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FEKETE SÁNDOR: VASVÁRI PÁL

„Gyarló ember lép fel, súlyos körülmények között; de határozott 
elvekkel bír s ezekért küzdeni fő kötelességének tartja. Az ily 
egyének példája varázshatást gyakorol minden romlatlan keblű 
utódra. Az elveket, melyekért egy ember küzdött, ezren teszik 
magukévá s a szilárdság, mellyel az szerepét játszotta, ezrek 
kebelében gyökeret ver és erős jellemet fog teremteni… melyre 
főleg hazánkban oly nagy szükség van.” Vasvári Pál: Történeti 
Névtár

A forradalmár tanulóévei

 

„A nemzet szívében kell, hogy hordozza azokat a fiait, akik 
szívükben hordozták a nemzetet.” E sorokat, a múlt század 
végén, Vasvári Pálnak egy polgári életrajzírója vetette papírra. 
Ugyanakkor kénytelen volt azt is megállapítani, hogy a „nemzet” 
mégsem tartja kötelességének az ifjan hősi halált halt 
forradalmár emlékének ápolását. Idézett történészünk széttárja 
kezeit s tanácstalanul kérdi: hogyan lehet a nemzet ily 
méltánytalan? Pedig nincs ezen a tényen semmi 
csodálkoznivaló, semmi különös. Teljesen érthető és 
természetes folyamat ez, amelynek során a „nemzet” 
Vasváriból kamaszos játékhőst faragott s aztán ezt a bábut 
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beállította a történelmi lomtár valamelyik elrejtett zugába „örök” 
pihenésre.

 

Lenin azt írja egyhelyütt, hogy minden modern nemzetben két 
nemzet van: egyik oldalon a hivatalos, az államilag és 
törvényesen védett nemzet, az uralkodó és kizsákmányoló 
osztályok nemzete, a másik oldalon a nép, a munkások és 
parasztok nemzete.

 

Ez a megállapítás érvényes volt a múltszázadbeli s általában a 
felszabadulás előtti Magyarországra is. S így érthetővé válik az 
a tény, hogy a „hivatalos nemzet” közel száz éven át 
hamisítgatta, kisebbítgette vagy egyszerűen elhallgatta az 
1848-as nemzeti szabadságharc kiváló katonájának, Vasvári 
Pálnak életművét. A hivatalos nemzet jó politikai érzéket 
tanúsított ebben a kérdésben. Tudta, hogy Vasvári nem az ő 
eszményeit hordozta szívében, nem a közel száz éven át 
uralkodó úri nemzetért ontotta szíve vérét. A földesúri és tőkés 
nagyságok házi krónikásai tudták mit cselekszenek, amikor 
előkelő hallgatással vagy fitymáló mosolygással siklottak el 
Vasvári élete felett. Levéltárak poros aktái közé zárták a 
halhatatlan harcost s irkálták tovább hamisításaikat a „nemzet 
igazi hőseiről”.

 

Vasvári is történész volt, a nemzet nagy fiainak krónikása. De 
az ő szeme előtt nem a csaholásért dukáló konc lebegett, mint 
az elmúlt 100 év legtöbb történészének szeme előtt. Szinte 
látnoki szemeivel a jövőbe tekintett s látta azt a nemzetet, 
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amely lerázza magáról a kizsákmányoló semmittevők koloncát, 
megvédi magát a függetlenségére törő gyarmatosító rablók 
ellen s felépíti a dolgozó nép szabad honát.

 

S ezért, ha természetes és érthető volt, hogy a régi 
Magyarország hivatalosai megtagadták Vasvári Pált s 
megakadályozták a magyar népet abban, hogy megismerje 
egyik nagy fiát, még természetesebb és érthetőbb, hogy ma az 
egész magyar nép elé kell tárnunk úttörő elődünk életét, 
harcait, hősi halálát. Fel kell idéznünk erőt adó eszméit, 
példamutató tetteit, hogy végre szívébe fogadhassa a nemzetté 
vált nép azt a fiát, aki rövid életében oly áldozatosan küzdött 
népünk jövőjéért.

 

Nem nehéz felidézni emlékét. Eszméi a századnyi 
kényszerpihenés ellenére sem vesztették el erejüket. Kemény 
fegyverek maradtak, melyeket nem bírt megemészteni az úri 
rozsda.

 

Hogyan születnek a hivatásos forradalmárok?

 

Azt a régi szólást variálva, mely szerint a költők nem lesznek, 
hanem születnek, azt mondhatnánk, hogy a hivatásos 
forradalmárok nem születnek, hanem lesznek. Mert a bölcsőbe 
még nem teszik bele azokat az erényeket, azokat az eszméket, 
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melyek valakit forradalmárrá fegyvereznek fel. Fontos dolog, 
hogy ennek vagy annak az osztálynak a keretei közé születik-e 
valaki. A munkásfiú mindenkinél fogékonyabb a szocializmus 
eszméi iránt. De a munkások csak akkor tudnak osztályként 
osztály ellen tudatos forradalmi harcot vívni, ha magukévá 
teszik a szocializmus tudományos eszméit. S ami áll az 
osztályokra, áll az osztályok képviselőire is. Senki nem születik 
hivatásos forradalmárnak, csak azzá válhat, ha megérti kora 
parancsát, ha a halódó és születő harcában bátran az új mellé 
áll s az új győzelmének szenteli életét.

 

Hivatásos forradalmárnak tehát nem lehet születni. Hivatásos 
forradalmárrá csak az válhat, aki végigjárta a társadalmi 
tapasztalás és az osztályok harcának iskoláját. Vasvári Pál 
kijárta ezt az iskolát, ezért válhatott a nép felszabadulásáért 
küzdő hivatásos forradalmárok ragyogó mintaképévé.

 

Vasvári első leckéit – a fenti jelképes értelemben is – atyjától, 
Fejér Pál görög katolikus paptól kapta. Bár lelkészkedő atyja 
egyben nemzeti iskolai igazgató is volt Nyírvasváriban (fia innen 
vette később a Vasvári nevet), a kis család élete alig volt 
valamivel jobb, mint általában a görög katolikus, vagy ahogyan 
a felvidéken szokás mondani, orosz papoké. A közmondás is 
azt tartja róluk, hogy az orosz papoknak maguknak kell 
harangozniok.

 

1826-ban, amikor a kis Fejér született, már különösen sanyarú 
volt az alsópapok élete, alig különbözött a parasztokétól. A 
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klérus ugyan isten nevében jó summa pénzeket gyűjtött, de 
alsórendű jámbor szolgáinak vajmi kevés jutott belőle. 
Vasvárinak tehát – nevezzük ezentúl ezen a felvett nevén – 
korán meg kellett tanulnia, hogy a javak elosztása itt a földön 
korántsem egyenlő s talán nem is egészen igazságos.

 

De nemcsak ennyit tanult Nyírvasváriban. Itt kapta az első 
leckéket a hazafiságból is.

 

A nagykállai járás, amelynek egyik községe volt Vasvári 
szülőfaluja, román, görög. szerb, zsidó és magyar elemek 
gyűjtőhelye ebben az időben. Jó atyja ugyan büszkén 
származtatta magát egészen Bocskai hajdújaitól, de hát ki tudta 
volna azt eldönteni, hogy valójában milyen vér keveredett 
milyennel a Fejér-gyerekekben. Egy biztos: itt kezdte 
megsejteni a gyermek Vasvári, hogy a hazafiság titka nem is a 
közös vérben van, hanem valami egészen másban. 
Gyermekkori tapasztalatai, magyarok, szerbek, románok közös 
szenvedései segítették megérlelni benne azt a tisztult 
hazafiságot, amely a népek egyenlőségét és barátságát vallja, 
amely a magyarságot nem a vérben, hanem a közös nyelvben 
és kultúrában, a közös történelmi multban s a jövőért vívott 
közös harcban fogja fel.

 

Apja szájából hall először az évszázados harcról, a Bethlenek, 
Thökölyek és Rákócziak zászlajáról, arról, hogy a nemzet régen 
szabad volt és erős, s az ő korában rab és szolga. Bántja fülét a 
német és latin szó, amelyet az úri nép használ, hogy az 
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együgyű paraszt ne érthesse meg gazdái „fennkölt” gondolatait. 
Ökölbe szorul a keze, amikor portyázó német vasasokat lát 
faluja határában. Ilyenkor sejti meg talán először, hogy 
magyarnak lenni szent kötelességet jelent, harcot az idegen 
elnyomók és megszállók ellen.

