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Előszó

Nem érzek magamban történetírói hivatást. A nyilvánosság előtt való 
szereplés sem tartozik szenvedélyeim közé. És ha mégis tollhoz nyúlok 
és „Beszámolóm”-mal a nyilvánosság elé lépek, ez azért történik, mivel 
érzem, hogy ezzel többrendbeli súlyos és mulaszthatatlan kötelességnek 
teszek eleget.
 Először is: önmagam iránti kötelesség az, amit ezzel teljesítek. Helye-
sebben mondva, talán nem is annyira a magam személye az, amiről itt 
szó van, hanem az a név, amelyet viselek, és az a szűkebb család, amely 
szeretettel övez körül. Nevemet mocsoktalanul örököltem a tisztes elő-
dök hosszú sorozatától: nekik, az ő emléküknek tartozom azzal, hogy 
ezt a nevet éppen olyan tisztán és mocsoktalanul hagyjam maradé-
kaim ra. Azt a gondolatot meg éppen nem tudnám elviselni, és ez talán 
még síromban sem hagyna nyugodni, hogy az a kis család, amelynek 
körében oly boldogan élek, holtom után ne a legteljesebb szeretettel és 
büszkeséggel, hanem talán a restelkedésnek bizonyos nyomasztó érzé-
sével emlékezzék reám.
 Mert mi tűrés-tagadás, nevemet, személyemet az utolsó évtized fo-
lyamán példátlanul sok gyalázkodás érte. Több évtizedre nyúló tiszta 
és önzetlen politikai múltam nem volt akadálya annak, hogy a gonosz 
és ostoba rosszakarat a rágalom sarának egész szennyes tengerét reám 
ne zúdítsa. Stréberek, akik a maguk karrierjét a mások legyalázásával 
hiszik megalapozhatni; szélkakasok, akik a maguk takarnivalóit azzal 
leplezik, hogy másokat vádolnak és szidalmaznak; szolgalelkek, akik 
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minden hatalmat kiszolgálnak, és annak azzal iparkodnak kedvesked-
ni, hogy azokat szólják-szapulják, akik a mindenkori hatalomnak nem 
kedvesek – mind jogosítva érezték magukat arra, hogy sáros csizmáju-
kat hozzám, nevemhez dörzsöljék.
 Elkövettem mindent, hogy a reám zúdított vádak és rágalmak az ille-
tékes és törvényes fórum előtt tisztáztassanak. Hangosan, a nyilvános-
ság előtt követeltem – és követelem ma is –, hogy független állambíróság 
vizsgálja meg, kik és mennyiben okai a nemzetet ért szörnyű katasztró-
fának, és állítsanak engem is a bíróság elé, és ha bűnösnek találtatom, 
ítéljenek el. Kérvénnyel fordultam a nemzetgyűléshez, amelyben törvé-
nyes forma szerinti vád alá helyeztetésemet kértem. Mindhiába. A nyil-
vánosság előtt elhangzott felszólalásaimat hallgatással mellőzték, kér-
vényemet „ad acta” tették.
 Ez a negatívum, hogy ti. az illetékes körök annyira vonakodtak az 
ellenem való törvényes eljárás megindításától, talán más körülmények 
között megnyugtatásomra és elégtételemre szolgálhatott volna. Tud-
ván azt, hogy nem vagyok az illetékes körök előtt „grata persona”, ta-
lán bizonyos joggal következtethettem arra, hogy ez a vonakodás nem 
személyem iránti kíméletben, hanem abban leli magyarázatát, hogy ők 
maguk sem bíztak abban, hogy az ilyen törvényes eljárás reám nézve 
marasztaló eredménnyel végződnék. A mostani viszonyok között azon-
ban az ilyen közvetett úton való „felmentés”-sel meg nem elégedhettem. 
Mert ha valamikor, úgy a mostani világban igaz az a régi latin mondás, 
hogy „semper aliquid haeret”.1 Elég, ha e tekintetben arra a példátlan 
vészbírósági eljárásra utalok, amellyel a Nemzeti Kaszinó választmá-
nya eltitkolt, spicliszerűleg besúgott vádakra egyoldalúlag, meghallgat-

