzetisé
geket, de türelmetlen haragja érthető, nem szorul védelemre. A történelmileg haladó, az évek 
óta jövendölt s várt, a minden népnek szabadságot hozó nagy európai forradalom egyik lánc
szemeként megvalósult magyar szabadságharc, az igaz ügy sikerét féltette a gyakorlatilag 
Bécs érdekeit szolgáló megmozdulásoktól. Nem ! 1848/49 Petőfijét sem érheti a nacionalizmus 
vádja — nem más népek kárára kívánta kiharcolni saját népe érdekét ekkor sem a költő. 

14 Nem csak Bem, Perczel is látta a tragikus következményekkel fenyegető veszélyt, mit a kegyet
lenkedések okozhatnak. Még a találkozó napján levélben figyelmeztette Kossuthot a veszélyre, s arra, hogy 
ha kíméletből az ősszel még nem is lépett fel a törvényhozás útján a kormány hibái ellen, „melyek az országot 
már-már végveszélybe döntötték", azt most nem fogja elmulasztani. Ld. Kossuth L. 1848/49-ben. V. 245. 
— Perczel Mórra nézve ld. Kovios E. i. m. 471—472. 16 Ld. ARATÓ ENDRE: A nemzetiségi kérdés története Magyarországon (Bp., 1960.) c. munkájában» 

225 



Bem azonban, a kívülről jött, a közös szabadság ügyét töBb ország csataterein szolgáló tapasz
talt forradalmár nem csak azt tudta, hogy a győzelemhez a népek közös harcára van szükség 
(ezzel Petőfi is tisztában volt, ezért fájlalta ingerült haraggal, hogy a nemzetiségek nem velünk 
karöltve a közös ellenség ellen, hanem ellenünk fogták kezükbe a fegyvert); Bem az ellenünk 
feltámasztott és feltámadt gyilkos szenvedélyek lecsillapításához is hozzálátott. Nem szó
val — tettekkel: amnesztiával, emberséggel, a magyar s nem magyar tömegek nyomorának 
enyhítésével. S Petőfi ne értette volna meg, ne helyeselte volna ezt, a győzelmet egyedül 
biztosítani tudó, már csak taktikai szempontból is egyedül ésszerű politikát? Épp róla téte
leznénk fel ily politikai vakságot, ki mindig előbbre látott legtöbb kortársánál? Nemcsak 
következetes forradalmiságára hivatkozhatunk: már idézett karánsebesi levelében — elis
merésével - határozottan ki is fejezte, hogy helyesli Bem amnesztiáit, emberséges bánás
módját. Igaz, hogy több szöveggel nem dokumentálhatjuk ezt az egyetértést — különben is 
kevés önálló Petőfi-mű született már ebben az időben —, elég igazolás azonban az is, hogy 
attól kezdve, hogy 1849 elején Bem mellé érkezett, egy rossz szót sem találunk írásaiban, 
légtávolibb utalást sem olyat, mely támadná, elmarasztalná a fegyverrel még ebben az időben 
is katonáink, forradalmunk ellen harcoló románokat, szászokat. Bem mellett válhatott tuda
tossá benne, a megismert valóság is ezt sugallta, hogy — noha mint a képviselőválasztás 
alatt saját népe s Az apostol népe is szabadítója ellen fordult - most sem a népre kell hara
gudnia, nem a nép a bűnös. Hogy a saját érdekei ellen támadó más népre is ráillenek a meg-
bocsájtást is magában foglaló szavak: „most még gyermek ő, kit/El lehet könnyen bolonditani" — 
Bemmel együtt Petőfi is aggódva nézhette, mily katasztrófa felé vezetik az országot azok, kik 
Bemet támadva, eredményeit lerontva a különböző nyelvű tömegek megbékítése helyett 
tovább szítják és táplálják a gyűlöletet s a szenvedélyeket. 