 

Ezeket tanulta a gyermek Vasvári falujában. De a falu 
látóhatára szűk. A forradalmárnak nagyobb távlatokban kell 
látnia.

 

1837-ben Vasvári bekerült a nagykárolyi piarista gimnáziumba. 
11 éves volt ekkor. Útközben is, Nagykárolyban is, a jobbágyok 
szenvedése tűnt legelébb szemébe. Megvilágosult előtte, hogy 
nemcsak falujában, de az egész magyar hazában, mindenütt 
egyformán, milliónyi jogtalan, dologra kötelezett jobbágy teremti 
meg néhány ezer dologtalan könnyű életének feltételeit. 
Megismerte és megszerette a jobbágyot, aki robotol, dézsmát 
fizet, adót teljesít, katonát ad – és harcolt is minden ellenség 
ellen, fenntartva a hazát tatár, török és német ellenében. 
Gyermek volt még, amikor megértette a jobbágyrendszer 
igazságtalanságát.

 

De az élet nemcsak jóra és igazra tanítja a leendő 
forradalmárokat. Az akkori élethez nemcsak hozzátartozott, de 
uralkodott benne a hamisság, a kétszínűség, a szolgaság 
szelleme. S a gimnáziumot sem adják ingyen a szegény ember 
fiának. A kegyes atyák, Vasvári tanárai, megzavarták a 
gyermek éppen nyiladozó eszét, igyekeztek megtörni eddigi 
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fejlődését, butították a legaljasabb babonákkal. Ez a fejlődés 
első kritikus pontja.

 

Hány fiatalember, ki őszintén igyekezett megérteni az emberi 
életet, őszintén igyekezett változtatni a társadalmasított 
nyomoron, hány jó eszű, jó tehetségű ifjú került vakvágányra 
útja legelején, mert nem tudott átlátni a hazugságok és 
lealacsonyító ostobaságok ködén, amelyet eléje vontak!

 

Mintha Vasvári fejlődése is kettétört volna! A jobbágyokhoz 
húzó, kuruc eszméken nevelődő gyermek alázatos, imádkozó 
bábu lett, ki engedelmesen csókol kezet minden papnak, s fő 
kötelességének tartja a templomok látogatását. Mindezt 
azonban nem lehetett elkerülni, hiszen – mint ahogy Vasvári 
első életrajzírója, Thallóczy finoman megjegyezte – a 
„szerzetes-gimnáziumokban értették a módját, hogyan kell a 
gyermekekbe alázatosságot oltani”. Éreztették vele, hogy 
„szegény deák létére jótéteményekben részesült” s hogy 
„nemcsak szellemi, de tényleges hála kötelezettséget” is kell 
éreznie „jótevői iránt”. Mintha a rabnak hálásnak kellene lennie, 
mert rabbá tették…!

 

Nagykároly magasságából nem lehetett átlátni e papi 
sötétségen. Tovább kellett lépni, feljebb kellett emelkedni.
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Jó eszének köszönhette Vasvári, hogy tovább lépett, hogy nem 
rekedt meg fejlődése a nagykárolyi piarista atyák szellemi 
színvonalán. A liberális Károlyi grófok liberáliskodó uradalmi 
igazgatójának feltűnt a végig tiszta jelesen tanuló Vasvári 
tehetsége s támogatta a tanulni vágyó ifjút – pénzzel is, 
ajánlólevelekkel is. – Vasvári előtt megnyílt az egyetemre, 
Pestre vezető út!

 

Pestnek 1780-ban 23 ezer lakosa volt, ebben az időben (a 40-
es évek elején) a 100 ezret kerülgeti. Mikszáth Kálmán 
egyhelyütt tréfásan azt írja, hogy a város ekkor még pólyákban 
van, de ez tényleg csak tréfa. Észrevétlenül, lassan, de 
biztosan, az ország gazdasági és kulturális központjává növi ki 
magát. 33 kávéház és 13 újság – talán nem túl tudományos, de 
igen jellemző adat a 40-es évek Pestjéről.

 

A nemesség még mindig Pozsonyban tartja országgyűléseit, de 
Pesten már egy új, polgárosodó Magyarország kezd kialakulni. 
Bár ami a polgárosodás politikai kísérőjét illeti, az tényleg 
pólyában van még, s azt a pólyát is a nemesek bontogatják. 
Maguk az iparral, kereskedelemmel s egyéb pénzügyletekkel 
foglalkozó polgárok nagy része nyelvében idegen s 
politikájában haladásellenes. Még azok is, akik felismerik, hogy 
üzleti sikereiket mennyire előmozdítaná Magyarország 
önállósága, legtöbbször gyáván és pipogyán távol tartják 
magukat a politikától s csak kisebb, főleg céhen kívüli részük 
támogatja a liberális nemesség által vezetett reformmozgalmat.
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A céhlegények, napszámosak, gyáripari munkások, s a 
biztosított munka nélkül tengődő szegények alkotják Pest sivár 
viszonyok között élő, dolgozó tömegeit. Akár a 
céhműhelyekben, akár a gyárakban dolgoznak, elégedetlenek 
sorsukkal, de még homályban áll előttük az az út, amelyen 
felszabadulásukért harcolhatnak.

 

E háromnegyedrészt még német városban az egyetemi ifjúság 
volt a leghaladóbb, a legnemzetibb elem. Elszegényedő kis- és 
középnemesek, jómódú felvidéki polgárok előretörő fiai, a vidéki 
értelmiség szerencsés gyermekei, egynéhány paraszt- vagy 
egyéb szegény sorsú vidéki legény, aki áttörte a rendi 
Magyarország korlátait – tanár- és jogászjelöltek, leendő 
doktorok, mérnökök és gazdatisztek: ők képezték a nemzeti 
haladás legöntudatosabb, legmozgékonyabb csapatát Pesten. 
Viseletükkel, nyelvükkel, szokásaikkal, nemzeti táncaikkal, 
nemzeti vívóegyleteikkel tüntetnek a reformok ügye mellett, a 
szabad, haladó Magyarország eszméje mellett.

 

Az egyetem hivatalos szelleme még régi és szolgai. De már az 
új időket jelzik Horváth István nemzeti szellemű történelmi 
előadásai, szabad és bátor szellemet képvisel Jedlik Ányos, a 
kiváló fizikus.

 

Vasvári 1843. szeptember 1-én érkezett Pestre. 17 éves volt 
ekkor.
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Az egyetemen ismét a legjobb tanulók közé küzdi fel magát. 
Kikerülve a kegyesrendi társház fojtó levegőjéből, 
felszabadultan veti rá magát a legkülönfélébb tanulmányokra. 
Különösen a fizika és a történelem érdekli. A 
természettudomány valószínűleg segített neki abban, hogy 
levethette magáról a nagykárolyi örökséget, a história pedig, 
megmagyarázva a múltat, a jövő felé nyitott kaput előtte. Nem 
sokkal később – s ebben Horváth professzornak is van érdeme 
– teljes érdeklődésével a történelem felé fordul. A latin mellett 
megtanul franciául és németül, hogy eredetiben olvassa 
kedvenc szerzőit és a legfontosabb kútfőket. Szívósan 
foglalkozik a történelem segédtudományaival is. Egyik 
levelében így ír erről:

 

„Ifjú koromat a tanulásra szentelém, biztos alapot vetendő jövő 
állásomnak. A rendes tanfolyam ki nem elégíti e tudásszomjas 
kebel vágyait… rendes tanulmányaimon kívül a 
történelemtudomány segédeszközeit tanultam, az oklevél-, 
címer- és pecséttan, a nemágazat stb. fürkészetem tárgyai 
lőnek. S az egyetemi könyvtárban magyar, latin, német s 
francia történetírókból szerzék adatokat honunk jeles családjai 
múltjának történetéhez.”

 

Tanárai hamarosan felfigyelnek Vasvári kiemelkedő 
tehetségére, társai az egyetemi ifjúsági mozgalom vezetőjének 
kezdik tekinteni.

 



11

Egyetemi ifjúsági mozgalom… Nem szabad persze 
nagyszabású, földrengető eseményekre gondolnunk. De a 
történelem nem is csupa nagy eseményből, a folyókat vörösre 
festő csatákból áll. Vannak a történelemnek csendes, szinte 
észrevétlenül végbemenő hétköznapjai, amelyek szürkék, 
egyhangúak, de nagyon fontosak. Az ilyen hétköznapok 
készítik elő a „történelem ünnepnapjait”, ahogyan Marx szerette 
nevezni a forradalmakat. Ezeknek a hétköznapoknak a 
csendes, s talán már unalmas szervező munkája, a szívós 
tanulás, a nap mint nap gyarapodó társadalmi tapasztalás, 
önmagunk erejének kis dolgokon való kipróbálása: ezek edzik 
az eljövendő forradalom katonáját keménnyé, áldozatkésszé – 
hőssé.