 1  Audacter calumniare, semper aliquid haeret: merészen kell rágalmazni, 
valami mindig megmarad belőle (lat.). Plutarkhosz szerint Nagy Sándor 
egyik udvaroncától származó mondás.
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tatásom nélkül ítélkezett fölöttem, és kizáratásom kimondásával akart 
megbélyegezni.
 Szerencsére az ilyen módon hozott megbélyegző ítélet nem az elítél-
tet, hanem az ítélethozót bélyegzi meg. De ez is világosan elárulja azt 
a tendenciát, hogy miután az alkotmányos úton, a törvényes fórumok 
előtt nem hittek megsebezhetni, társadalmi úton iparkodtak erkölcsi-
leg tönkretenni. Én ez ellen a tendencia ellen a magyar társadalomhoz 
apellálok és ezért lépek „Beszámolóm”-mal a nyilvánosság, a magyar 
társalom elé.

* * *

De egy másik kötelességet is teljesíteni vélek jelen könyvemmel.
Évek hosszú során át tagja, sőt egyik vezetője voltam a Függetlenségi 
és 48-as Pártnak. Ennek a pártnak, amint tudjuk, két szárnya volt; én 
mindig az ún. radikálisabb szárnyhoz tartoztam, ahhoz a szárnyhoz, 
amely a nemzet függetlenségi törekvéseit mint komoly realitást fogta 
fel, és a nagy nemzeti célt egybekapcsolta a demokratikus és szociális 
haladás iránti törekvésekkel. Ennek a pártnak a többi pártokétól eltérő 
egészen önálló külpolitikája volt. Ellenese volt a német császári hata-
lommal való szoros szövetségnek, mert belátta, hogy a német expanzív, 
imperialista törekvések előbb-utóbb súlyos bonyodalmakat idéznek elő, 
és a szoros szövetségnél fogva nekünk ezekbe a bonyodalmakba, ame-
lyekhez semmi közünk sincs, bele kell keverednünk.
 A magyar kormányok hatalmuk teljes súlyával mindig ez ellen a frak-
ció ellen fordultak. A híres magyarországi választási technika minden 
eszközét igénybe vették, hogy ennek az iránynak (amely a törzs-magyar 
népnél nagy népszerűségnek örvendett) a képviselői minél kisebb szám-
ban kerüljenek be a törvényhozás termébe. A nagynémet patrónus előtt 
tudniillik azt kellett dokumentálni, hogy ez a németellenes irányzat a 
magyar közvéleménynek csak egy csekély, számba nem veendő töredé-
két képviseli.
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 A  háború alatt ez a szigor csak fokozódott. A  magyar kormány 
ugyanis a nemzet létét egyetlenegy kockára tette fel: a győzelem koc-
kájára. Arra nem akart, vagy tán inkább nem mert gondolni, hogy mi 
történik ezzel a nemzettel, ha a háború kockája balra fordul. Ezért az-
után nemcsak a béketörekvéseknek minden megnyilvánulását fojtotta 
el, hanem megakadályozott minden olyan akciót, amely demokratikus 
és szociális irányban komoly haladást jelentett volna!
 Ez óriási hiba volt. Mert ennek tulajdonítandó, hogy a háború elvesz-
tése a magyar nemzetet teljesen készületlenül találta. Nemcsak azért, 
mert a négy éven át tartó folytonos diadal-harsonázás után borzalmas 
meglepetésként hatott az a kijelentés, hogy „a háborút elvesztettük”, ha-
nem még inkább azért, mert az agyonkínzott, kiéhezett, lerongyolódott 
néptömegek szociális igényeinek még a minimumát sem látták kielégít-
ve. Ekkora feszültségben a robbanást csak idejében véghez vitt alapos 
bel- és külpolitikai rendszerváltozással lehetett volna megelőzni, de még 
ezzel is, szinte szántszándékkal, elkéstek. 
 Ezek után annak a frakciónak a vállaira hárítani minden felelőssé-
get a történtekért – amely frakciónak mindig igaza volt, de amelynek az 
igazságát mindig elfojtották –, szinte páratlan történelem-hamisítás. És 
én érzem azt a kötelességet, hogy ezzel a történelem-hamisítással szem-
ben nekem, aki ennek az agyonvádolt frakciónak egyik vezető tagja vol-
tam, síkra kell szállanom. És én hiszem is azt, hogy ha ennek a felelősség-
áthárításnak az ellenforradalmi idők elején lehetett is némi sikere, ma 
már, amikor az elmék és a viszonyok már jelentékeny mértékben meg-
higgadtak, a történelmi igazságnak érvényesülnie és győznie kell.