Nagyon valószínű, hogy már a Bem-levelek írása közben, atyja s barátjaként tisztelt 
tábornoka szavainak papírra vetése közben egyre érlelődött a költőben az indulat a szűk látó
körű, hibás katonai vezetés ellen, azok ellen, kik Bemet támadták. Az április 30-án kelt levél 
születése után még egy hét sem telt el, s máris megtörtént a hadügyminiszterrel való „össze
koccanás", Petőfi s a katonai és egyéb vezetőréteg összeütközése, mely oly könyörtelen, heves 
s jóvátehetetlen formában ment végbe, hogy magával pusztán csak a kiváltó okkal - egy 
hírlapban megjelentetett hadijelentéssel - korántsem magyarázható meg. Az eddigi Petőfi
kutatás e Bem-levelek, főleg a levélfogalmazvány ismeretének hiányában nem mérhette fel 
az összeütközés szavakban felszínre nem került, csak az indulat hevességében megnyilatkozó 
indítóokait - sőt, mi több: a közvetlen kiváltó ok, a Honvédelmi Bizottmánynak szóló áp
rilis 23-i jelentés eredeti kéziratának nem ismeretében az igazság eldöntésekor is csak talál
gatásokra kényszerültek a kutatók. 

. A Vécsey-üggyel foglalkozó, Honvédelmi Bizottmánynak küldött eredeti Bem-jelentés 
- Petőfi kézirata - nem kallódott el, megvan, az első világháború után került vissza Bécsből 
Magyarországra. Ismeretében most már megcáfolhatunk minden, a múlt század végén kiala
kult, de napjainkig élő, vele kapcsolatos téves nézetet, találgatást. 

A Honvéd című lap 1849. április 28-i számának 407-410. lapján magyar fordításban 
megjelent Bem-jelentéssel a Petőfi-irodalomban Ferenczi Zoltán foglalkozott először, de, 
mivel ő még csak Klapka emlékezésére hivatkozhatott — az eredeti jelentés ebben az időben 
még a bécsi levéltárban lappangott! - , cikke tele van máig is élő tévedésekkel.16 A Ferenczi 
által idézett Klapka-emlékezés így hangzott: „Ezt a tudósítást, mely csupán a kormányzónak, 
bizalmasan s németül volt írva, Petőfi magyarra fordította s egy, Vécsey tábornokra nézve 
még sértőbb commentar kíséretében közzé tette a lapokban". 

Ma már, a kézirat ismeretében kimondhatjuk: Klapka emlékezése tele van tévedésekkel, 
egy állítása sem helytálló! 

1. A jelentés nem a kormányzónak szólt. Bem még előző nap, április 22-én külön írt 
Kossuthnak e kérdésről - a Honvédban az április 23-án kelt, Honvédelmi Bizottmánynak 
címzett jelentés látott napvilágot. 

2. A levél nem német nyelvű. Bár - mint említettük - Bem a Honvédelmi Bizott
mánnyal általában német nyelven levelezett, ez a jelentés francia nyelven készült. 

3. A jelentést nem Petőfi fordította magyarra. A jelentéssel együtt Debrecenbe küldött 
fordítás nem a költő kezeírása, ő csak a ,/Fordítás)" felírást és a már idézett hitelesítő jegy
zetet írta rá. Nemcsak a fordítás kézirata, de szövege sem eredhet Petőfitől. Először is saját 
fordítását nem hitelesítette volna ő maga. A szöveg tele van helyesírási hibákkal s oly írásbeli 
sajátságokkal, melyek nem a költőre vallanak: a Bánffy név y-nal írva, a -nak, -nek helyett 
használt aposztróf: ország' védelme stb. A legdöntőbb bizonyítékot azonban azok a helyenként 
felbukkanó nyakatekert mondatok szolgáltatják, melyek egyszerűen kizárják Petőfi fordítói 