 

Vasvári teljes emberként vett részt ebben a mozgalomban. 
Szervezte a liberális, haladó politikusokat köszöntő fáklyás-
zenés felvonulásokat, a haladó tanárokat megtisztelő 
ünnepélyeket, útmutatót írt a nemzeti táncmodorról, 
gyorsíróköröket kezdeményezett (az elsők között 
Magyarországon!). Irányító tagja volt annak a körnek, amely a 
legfejlettebb egyetemistákat fogta össze, s a tagok 
önművelését, politikai fejlődését volt hivatva szolgálni. Rajta 
kívül még olyan kitűnő egyéniségek dolgoztak e tanulókörben, 
mint Sükei Károly, Bulyovszky Gyula, Gál Jenő és Nyári Albert. 
Ha hasonlítani akarnánk ezt a szervezetet valamihez, akkor 
azokra az illegális szemináriumokra kell gondolnunk, 
amelyekben a II. világháború előtt a mi haladó értelmiségi 
ifjúságunk tanulgatta a tudományos szocializmus elméletét. 
Vasváriék köre emellett szervezeti egységet is alkotott, tagjai 
tagdíjat fizettek, amiből azután könyveket vásároltak, fűtést 
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fizettek – s ebből „finanszírozták” a kör hivatalos „közlönyét” is. 
Az Egyveleg vasárnaponként jelent meg. A szerkesztő tiszte 
volt a kéziratokat egybemásolni – amiből kitűnik, hogy a közlöny 
bizony csak afféle kéziratos volt. Az Egyvelegből olvashatjuk az 
ülések jegyzőkönyveit is.

 

E régi írások Vasvári élénk tevékenységéről tanúskodnak. Írt 
balladát, ódát, történeti beszélyt, filozófiai értekezéseket, 
erkölcstani megjegyzéseket. A kör persze hevesen 
összecsapott e művek felett. A viták különösen akkor éleződtek 
ki – nem is annyira az ellentétek, mint a téma miatt – amikor a 
szabadságról és zsarnokságról, a történeti hősök elveiről folyt a 
szó. Megtudjuk e jegyzőkönyvből, hogy Ciceró „karakter híján 
elmarasztaltatott”, s hogy a kör „majdnem birokra kelt” Mucius 
Scaevola felett. Az ókorról azután – ez a dolgok rendje – 
áttértek a jelenre: a francia forradalom, a jobbágyság, a nemzeti 
önállóság, a magyar nyelv – ezek képezik a fő vitatémát. 
Mindez talán kicsit gyermekesnek is tűnik. De ne feledjük: a 
gyermekből lesz a felnőtt, a tanulókörösdiből a forradalmi 
mozgalom! Csak szenvedélyes ifjakból lesznek szenvedélyesen 
küzdő felnőttek, csak szívósan s okosan végzett tanulókörösdi 
törheti az utat a legyőzhetetlen forradalom felé.

 

Szenvedélyben pedig nem volt hiány a pesti egyetemi 
ifjúságnál! A legapróbb „mozgalmi” munkát is szenvedéllyel, 
lelkesedéssel végezték. Vajda János naplójában olvashatunk 
arról, hogy milyen kedvvel, bátran és lelkesen vett részt az 
egyetemi ifjúság a haladó követek melletti választási 
agitációban:
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„Csak az akkori ifjúság szelleme s hangulatának jellemzésére 
legyen mondva, hogy ha valaki közelünkben az ellenjelölt nevét 
kiáltotta volna el, annak jobb lett volna egyáltalán nem születni. 
Ami engem illet, nem ismertem lázasztóbb sérelmet, mint ha 
valaki azt merészelte volna mondani, hogy ő fanatikusabb 
tisztelője Kossuthnak, mint én. De nem is emlékszem, hogy 
valaki ilyesmire vetemedett volna. Az igaz, hogy e lázas napok 
alatt divat volt kétfontos buzogányt tartani kéznél, bizonyos 
eshetőségekre, én magam is hódoltam e divatnak, egy lat 
különbség nélkül.”

 

Mindez persze nem szórakozásszámba ment. A rendőrség se 
vette annak. Fizetett kémek kísérgették az egyetemi ifjúság 
vezetőit. Még élénken emlékezetes Wesselényi és Kossuth 
börtönbezáratása, az ifjúság első ébresztője, Lovassy László 
még Kufsteinban raboskodik – akik gyávák, ilyenkor 
megriadnak, elfordulnak a mozgalomtól. Ez a fejlődés második 
kritikus pontja. Vasvárit azonban nem törték meg sem a 
fenyegetések, sem a zaklatások.

 

De akit nem bírtak elbutítani a papok, akit nem bírtak 
megrettenteni a börtönök, arra még leselkedik más kísértés. 
Vasvárit is megkörnyékezték úri „barátai”, „jóakarói”, „pártfogói”. 
Ő, aki pap fia, minek ártja magát a politikába? Bízza azt az 
országgyűlésre! Okos, művelt, nagytehetségű, fiatal, nyitva áll 
előtte a tudományos pálya, úri szalonok várják, fényes karrier 
és jövedelmező házasság int felé – ne törődjön olyan dolgokkal, 
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amik nem tartoznak rá. Hagyja csak a népet, az úgy sem kér az 
ő világmegváltó terveiből, nem is érti azokat! Éljen a mának, 
már az ókori költő is azt mondta: carpe diem, ami annyit is 
jelent, hogy hagyjuk a politikát és éljünk gond nélkül, vidáman…

 

Ez a fejlődés harmadik kritikus pontja. Ne gondoljuk, hogy 
jelentéktelen a veszély, ami a hivatásos forradalmárjelöltet 
fenyegeti. Itt is el lehet bukni, van példa rá elég. Mert a kísértés 
sokszor igen ártatlan formában, talán csak bál közben, egy 
kedves lány kacsintásaiban jelentkezik. Sokszor csak egy „atyai 
jótanácsot” kell megfogadni s a hős máris eltért útjától.

 

Vasvári ezt a próbát is kiállotta. Nem kecsegtette a vagyon, a 
„karrier”, pedig igen csak szegény diák módjára kellett 
tengődnie – lévén ő csak egy szegény pap fia.

 

A mi ifjú nemzedékünk már kezdi elfelejteni azt az állapotot, 
amelyben a tehetségnek és tudásnak nyomor volt az 
osztályrésze, ha nem párosult „kellő” származással. S hogy mit 
is jelentett a „származás”, azt sok fiatal már csak elméletileg 
tudja. Az a 18 éves egyetemista, aki most kezdi tanulmányait, 
mint történészjelölt, kitűnően elmondja, hogy 150 évvel ezelőtt 
milyen rendek voltak, a tízkötetes Szilágyiban látott 
nemesurakat is, díszes mentében, prüszkölő paripán – de talán 
alig sejti, hogy milyen is volt igazában az a világ, amelyben 
néhány ezer főnemesnek dolgozott sokszázezer „nemtelen 
magyar”. Mennyi megaláztatással, szenvedéssel, mellőzéssel 
járt ez – csak mintegy ráadásképpen a nyomorra.



15

 

Vasvári, igaz, pap fia volt. Nem a legalján tehát a társadalmi 
létrának, de mégis csak nagyon alul az országos urakhoz 
képest. Egy-két létrafok választotta el a paraszttól, emezektől 
pedig egy egész világ. S abból az egy-két foknyi magasságból 
mire tellett? Hónapos szobákra, néhány könyvre s alkalmasint 
evésre. Gróf Festetich többet költött az aranyhalaira, mint 
amennyit Vasvári lakásra és élelemre kiadhatott.

 

Hogy milyen szegénységben éltek a 100 év előtti magyar 
értelmiségi fiatalok, egyetemisták, írók, művészek – ha nem volt 
ezerholdakat biztosító kutyabőrük (vagy ha már a kutyabőrről 
lekoptak az ezerholdak s csak az maradt meg) – arra érdemes 
idézni Mikszáth Kálmánnak egy megmosolyogtató formájú, de 
igen keserű tartalmú feljegyzését. Az ifjak, akiket megemlít, 
tehetséges és bátor úttörők, a márciusi ifjúság vezető alakjai, 
Vasvári barátai. (Petőfit nem is említi, mert az ő legendás 
szegénysége közismert volt.)