* * *

Könyvem nem történelmi könyv, mert csak azt írom meg, ami velem 
történt, amit én cselekedtem vagy amiről közvetlen tudomást szereztem. 
Még így is az adatok nagy tömege gyűlt össze. Hiszem, hogy a hivatott 
történetíró, aki ennek a gyászos korszaknak történetét megírja, az ada-
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tok egyikének vagy másikának hasznát fogja venni. Annál is inkább, 
mivel minden tényért, minden adatért, melyet könyvemben felsorolok, 
minden körülmények között helytállok. Semmit meg nem írtam, aminek 
igazságáról meg nem győződtem; de mindent megírtam, ami tárgyam-
hoz tartozott, ha ezt lelkiismeretes megvizsgálás során igaznak találtam. 
És mivel tudom, hogy mindenben az igazat írtam: nyugodtan bocsátom 
könyvemet a magyar elfogulatlan közvélemény ítélete alá. 

Batthyány Tivadar

Kossuth Lajos

A Függetlenségi és 48-as Pártnak az az árnyalata, amelynek évek hosszú 
során át egyik vezető tagja voltam, mindenkor meggyőződéssel, fennen 
hirdette, hogy politikájának alapja minden vonatkozásban Kossuth La-
jos politikai hitvallása. Ma, amikor ismertetem azt a szerepet, amelyet 
pártom hazánk sorsdöntő korszakában vitt, kötelességet teljesítek a ma-
gyar függetlenségi politika lángelméjének emlékével szemben, amikor 
Kossuthnak a magyar szent korona birodalmának összeomlását évtize-
dekkel megelőző időkből reánk maradt tanításait felelevenítem.
 1867-ben, a kiegyezés megkötésekor Kossuth Lajos Deák Ferenchez 
levelet intézett, amelyben megjövendöli, hogy Ausztriával való belsőbb 
viszonyunk miatt végképpen elmérgesedik majd és fejünkre nő úgy a 
nemzetiségi kérdés, mint a horvát és délszláv probléma; megjövendöli, 
hogy mindkét kérdés kritikus kifejlődéshez fog jutni, és hogy Ausztriával 
való közösségünk nemcsak hogy nem véd meg bennünket az orosz ve-
szedelem ellen, hanem, éppen ellenkezőleg, a balkezes osztrák Balkán-
politika előbb-utóbb nyakunkra hozza az orosz inváziót.
 Kossuth Lajos a Németbirodalom és a német császárság jövőjéről 
szólva, egy 1893-ban tett nyilatkozatában megjövendöli, hogy a felelőt-
len császári uralom s a parlamentáris kormányrendszer hiánya előbb-
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utóbb megbosszulja magát, és jönni fog egy olyan világválság, amely a 
Hohenzollern-uralmat s az antidemokratikus birodalmi kormányrend-
szert alapjaiban fogja megrázni. Előre megjövendölte, hogy a császári 
vezetés mellett kibontakozó német világhatalmi törekvések az egész vi-
lágot kihívják maguk ellen, s előre jelzi, hogy a Romanovok válságával 
időrendben össze fog esni a hohenzollerni gondolat válsága.
 Kossuth előre látta a világpolitika legnagyobb eseményeit és ezekkel 
kapcsolatban a hazánkat fenyegető veszélyeket. Kereste is ez ellen az or-
vosságot, amelyet Magyarország minél teljesebb állami önállóságában 
és a bennünket környékező népekkel való megbékülésben és megegye-
zésben hitt megtalálni.
 És mennyire igaza volt!
 Aki végigélte, mint mi, Szent István birodalmának rettenetes ka-
tasztrófáját, bámulattal, hódolattal, de egyúttal a végső elkeseredés ér-
zelmeivel kénytelen arra gondolni, hogy romlásunkat az okozta, hogy 
Magyarország legnagyobb államférfijának tanításait nem követték, az 
övével ellentétes politikát szolgáltak és ezzel okozóivá lettek országunk 
gyászos feldarabolásának.