1 6 FERENCZI ZOLTÁN i. m. 132—134. KLAPKA GYÖRGY emlékezéseit Id.: Nemzet, 1882. okt. 19. és 
Magyar Salon 1885. IV. köt. 2—6. 
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munkájának még a lehetőségét is. Például egy mondat - helyesírási hibáival együtt a szöveg
ből: „Szinte Káránsebesen tudtam meg, hogy az Erdélyből kiűzött austriai hadsereg' egy része, 
melly a Vöröstoronyi szorosnál menekültki, már átkelt Orsovánál, s útban van Temesvárra, 
s a többiek, kik Brassón tul a tömösi szoroson szöktekát, folyvást érkezőben voltak Orsovára, 
onnan hasonlag Temesvárra menendök". A Honvédban megjelent magyar szövegben a helyes
írási hibákat valaki kijavította (talán Petőfi?), a Bánffy név is -i végződéssel szerepel, 
különben - egy nyilvánvalóan sajtóhiba folytán kimaradt sor kivételével - lényegében 
megegyezik a Debrecenbe küldött fordítás szövegével. 

Az eredeti jelentés ismeretében ma már az a feltevés sem fogadható el, hogy a fordítás 
• által lett élesebb, támadóbb a Vécseyre vonatkozó rész.17 Az alább közölt két szövegrész meg
mutatja, hogy a fordító szóról szóra követte az eredeti szöveget: 

eredeti szöveg: fordítás: 

„J'ai donc le droit et je crois de moh , Jogom van tehát, és kötelességemnek is 
devoir de signaler au gouvernement le tartom Vécsei tábornokot a kormány előtt 
général Vécsei oü comme un traitre á la vagy hazaárulónak nevezni, vagy oly gyáva 
patrie oü comme officier sans courage et és minden tehetség nélküli tisztnek, kire soha 
d'une si grandé incapacitée, que jamais többé semmiféle hadi parancsnokságot nem 
aucun commendement militaire ne devrait kell bízni." 

lui étre confié." 
4. Az a Klapka-állítás sem igaz, hogy „egy, Vécsey tábornokra nézve még sértőbb 

commentar kíséretében" publikáltatta Petőfi a jelentést. Ilyen kísérőszöveg - mint azt már 
Ferenczi is megállapította - nem is létezett. 

A Bem-levéllel kapcsolatban két téves feltevés merült fel már 1849-ben is: az egyik 
szerint a költő maga írta a jelentést,18 a másik pedig - a debreceni hideg fogadtatás és Klap
kával való összeszólalkozásának közvetlen oka is ez volt — az a gyanú, hogy Petőfi önhatal
múlag jelentette meg Bem szövegének magyar fordítását. Ez utóbbi vádat Petőfi Klapkához 
intézett — május 17-én Bemnek is megírt — szavai cáfolták meg, a költő szerzőségét, illetve 
az erre vonatkozó feltevést pedig Bem május 17-én kelt nyilatkozatának alábbi szavai döntik 
meg: „A Kolozsvárt megjelenő Honvéd 104. számában egy általam a kormányzó elnökhöz 
írt levél van kinyomatva. . ."19 

Az éles, szenvedélyes hang — mint az idézett levélfogalmazvány is mutatja — Bemtől 
sem állt távol; az ún. Vécsey-ügy pedig méltán háborította fel: Vécsey késlekedése, az hogy 
hívására seregével nem csatlakozott Bemhez, súlyos kárt okozott. Elveszett a helyzet kínálta 
lehetőség, hogy a nagy fontossággal bíró Temesvárt váratlan, gyors rohammal bevegye. Bem 
első ízben április 22-én Kossuthnak küldött - ugyancsak Petőfinek tollba mondott - francia 
nyelvű levelében adott hangot - talán egy fokkal kevésbé éles hangot, mint a Honvédelmi 
Bizottmánynak.küldött jelentésében - Vécsey elleni felháborodásának. Mivel a Petőfi-iro
dalomban ez a levél is ismeretlen, a kérdés megvilágítására ebből a jelentésből idézünk egy részt: 

„Elnök Űr! Ha le akarja győzni hazája ellenségeit, ha azt akarja, hogy egy igen jó 
magyar csapatokból álló 100 000 főnyi hadsereg elűzze és megsemmisítse az ellenség 
kb. 50 — 60 000 főnyi csapatát, szíveskedjék csapatai vezetését olyan derék katonákra 
bízni, kiknek bátorsága és odaadása nem kétséges. Nem tudom, hogyan történhetett 
meg, hogy a kb. 6 000 főt kitevő 5. hadtest vezetését Vécsei tábornokra bízták. Hogy 
az ő bátorságát, odaadását és katonai ismereteit a maguk értéke szerint mérlegelhes
sük, elég lesz, Elnök Űr, ha megismeri az ő magatartását a jelen pillanatban. 