 

„…e fiatal írók csoportja mind nem keresett annyit, mint Molnár 
József hites ügyvéd úr egymaga. Bizony, csupa szegény 
ördögök voltak ezek, a hórihorgas Pálffy Albert, ki a magyar 
Millionerrel csinált magának egy kis nevet, rendszerint nem 
vacsorált, mert arra nem tellett, Pákh Albert, egy lutheránus pap 
fia, maga foltozta ruháit, a gavalléros Bérczy Károly, …búsan 
böjtölte ki külseje előkelőségét, Lisznyai Kálmán a varsányi hét 
szilvafájából a nyolcadikat költötte… Csengery Antal legalább 
méltósággal tűrte szegénységét, de a különc Vajda szidalmazta 
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érte az isteneket… Köztük volt a mókázó elmésségű, cinikus 
Kecskeméti Aurél, szegény fiú, kinek anyja szobaurakat tartott 
kvártélyban és abból tartotta fenn magát…”

 

Szokás az ilyen fiatal írókat bohémeknek nevezni. Ez 
félrevezető elnevezés. Mintha a fiatal írók természetéhez 
tartozna, hogy padlásszobában szeretnek lakni, s csak egyszer 
naponta bírnák az ételt a szájukban! Nem, voltak fiatal írók 
akkor is, akiknek nem kellett ez az életmód s ügyes szolgálattal 
szép ruhát és ízes ételt érdemeltek ki maguknak. A Hazuchák, 
Császár Ferencek már fiatalon is megtalálták számításaikat. 
Helyesebb ezt az állapotot az úri Magyarország 
szégyenfoltjának nevezni.

 

De mégis, miből éltek az ilyen fiatalok, köztük Vasvári is? Hát 
abból, hogy gazdag famíliáknál mindig bőség van ostoba 
gyerekekben s abból, hogy a gazdag gyereknek, ha ostoba is, 
el kell végeznie az iskolákat. Vagyis házitanítóskodásból. 
Vasvári is egy bizonyos Hepesváry tanácsos úr gyermekét 
vezetgeti a tudományok rögös útjain, s ebből teremti elő 
magának a ruhára és lakásra valót.

 

S miközben buta gyerekekkel vesződött, tanult és vizsgázott az 
egyetemen – színjelesen! – szervezte az ifjúsági mozgalmat, 
eközben céltudatosan készült a történetírói pályára. Már 
nemcsak tanult, de tanított is. Első tanulmánya 1846-ban jelent 
meg. 20 éves volt ekkor. Ettől kezdve az Életképeknek és a 
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Pesti Divatlapoknak (a két leghaladóbb folyóirat, az utóbbinak 
Petőfi a segédszerkesztője) állandó cikkírója.1

 

A történelem a Zalán futása óta politikai és nemzeti ügy 
Magyarországon. Irodalom, tudomány, politika egyaránt a 
történelemre, a régi dicsőségre hivatkozva, hirdeti a magyar 
nemzet szabadságra való jogát. Nem volt véletlen tehát, ha a 
nemzeti múltnak ebben a légkörében Vasvári a történelmet 
választotta tanulmányai céljául, s Horváth Istvánt, a nemzeti 
történetírás atyját, mesteréül.

 

Egyidőben szokás volt Horváth Istvánról csak mosolyogva 
beszélni. Nem méltó azonban, éppen történészekhez nem 
méltó, hogy a XX. század történetírásának magas lováról 
mosolyogjuk le nemzeti történetírásunk kezdeteit. Kétségtelenül 
naivak azok az elméletek, amelyek egyenesen Mózesig vezetik 
vissza a magyarság családfáját, benépesítik az egész földet 
magyarokkal, lófejű szittyákkal és palócokkal. Horváth 
műveiben a maga korában haladó polgári nacionalizmus szinte 
önmaga karikatúrájáig jut el. Mindez igaz. De az is igaz, hogy 
ezek a művek minden sorukkal Magyarország gyarmatosítása 
ellen tiltakoztak, ezreket segítettek nemzeti önbizalomra és 
szabadságharcra gerjeszteni.

 

1   Vasvárit mint történészt méltatni, nehéz kérdés. E tanulmány utolsó fejezetében megkísérlem 

majd tudományos munkáinak jelentőségét összegezni, itt inkább műveinek céljával és hatásával 

kell foglalkozni.



18

A lenézésből és mosolygásból bőven kijutott Horváth legjobb 
tanítványának, Vasvárinak is. S tényleg, ha Horváthnál az 
emberiség bölcsőjét ősmagyarok ringatják, akkor Vasvárinál 
ezek az ősmagyarok ráadásul még tőrőlmetszett demokraták is. 
De vajon semmi igaza nem volt Vasvárinak akkor, amikor a 
honfoglaló ősöket szembeállította korcs utódaival?

 

De nem is ez a leglényegesebb. Az a fontos, hogy mindez csak 
kiinduló pont volt Vasvárinak, örökség, amit Horváth Istvántól 
vett át. De nemcsak ezt vette át az iparosfiúból lett 
professzortól! Michelet-hez, Louis Blanc-hoz is az ő 
segítségével jutott el.

 

Engels Michelet-t a hegeli iskola bolygó zsidajának nevezte. S 
ha e címbe nem kevés gúnyt is vegyített, és joggal,2 s ha 
Michelet a maga polgári korlátait sohase tudta áttörni – 1847-
ben Magyarországon Michelet-től tanulni forradalmat jelentett. 
Forradalmat nemcsak a magyar elmaradottsággal, a rendi 
reakcióval szemben, de a haladó nemesi liberalizmushoz 
képest is! Ha idealista módon is, de a Collège de France 
tanárának írásában a haladás legyőzhetetlensége fejeződött ki, 
a hit az emberiség végtelen előrefejlődésében a szabadság, 
egyenlőség, testvériség megvalósulásának irányában.

 

2   Engels a proletárforradalmár álláspontjáról joggal gúnyolódott Michelet-n, aki az osztályok 

kibékítésének kispolgári nézeteit vallotta.
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Vasvári az ő műveiből ismerte meg a francia forradalmat. S 
nemcsak megismerte, de tudományos munkában 
Magyarországon elsőnek ő állítatta példaképül a magyar nép 
18elé az első francia forradalmat. Hazánkban a demokratikus 
forradalom hangja tudományos műben először az ő 
történelembölcseleti írásaiban szólal meg. S nem akármilyen 
hangja. Cikkei eleven, harcos írások, éles vitairatok, 
propagandaművek a szó tiszta értelmében. Ő maga ismételten 
kifejtette, hogy írásaival a haladó, demokratikus világnézet 
terjedését akarja szolgálni, azért ír, hogy ezt a világnézetet 
győzelemre segítse. Milyen időszerűek ezek a sorai, amelyeket 
bevezetőül szánt történelmi tanulmányaihoz!

 

„Világnézeteket kell szereznünk.

 

Emberre nézve a helyes vezéreszme az, ami madaraknál a 
repülő szárny. A világnézet szárnyakat ad az embernek, melyek 
vitorláival a lég magas hullámain sajkázhat. E szárnyak 
segítségével a világ fölé emelkedhetünk. Egy pillanattal 
beláthatjuk a föld nagy részét.

 

Ki világnézetekkel nem bír: az egy szűk völgy rejtekéhez van 
láncolva, s keskeny látókörén túl nem hatnak szemei, mert 
magasabbra emelkedni nem bír, nem képes. Hasonlít a tollatlan 
madárfiúhoz, mely csak a fészket látja, melyhez tehetetlensége 
láncolja, s ha föltekint, legföllebb egy darabka eget pillanthat 
meg a faágak között. De ha e madárnak szárnyai megnőnek, 
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fölreppen kisded fészkéből, s a lég birodalmában, fog 
andalogni…

 

Egy magasabb sziklatetőre kell tehát állanunk, mert csak így 
láthatandjuk az alattunk viharzó folyam egész menetét és 
iránya fölött csak ekkor ítélhetünk. Ugyanezért:

 

Világnézeteket kell szereznünk, melyek iránytűül szolgáljanak 
az események hullámai között! E vezérnézetek szerint fogjuk 
magunkat a tények zavaros tengerén tájkozhatni.”

 

Mivel Vasvári a történetírást világnézeti fegyverként kezelte, 
érdeklődése elsősorban az életrajzok felé irányult. Hős férfiak 
életét örökítette meg, hogy ezzel példát mutasson saját 
korának, olyan férfiakét, „kiknek kebelében az emberiség 
boldogításának nagy eszméje érlelődött, s nagyszerű tényeket 
visznek véghez a világszabadság, a világboldogítás 
érdekében”.

 

A kortársak egybehangzó tanúsága szerint Vasvári írásai erős 
hatást gyakoroltak az olvasóközönségre s elsősorban 
természetesen az ifjúságra. Olyannyira, hogy az egyetemi 
ifjúság 1848 első szabad napjaiban deputációval kérte Eötvös 
minisztert Vasvári egyetemi tanári kineveztetésére. De erről 
még később is lesz szó.
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Első hosszabb munkája, önálló könyv formájában, egy 
terjedelmesebbnek szánt életrajzi sorozat bevezetőjeként, 1848 
januárjában jelent meg. Címe: „Történeti Névtár, A hazánkban 
szerepelt nevezetes férfiak és hölgyek élet- s jellemrajzai, 
vezéreszmék, emlékszavak, népregék s körképekkel földerítve”. 
Az életrajzokat az Árpád-kori pogánylázadás vezetőivel kezdte. 
Különösen az úgynevezett „Bevezetési ötletek” tartalmaznak 
nagyon sok, később még idézendő forradalmi eszmét. 
Tudományos munkájának megemlíthető epizódja még, hogy 
1848 februárjában neki ítélték a Zrínyi-pályázat első díját, 
amelyet a Kisfaludy Társaság 15 aranyban ki is fizetett.3

 

Történetírói munkássága, terjedő népszerűsége, ifjúsági 
mozgalmi tevékenysége s mindenekelőtt demokratikus 
meggyőződése megnyitotta előtte a kaput az Ifjú Magyarország 
baráti és politikai köréhez. Kik tartoztak az Ifjú 
Magyarországhoz? Petőfi szavaival azok, „kik valódi 
szabadelvűek, nem szűkkeblűek, merészek, nagyotakarók”. 
Olyan párt ez „mely nem akarja a haza kopott bocskorát örökké 
foltozni, hogy legyen folt hátán folt, hanem tetőtől talpig új 
ruhába akarja öltöztetni”. A későbbi márciusi ifjúság vezérkara 
volt ez, írók, költők, újságírók, ügyvédek, s egyéb 
foglalkozásnélküli (mondjuk így: munkanélküli?) értelmiségiek, 
a polgári demokrácia úttörői a nemesi-rendi Magyarországon.

 

3   A Kisfaludy Társaság által 1936-ban kiadott „Százéves a Kisfaludy Társaság” című 

öndicséreti vaskosság ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy 1848-ban a pályázatok színvonala 

igen „esett”. Nos, teljesen érthető, hogy a hercegferencek, pekárok, kornisok, józsefhercegek 

restelkedve emlékeztek vissza a Kisfaludy Társaság régi haladó hagyományaira. Ők viszont 

sikeresen megtartották a „színvonalat” – egészen az új forradalomig, 1945-ig.
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Mint majd a forradalomban gyakorlatilag is, most a felkészülés 
éveiben elméletileg vitáznak a liberális-nemesi eszmékkel, 
amelyeket szűkkeblűnek, felemásnak tartanak. Nyugat felé, 
Párizs felé tekintenek, az ő eszményük a francia forradalom 
demokráciája.

 

E kor haladó ifjúsága nem véletlenül fordult a forradalmi 
Franciaország felé. „Párizs volt – miként Sztálin elvtárs írja – a 
fölmenőben lévő burzsoázia forradalmi képviselőinek 
menedéke és iskolája.”4 Forradalmi iskolája nemcsak az 
odamenekült emigránsoknak, de filozófusainak, íróinak, 
politikusainak könyvei révén az egész nemzetközi forradalmi 
burzsoáziának. A márciusi ifjak is ebben az iskolában tanultak.

 

„Valamennyien franciák voltunk! – olvashatjuk Jókai Mór 
visszaemlékezéseiben. – Nem olvastunk mást, mint Lamartinet, 
Michelet-t, Louis Blanc-t, Sue-t, Hugo Viktort, Bérangert, s ha 
egy angol vagy német költő kegyelmet nyert előttünk, úgy az 
Shelley volt és Heine, magok is nemzeteik kitagadottjai, s csak 
nyelvökre nézve angol és német, de szellemökben franciák.”

 

E vegyes névsorban a forradalmi mozgalom különböző 
árnyalatait és pártjait képviselik a nevek. S bár a magyar 
társadalom fejletlen osztályviszonyai és osztályharcai miatt a 
márciusi ifjúság többsége nem láthatott még éles különbséget e 
nevek (vagyis pártok!) között, osztályhelyzetének és politikai 

4   Sztálin: A leninizmus kérdései, Szikra, 1949, 223. old. 
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fejlettségének megfelelően mindegyikük kiválasztotta ebből a 
„tananyagból” éppen azt, amit meg kellett tanulnia. A márciusi 
ifjúság többsége e „francia eszméken” nevelődve jutott el a 
polgári demokratikus állásfoglalásig.

 

E forradalmi iskola magyar osztályából két tanítvány jutott a 
legmesszebb: Petőfi és Vasvári. Eljutottak egészen a 
szocializmus utópiájáig.5 Ők már megsejtették a burzsoá 
társadalom korlátait, ellentmondásait. A francia forradalom 
bukásából azt a következtetést vonták le, hogy szilárdan a 
népre támaszkodva a nép demokráciájáért kell küzdeniök. 
Ahhoz, hogy Petőfi és Vasvári eljuthasson az utópiától a 
tudományig, Cabet-tól Marxig, nem voltak érettek 
Magyarország társadalmi viszonyai.

 

De ha Vasvári nem is lehetett a még ki nem fejlődött 
munkásosztály tudatos katonája – barátja, tanítója, harcostársa 
lett a pesti proletároknak. Ki-kijárt a külvárosok népéhez, 
beszélt a szegényeknek arról a társadalomról, amelyben nem 
lesznek nyomorultak és gazdagok.

 

Első életrajzírója szerint Vasvári „szocialisztikus beszédei a 
pesti munkásokra nagyon kevés hatással voltak. Nem értették”. 
Persze, igen valószínű, hogy a pesti munkások még homályos 
osztálytudatába csak kevéssé hatolhattak be Cabet eszméi. De 

5   Lásd erről részletesebben az utolsó fejezetben.
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ebből nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy Vasvári nem 
hatott a pesti munkásokra. A tények mást bizonyítanak. Ha sok 
mindent nem is értettek meg azokból a szavakból, amelyek 
maguk is csak egy még meg nem értett igazság első 
visszhangjai voltak – egyet kétségtelenül megértettek Pest 
proletárjai: megértették, hogy Vasvári az ő őszinte barátjuk. S 
hogy hallgattak Vasvárira, hogy az ifjú forradalmár igenis „hatott 
rájuk”, azt eléggé megmutatják 1848 eseményei. (Persze csak 
azoknak, akiknek nem áll érdekükben, hogy az igazságot 
meghamisítsák.)

 

Gondoljunk egy kicsit a közelmúltra: milyen megbotránkozást 
szült „jobb” körökben, ha egy „tisztességes családból való ifjú” a 
munkásmozgalom hatása alá került s – kommunista lett. 
Helyezzük vissza magunkat a polgári világból a rendi világba: 
körülbelül ilyen felháborodást váltott ki Vasvári „jóakaróiból”, 
„atyai barátaiból”, hogy a jámbor papfiú a bűn tövises útjára 
lépett, rongyos emberekkel társalog, és istentelen eszméket 
hirdet nékik. Figyelmeztetések és fenyegetések, atyai levelek 
és rokoni sírások következtek. De Vasvári már erősebb volt, 
semminthogy meghátrálásra bírhatták volna. Azt se bánta, hogy 
egyes „barátai” elhidegültek tőle. A nyírvasvári pap fiából 21 
éves korára keményfejű, egyenes gerincű férfi lett. Hivatásos 
forradalmár.

 

De még mielőtt a forradalom éveire térnénk át, röviden 
foglalkoznunk kell Vasvárival, a nevelővel is. Nem a 
házitanítóskodásról lesz szó, hanem valódi nevelőmunkáról, 
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mégpedig forradalmi nevelőmunkáról, mely még Rousseau 
tetszését is megnyerte volna.