Amikor 1000 emberemmel és néhány ágyúval Lúgosra érkeztem, azonnal 
igyekeztem futárokat küldeni a hozzám legközelebbi csapatokhoz azzal a kéréssel, 
hogy jöjjenek segítségemre, mielőtt az ellenségnek, felismerve hadtestem gyengeségét, 
ideje lenne engem visszanyomni. Villám alezredes, akit kérésem Radnán talált, sietett 
is odavonulni, meg lévén győződve helyesen arról, hogy a jó csapatok helye mindig 
17 DIENES ANDRÁS: Petőfi a szabadságharcban. 145.: , , . . . a költőnek keserves árat kellett fizetnie, 

hogy zsenije minden sorára félreismerhetetlen bélyeget üt. Es a politikai felfogása is, ez nemcsak mondatait, 
hanem a betűit is felismerhetővé teszi. Egy olyan csekélység, hogy az arisztokrata Vécsey nevét ,,i"-vel írja 
—- annyira jellemző Petőfire, hogyha csak a lugosi tartózkodásáról tudnánk egyedül, máris helyesen követ
keztetnénk, hogy ő a fordító. . ." 18 Mivel Ferenczi még úgy tudta, hogy a jelentés német nyelvű volt, a PMuz-ban megjelent tanul
mányában ezt írta: „Mindenesetre Petőfi jól tudott németül, s így a fogalmazás teljesen kizárva nincs". 
— DIBNES i. m. 147.: „Hogy ezt a levelet Petőfi írta, arról szerte az országban mindenki meg volt győződve." 19Megj.: Közlöny 1849. jun. 13. 490. — Közli: DIENES A. i. m. 500—501. — Valószínűleg e nyilat
kozat hatására írta Klapka is azt, hogy a kormányzónak szólt a megjelentetett levél. Bemet vagy az tévesz-, 
tette meg, hogy — bár egyébként németül levelezett a Honvédelmi Bizottmánnyal — az április 23-i jelentés 
franciául készült, vagy az, hogy ebben az ügyben Kossuthnak is küldött levelet. 
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a harcvonalban van; Vécsei tábornok azonban az ellenkezőjét találta helyesnek, és azt 
gondolva, hogy 6 000 főből álló hadteste a legnagyobb veszélyben forog, mivel egy 400 
főnyi ellenséges csapat tartózkodik az aradi citadellában, nemcsak hogy visszahívta 
azt a csapatot, amely már tegnap megérkezett Lúgosra, hanem még meg is fosztotta 
állásától a derék Villám alezredest, mivel az ellenség közelébe merészelt férkőzni." 

Petőfi, ki április 22-én, 23-án, sőt még 26-án is, három jelentésben is tolmácsolta Bemnek 
Vécsey kárt okozó magatartását elitélő szavait, e kérdésben is egyetérthetett szeretett tábor
noka felháborodásával. Hisz Bem is állandóan azzal a magatartással, szemléletmóddal, azok
kal került szembe, akikkel és amivel a költő. Azokkal, akik fontosabbnak tartották az elő
írásokat, a merev szabályokat a lényegnél, a győzelem elérésénél. Petőfi Klapkával való össze
ütközésekor is e két szemléletmód ütközött össze Debrecenben. A katonai vezetők, a kormány 
tagjai nem tartották vétkesnek Vécseyt, mert - noha gyakorlatilag az ellenségnek tett 
szolgálatot — az előírások betűi szerint nem terhelte mulasztás: késve kapta kézhez a paran
csot. De ugyanazok, kik védték Vécseyt, felháborítónak találták, hogy - szerintük Petőfi 
szeszélyéből — szabálytalanul, a közvélemény, a nép elé került a jelentés.20 Az eredeti kézirat 
ismeretében azonban ma már határozottan kimondhatjuk: Klapkának nem volt igaza, tette, 
hogy puszta gyanú alapján oly megalázó, becsületbe gázolóan sértő módon bánt a költővel, 
semmivel sem védhető. A költő igazat állított, Klapka jogtalanul, alaptalanul támadt rá 
a nála kihallgatásra jelentkezett, igazmondására, becsületére mindig kényes Petőfire. Az össze
ütközés hevességét csak azzal tudjuk megmagyarázni, hogy a sértő szavakat, gesztusokat 
mélyebbről s régebbről sűrűsödő indulat dobhatta mindkét részről a vitába. A Petőfi által 
leírt Bem-levelek tanúsága alapján azonban határozottan kimondhatjuk: nemcsak szavakban — 
indulatokban is Petőfinek volt igaza. Nemcsak saját művei — még a Bem szolgálatában leírt 
szavak is mellette tanúskodnak. Talán - számunkra - ez Petőfi ismertetett kéziratainak leg
főbb értéke — s ez, úgy hisszük, nem is kevés.. . 