 

A dolog ott kezdődött, hogy Teleki Blanka grófnő, ez a 
nagyszerű magyar asszony, eltérően többi magát cicomázgató, 
semmittevő társnőjétől, elhatározta, hogy részt vesz a magyar 
átalakulásért vívott küzdelemben, s valóra váltja Vörösmarty 
eszméjét: a magyar nők hazafias szellemben való nevelését. 
(Természetesen nem parasztleányokét, ezt a kor még „nem 
bírta volna el”.) Teleki Blanka a középnemesi lányok hazafias 
nevelését tűzte ki céljául. Intézete pedagógiai forradalom 
Magyarországon: magyarnyelvű, magyar, vagyis függetlenségi 
szellemű, a gyakorlati élettel egybekötött nevelést kaptak 
leányai.

 

Teleki Blanka bátor haladó szellemét dicséri, hogy fel merte 
kérni Vasvári Pált a magyar nyelv és történet tanárának. Egy 21 
éves, diplomanélküli s mellesleg rebbelis hírben álló ifjút! Mit 
csodáljunk jobban, Teleki bátorságát, vagy Vasvári tehetségét?!

 

Az igazi forradalmár nevelő is: szavaival felvilágosít, tetteivel 
példát mutat, így tanítja a tömegeket, neveli harcostársait. 
Vasvári azért tudott 21 éves fejjel kitűnő nevelővé válni, mert 
igazi forradalmár volt.
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Rohanó életében ez a néhány hónap a legnyugodtabb időszak. 
Tanítványai lelkesek és okosak. Főnöke bátor, haladó asszony, 
akivel haláláig tartó barátságot köt, s aki új barátokat is szerez 
neki, forradalmi franciákat, a hazánkban élő de Gerando 
házaspárt.

 

Vasvári életrajzokban adta elő a történelmet s így állított 
eszményképet tanítványai elé a Gracchusok anyjában, Kanizsai 
Dorottyában s így tovább. A kisleányok rajongtak érte és az 
eléjük tárt eszményképekért is. Kéréseikkel, ötleteikkel, 
bajaikkal még vidéki útjaira is elkísérték – levélben persze.

 

Ha igaz – s igaz – az a mondás, hogy a tanító munkáját 
tanítványai előrehaladásán lehet lemérni, akkor Vasvári tényleg 
kiváló nevelő volt. Néhány hónap alatt igazi hazafiakat nevelt 
leányaiból. Íme például egyik tanítványának, Dőri Matildnak 
levele: „A jövőben olyan derék nő akarok lenni, hogy a jeles nők 
történetébe lehet írni.” Sztojka Juliska arról ír, hogy azelőtt 
„németes kislány” volt, de „most szégyenli hibáját”. Blaskovics 
Nina pedig egészen tanítója szellemében ezt mondja: „Én azt 
hiszem, hogy Nagy Károly azt nem jól tette, hogy annyi 
országot megdöntött.” A 11 éves (!!) Puteáni Rózsika ezt ígéri 
tanítójának: „Intézetet fogok állítani 10 év múlva, ha hazajövök 
Amerikából. Akkor célom lesz, hogy a kis leánykákból igaz 
magyarok váljanak… Az én öltözetem egyszerű lesz s nem 
leszek soha felpiperézve.”
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E kislányoknak köszönhetjük, hogy Barabás kőre rajzolta 
Vasvárit, ők kérték fel a híres mestert erre. S e kislányoknak 
köszönhetjük az első írást is, amelyben a nők egyenjogúsítását 
fogalmazták meg Magyarországon! A márciusi forradalom 
hatása alatt fellelkesült leányok a következő „kiáltvánnyal” 
lepték meg Vasvárit:

 

„Hazafiak! Szabadság, testvériség és egyenlőség jelszavatok, a 
magyar, mit mond, meg is tartja, azért legyenek a nők is 
egyenlők, Vasvári, ki előbb tanítónk volt, most az egész hazáé, 
ezt mi örömmel nézzük, de kívánjuk:

 

1. Hogy az egyetemen nők is tanulhassanak.

 

2. Hogy ne legyenek olyan mondatok: Mindenki bír szavazattal, 
kivévén a nőket.

 

3. Hogy egész Magyarhonban, a legkisebb falukat sem kivéve, 
legyenek tanodák és a szülők gyermekeiket itt taníttassák.

 

4. A falusi tanítók jobb díjt kapjanak, hogy képesek legyenek a 
tanítást jól vinni.
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Ez mit kívánunk és elvárjuk, hogy bele fognak egyezni honunk 
lelkes fiai.”

 

13–14 éves lányok 1848-ban! Vasvári büszke lehetett rájuk s mi 
büszkék lehetünk a tanítóra és tanítványaira egyaránt.

Föltámadott a tenger

 

A forradalomról lesz szó és a hősökről, akik a forradalmat 
vezetik. Az első kérdés, amit nem hagyhatunk 
megválaszolatlanul, így hangzik: hogyan vezetnek a hősök? 
Hogyan vezet a forradalom vezére? Mint aki a lovát hajtja, 
kénye és tetszése szerint szabva meg útja irányát? Kik hát a 
hősök? Utat szabó istenségek – alakítói, mintázói s teremtői 
mindannak, amit az emberek összessége elérni igyekezett?

 

A történelmi tények nem adnak igazat az ilyen elméleteknek. 
Hány kivételes tehetségű kísérletezőt mutat föl a történelem, aki 
sikertelenül döngette kora korlátait: nem bírta megteremteni azt, 
amit korainak, nem bírta megóvni azt, amit pusztulónak ítélt a 
történelem. Ezt az igazságot már Vasvári is felismerte. Így írt 
erről – néhány héttel a márciusi forradalom előtt:
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„Nem nevetséges-e a kertész, ki gyümölcsöt vár, mielőtt a fa 
virágzott volna? És nem nevetséges-e azon másik is, ki a 
fejlődő virágokat vissza akarná erőszakolni a bimbózás 
korszakába?”

 

A történelem elítélte az ilyen kísérleteket. Törvényei parancsát 
nem az emberek írják elő, hanem a termelés eszközeinek 
fejlődése szabja meg. „A gőz, az elektromosság és a fonógép 
sokkal veszedelmesebb forradalmárok voltak – írja Marx – mint 
Barbès, Raspail és Blanqui.6

 

Dehát eszerint nincsenek is hősök? Akiket azoknak tartunk, 
csak tehetetlen bábui a történelemnek?

 

Mágikus hatású, félistenszerű hősök tényleg nincsenek. 
Félistenek helyett olyan egész embereket tartunk hősöknek, 
akik felismerték a történelem parancsát, meglátták a fejlődés 
irányát (még ha annak csak egy részletét is) s ennek végső 
győzelméért küzdöttek.

 

Az ilyen hős nagyobb és emberibb dolgokat visz végbe a magát 
félistennek tartó képzelgő összes álmainál. Az ilyen hősnek 
messzitekintő, megtörhetetlen embernek kell lennie, akit nem 
rettent vissza semmi akadály. Aki a felismert, vagy akár csak 
megsejtett igazságot bátran magáévá teszi s képes arra, hogy 

6    Marx–Engels: Válogatott Művek. I. kötet. Szikra, 1949. 335. old.
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ténylegesen meg is gyorsítsa, könnyítse, közelebb hozza annak 
győzelmét. Az ilyen hősök nem parancsolnak a történelemnek, 
az igaz. De elsők között ismerve fel annak parancsát, 
mindenkinél többet tesznek azért, hogy a népek ezt a parancsot 
végre is hajtsák.

 

Vasvári ilyen hős volt. Persze nem valami „hatalmas gálya 
kormányosa”, hanem „csak” a márciusi ifjúság néven ismert, 
számra kicsiny, bár jelentős politikai párt Petőfi után 
legjelentékenyebb vezetője. De a kormányos hősiességét nem 
is a hajó nagysága határozza meg.

 

Elsők között ismerte fel nemcsak azt, amit akkor egyetlen 
liberális nemes sem látott, hogy tudniillik hazánk nemzeti 
önállóságát és polgári haladását csak forradalmi harcban 
vívhatja ki, de azt is elsők között mondotta ki, amit akkor mások 
még – az egy Petőfi kivételével – gondolni sem mertek, hogy 
ennek a forradalmi harcnak elérkezett az ideje.

 

„Érezzük-e – írta Marx – hogy a bennünket körülvevő 
atmoszféra 20 000 fontnyi súllyal nehezedik ránk? Éppúgy nem 
érezzük, mint ahogyan az európai társadalom 1848 előtt nem 
érezte azt a forradalmi légkört, amely körülvette és minden 
oldalról nyomást gyakorolt rá.”7

 

7   Marx–Engels: Válogatott Művek. I. kötet. 335. old.
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Vasvári egyike volt azoknak a keveseknek, akik megérezték a 
forradalmi légkör nyomását, azoknak a keveseknek, akik a 
társadalom nyomor-sebein tartották kezüket s lázából 
felismerték, hogy elérkezett a régi világ halálórája.

 

1848 januárjában, a szicíliai felkelés fellobbanásakor Vasvári 
azt írta jegyzetfüzetébe: „Szicília a rakéta, mely felrobbantja 
egész Európát.” A rakéta csak azt tudja felrobbantani, amit 
robbanóanyaggal töltöttek. Vasvári tudta, hogy Európát a 
forradalmak robbanóanyaga, a népek erjedő elkeseredése, az 
elnyomás ellen feszülő dühe telíti.

 

De a forradalmak nem természeti folyamatok, amelyek emberi 
beavatkozás nélkül, maguktól végbemennek. „A forradalmak – 
mondja Marx – a történelem mozdonyai.”8 Okos és bátor 
masinisztákra van szükség, akik a harcra gerjedt, a történelmet 
beteljesítő népek élére állanak.

 

1848 első heteiben úgy látszott, Magyarország nem tud 
válaszolni az európai forradalmak hívására. A paraszt még 
csendben tűrt, Pozsony még tétovázott, a liberális nemes 
ingadozott, inkább szeretett volna a törvényesség bajnokának 
maradni, semmint forradalmi úton hatalomra kerülni. 
„Nemzetünk mozgalma egy órához hasonlított – írja Vasvári. – 
Az óra kerekei Pozsonyban voltak, de nem igen akartak 

8   Marx–Engels: Válogatott Művek, I. kötet. 195. old.
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forogni… Rugóra volt szükség, mely a kerekeket gyors 
mozgásba hozza…”

 

E döntő napok alatt, amikor egyik európai forradalom a másik 
után robbant ki, mint a gyújtózsinóron sorban elhelyezett aknák 
– e döntő napokban annak, aki népünkkel együtt a megmozdult 
Európa népei közé akart felsorakozni, fel kellett ismernie és le 
kellett küzdenie a nemesi haladó párt tehetetlenségét.

 

De hátha ők, ott Pozsonyban, jobban tudják? Hátha nem 
érkezett még el a kedvező pillanat; hátha a szomszédos 
forradalmak csak afféle fellángolások, amelyek majd hirtelen 
kihunynak? Hátha a reakció győz? Nagy felelősség e kételyek 
ellenére harcra hívni a népet! De a márciusi ifjúság nem félt 
vállalni e roppant felelősséget. Idejében cselekedett.

 

Vasvári mondta ki először 1848-ban, hogy bekövetkezett az 
idők teljessége, amikor a várakozás már nemzetárulás. Március 
14-én, egy nappal a forradalom előtt, századok óta az első 
népgyűlésen, kimondta a szavakat, amelyeket türelmetlenül 
várt már Pest népe, de az egész, haladni, nem halogatni akaró 
nemzet:

 

„Egész Európa tengere forr, s a népek újjászületésének meg 
kell történni! Jajj a nemzetnek, mely még most is közönnyel 
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tudna tekinteni a nagyszerű világeseményekre. Azt én 
egyenesen öngyilkossággal vádolnám.

 

A francia kakas már harmadszor is kukorékolt: a hajnal minden 
életrevaló nemzetnél kezdődik…

 

Most vagy soha! – Ha a kedvező európai eseményeket 
elszalasztjuk: akkor ismét sinlődhetünk századokon át… Amely 
nemzet önmagát elhagyja, az nem méltó a szabadságra.”

 

A francia nép az akkori Európa leghaladóbb népe volt, s 
forradalmában Vasváriék felismerték az idő jelét. Lehetetlen 
úgy olvasni Vasvári beszédét, hogy 100 év után is, ne támadjon 
fel bennünk, kései utódokban, a jogos büszkeség: népünknek 
olyan fiai voltak, akik bátran mutattak rá Európa haladó népeire 
s tettre szólították fel. Megvan minden okunk, hogy büszkék 
legyünk rájuk, akik hangosan kimondták s tettre váltották a 
jelszót, hogy a magyarnak a haladás élenjáró népei között van 
a helye. Csak akkor lehetünk méltóak az ő példájukhoz, ha erről 
sohasem feledkezünk meg.

 

Némely olvasó talán azt gondolja, hogy már megint eltértünk a 
tárgytól. De nem. Mindez nemcsak hozzátartozik az életrajzhoz, 
de talán legfontosabb benne. Mert mi méri a hős nagyságát 
legbiztosabban, ha nem az, hogy 100 év távlatából is példát 
mutat? S hogyan ismerjük meg életét, ha nem ismerjük meg 
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élete célját és értelmét, a forradalmat? Nem cifra kulisszának, 
érdekes háttérnek kell odarajzolni a társadalmat a hős 
drámájában, hanem a dráma igazságát kell megadni vele. Mert 
az igazi hős élete elválaszthatatlanul forr egybe a 
történelemmel, jelen esetben a történelem ünnepével, a 
forradalommal.

 

A márciusi forradalom rúgó volt, egyszerre mozgásba hozta azt 
a bizonyos pozsonyi órát, amelyet oly sokan szerettek volna 
rozsdásodni hagyni még néhány századig.

 

Eseményei közismertek. Petőfi, Vasvári és Jókai vezette azt a 
márciusi ifjúságot, amely 1848. március 15-én túllépve a 
törvényesség elavult korlátait, nem félve a golyótól és börtöntől, 
tettre hívta fel Pestet. S Pest népe nem félt cselekedni: a 
külvárosok szegényei, céhlegények, gyári munkások, 
kisemberek, vásárra érkezett parasztok megdöntötték a 
cenzúrát, szabaddá tették a rab Táncsicsot, s ami a 
legfontosabb, kész tények elé állítva a nemesi országgyűlést és 
a kamarillát, kikényszerítették a független felelős minisztériumot 
s a polgári átalakulás néhány alapvető reformját.

 

Vasvári az elindulástól kezdve vezető szerepet játszott a 
forradalomban. Ő volt az összekötő a Fiatal Magyarország és 
az egyetemi ifjúság között s így ez utóbbiak mozgósítását is 
nagyrészt ő végezte el. A professzoroknak, akik meg akarták 
fékezni a mozgalmat (az egyik paptanár minden ötödik diáknak 
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a megbuktatását követelte), odakiáltotta, hogy már elkéstek az 
ötödeltetéssel.

 

„Ifjú honpolgárok! – szólt többek között. – Az egyetem slendrián 
rendszere Önöket meg akarja gyilkolni! A tanárok rideg 
rendszer szolgalelkű gépei. Azért tiltják le Önöknek, hogy a 
reformlakomán meg ne jelenjenek. De Önök ne hajtsanak az 
ilyenszerű parancsokra! Az orvos-tanár parancsol 
tanítványainak az előadás termében, parancsol a kórágynál, de 
a honpolgári kötelesség teljesítésében Önöket meg nem 
gátolhatja.”

 

Vasvári személyesen vezette az orvoskar, a mérnöki és 
jogászkar ifjúságának mozgósítását. A tanítók zsarnokságáról 
beszélt az egyetemistáknak s a zsarnokság gonoszabb 
képviselői, a cenzúra és a börtön ellen vezette őket.

 

A diákifjúság hívására azután megmozdult Pest népe. Az egyre 
jobban dagadó tömeg közepéből forradalmi kiáltások 
hangzottak fel, Pest népe határozott forradalmi irányt adott a 
tüntetésnek. „A népámítókhoz!”, „A cenzorokhoz!” kiáltások alatt 
vonult a tömeg a Landerer-nyomda elé. A tüntetés 
forradalomba csapott át.

 

A Landerer-nyomda előtt a tömeg forradalmi bizottságot 
választott. A négytagú bizottságba Petőfi, Jókai és Vidács 
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mellett beválasztották Vasvárit is. A reakció rémülten figyelte az 
eseményeket. A kaszárnyákban töltött fegyverekkel és az 
ágyúk mellett égő kanócokkal állott a katonaság, de a 
helytartótanács urai nem mertek közbelépni. A hatalmas tömeg 
elszántsága megijesztette őket.

 

A felfegyverzett katonaság szeme előtt, a pesti nép 
megmozdulására támaszkodva, a márciusi ifjak „kikiáltották” a 
sajtószabadságot. A pesti nép ezzel az első rést ütötte az 
önkényuralom falán.