Tardy Lajos 

AZ ELSŐ FRANCIA NYELVŰ MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET 

Besse János a magyar irodalom első franciaországi ismertetője, azt mondhatnánk apos
tola volt, de emlékét csaknem jóvátehetetlenül belepte a moha mind Magyarországon, mind 
Franciaországban. Százötven esztendeje, hogy egy tekintélyes párizsi irodalomtudományi 
folyóirat hosszú folytatásokban tárta olvasói elé a magyar nyelv és irodalom történetét, első 
kezdeteitől egészen az aktuális eseményekig; az akkor Franciaországban élő Besse János 
lelkes magyarságának, irodalomszeretetének és rendkívüli tárgyismeretének köszönhetjük 
mindezt. De várjunk kissé munkájának ismertetésével — a szerző fordulatos, alig feltárt élete 
megérdemli, hogy előbb azzal ismerkedjünk, annál is inkább, mivel önéletírása a közelmúlt
ban került napvilágra.1 

Besse József és Szecsey Terézia fia 1765. augusztus 31-én született a Komárom megyei 
Ó-Gyallán. Az apa jogász és kisbirtokú nemes, aki fiával elvégeztette a nagyszombati gimná
ziumot és a pesti egyetemet. Jogászt akart belőle nevelni és úgy látszott, hogy végleg ezen 
a pályán reked meg; 1788-ban már az országbíró szekretáriusa. De 1791-ben ellenállhatatlan 
erővel tör ki a fiatalemberből a világ megismerésének vágya. Nem törődik családja haragos 
ellenzésével és útrakel. Bejárja Németországot, níajd Hollandiát, Angliát és Franciaországot. 
Részt vesz az 1795-96. évi hollandiai hadjáratban, mint egy angol lovasezred parancsnokának 
segédtisztje. Amikor a franciák elfoglalják Hollandiát, búcsút mond az angol szolgálatnak 
és merész fordulattal felcsap a szicíliai királyság kapitányának. Részt vesz Gaeta védelmében, 
a persanói csatában életveszélyesen megsebesül. Alig gyógyul meg, máris Palermóba siet, 
hogy utóiérje az odamenekült királyi családot, melynek részére bizalmas futárszolgálatokat 
végez. 

A király Palermóból Bécsbe küldi, különleges misszióval. Űtközben Korfuban tanúja 
annak, miként hódítja meg Usakov tengernagy rohammal a szigetet. Megnyeri az admirális 
rokonszenvét, aki zászlóshajóján látja vendégül. Magával viszi Usakov leveleit Bécsbe, ahol 
küldetésének sikerrel eleget tesz, majd visszatér Palermóba. 

20 A jelentés kéziratán látható feljegyzés szerint az iktatásra csak május 1-én került sor. így az sincs 
kizárva — s akkor ez még csak növelte a felháborodást —, hogy a publikált szöveg előbb került a címzettek 
elé, mint az eredeti jelentés. 

1 OSZK-kézirattár levelestára. 
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