 

Itt, a Landerer-nyomda előtt, a magyar szabadság első 
órájában, Vasvári fontosnak tartotta, hogy figyelmeztesse a 
magyar népet: a szabadságot egyedül kivívni és megtartani 
nem lehet, arra van szükség, hogy a szabadságért küzdő 
népek baráti szövetségre lépjenek a közös ellenség, a népeket 
egymásra uszító osztrák kamarilla ellen. Ő volt az első 
hazánkban, aki szabadon és nyíltan megmagyarázta 
népünknek a nemzetek összefogásának szükségességét, 
leleplezte a népeket rabságban tartó osztrák reakció politikáját.

 

Vasvári felszólalása a magyar szabadság napját a 
demokratikus nemzetköziség ünnepévé is avatta. Ezeket 
mondta:
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„…a népek nem fogták fel e szónak értelmét: testvériség. Azért 
törekedtek sikertelenül, azért vérzettek el a küzdelem napjain. 
Mindenik nemzet külön akarta kivívni a szabadságot.

 

Ausztriának pedig kezdet óta ez volt a politikai fő elve: divide et 
vinces9 = oszd meg az erőket, szakítsd szét egymástól külön a 
nemzeteket. E fekete titok magyarázza meg: miért ápolta 
annyira a külön népek közötti ellenszenveket. Nemzeti 
gyűlölséget ébresztett fel, egyik népet felhasználta a másik 
legyilkoltatására. Ha a lengyel felkelt a zsarnokság ellen, a 
magyart, a csehet és olaszt küldé annak legyilkolására. Ha az 
olasz mozgott, a magyar és lengyel katonákat gyilkoló eszközül 
használta (1828). S azért az ausztriai zsarnokság ereje csak 
addig tart, míg a népek előtt e titok kideríttetik, hogy tudják és 
értsék meg, miszerint ők testvérgyilkosok, s a zsarnokság által 
egymás megölésére vak eszközül használtatnak… Éljen a 
nemzetek közötti testvériség! Nyujtsuk oda őszinte jobbunkat a 
szomszéd népeknek, s közösen törekedjünk a szent cél felé: 
mert a mi küzdelmeink célja közös és közös az ellenség is, 
mely ellen irtó háborút kell viselnünk. – Metternich vesszen!”

 

A szavak roppant fontosak. Forradalomban az okos és bátor 
szó tett számba megy. De nem pótolhatja a tetteket. S Vasvári 
nemcsak azzal járult hozzá március 15-e győzelméhez, hogy 
harcra lelkesítette a pesti népet. Tetteivel is szolgálta a 
forradalmat. Szervezte a tüntetést, igyekezett ellensúlyozni a 
liberális óvatosság mérséklő hatását, tárgyalt az ellenséges 

9   Oszd meg és győzni fogsz.
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helytartótanáccsal, ott volt Táncsics kiszabadításánál, 
mindenütt ott volt, ahol a márciusi ifjúságot képviselni kellett. 
Petőfi és ő dolgozta ki a Közcsendi Bizottmány, a forradalom 
vezető szervének tervét, egyben ők voltak kezdetben irányítói 
is. Egyik megszervezője a nemzetőrségnek, amely – mint ő 
maga írta – a fegyvert „nem isten kegyéből” nyerte, de maga 
ragadta meg a forradalom napjaiban. Amikor a forradalom 
ellenségei zsidóellenes tüntetésekkel igyekeznek megbontani a 
pesti nép egységét, a márciusiak őt bízzák meg azzal, hogy a 
nemzetőrség segítségével biztosítsa a forradalom rendjét. Íme 
egy részlet kéziratban talált parancsából, amelyet a 
nemzetőrség parancsnokához intézett:

 

„Vannak felekezetek, melyek egymás ellen törnek, s a 
szabadság magasztos diadalának szép napjait sötét 
vérfoltokkal akarják beszennyezni. De ezt a nemzetőrök nem 
fogják megengedni… Mindenek felett a törvénynek szigorú és 
részletes végrehajtását várom öntől. Ezt várja a haza, a nemzet 
s az utókor, melynek üdvét megalapítani tőlünk függ. 
Emlékezzünk meg a nagy hivatásról. A késő ivadék sorsának 
teremtői mi vagyunk. Tőlünk függ úgy intézni az ügyet, hogy 
unokáink áldva emlékezzenek meg rólunk… A sikert fogom 
mérlegül tekinteni. E szerint ítélendek ön eljárása felett.”

 

Március 15-e eseményeit a reakciós történetírás éretlen 
kamaszcsínynek tüntette fel. A már idézett Thallóczy is úgy 
vélte, hogy március 15-e „emlékekben gazdag napja volt a pesti 
igazán aranyos ifjúságnak”, de „nem döntött”. Az igazság ezzel 
szemben már közismert: mind az országgyűlést, mind a 
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kamarillát a pesti forradalom bírta rá a megtett engedményekre. 
Forradalom volt március 15-e, a magyar újjászületés kezdete. 
Mint Vasvári barátja és elvtársa, Petőfi írta, „események 
folytatásának ez közönséges volna, kétségkívül, de tekintve 
annak, a mi volt, kezdetnek, nagyszerű, dicső”.

 

Ezekben a dicső napokban Petőfi mellett Vasvári a 
legnépszerűbb vezetője a márciusi ifjúságnak. Kis Kossuthnak, 
kis Demosthenesnek nevezik, Irányi a magyar forradalom 
Desmoulins Camille-ának kereszteli el, Széchenyi naplójában 
Saint-Justhöz hasonlítja. Azt szokás mondani, hogy minden 
hasonlat sántít. Ebben az esetben ez feltétlenül igaz. Nem 
Saint-Just ő (akit különben tényleg igen becsült, Petőfivel 
együtt), s különösen nem Desmoulins Camille, s mégcsak nem 
is kis Kossuth. Vasvári ő, neve önálló, kiváló forradalmi 
egyéniség fogalma már, akinek nincs szüksége másokkal való 
összehasonlítgatásokra.

 

Hogy Vasvári népszerű volt, a szó legtisztább értelmében, 
vagyis a nép szerette és tisztelte, azt a fenti megtisztelőnek 
szánt hasonlatok mutatják. De mindennél jobban bizonyítja ezt 
az a tény, hogy az ellenség Petőfi mellett benne látta a 
„legveszélyesebb izgatót”, amint ezt Zichy gróf, a kamarilla 
ügynöke, egyik jelentésében megfogalmazta. De nemcsak az 
ellenség, hanem az ellenfél is, vagyis az ingadozó, harmadik 
utat kereső liberális nemesség is „főagitátornak” bélyegezte 
Vasvárit, aki a „diéta nullitására”, vagyis az országgyűlés 
semmibevevésére, a nemesi országgyűlés eltörlésére izgatja a 
parasztságot. Ami, ha eltekintünk a szónak nemesi szótárában 
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becsmérlőnek szánt formájától, tartalmában igaz is volt. Vasvári 
az első volt, aki nyilvános beszédben jelentette ki, hogy az 
országgyűlés a néptől idegen osztály szerve. Amikor az ifjúság 
küldöttséget menesztett Pozsonyba, hogy az országgyűléstől a 
12 pont jóváhagyását kikövetelje, Vasvári így számolt be a 
javarészt a néphez közelálló elemekből kikerülő küldöttségről:

„Midőn az úgynevezett országgyűlés előtt megállánk, jól 
jegyezte meg egy barátom, hogy a népet e küldöttség 
jogszerűbben képviseli, mint ama hongyűlés, melynek tagjai 
nagyrészint önmagukat és saját érdeköket képviselik.”

 

Hasonlóképpen szólt egy másik beszédében:

 

„A mostani országgyűlés nem képes a bécsi kabinetet elég 
erővel megtámadni. Mert e hongyűlés nem a nemzet kifolyása: 
ez csak egy kiváltságos osztály képviselete.”

 

A liberális nemesség és a márciusi ifjúság között, vagyis a 
forradalom konszolidációjának pártja és a forradalom 
továbbfejlesztésének pártja között szükségszerű ellentét alakult 
ki. Ez az ellentét a liberális nemesség haladó mivoltának belső 
ellentmondását fejezte ki, testesítette meg. A hatalomra került 
nemesség (vegyük most egy kalap alá ezt a különböző 
csoportokra tagozódó réteget) általában híve volt Magyarország 
polgárosodásának, nemzeti önállásának, de a forradalomtól 
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félt, s ha az már bekövetkezett, mindenképpen azon fáradozott, 
hogy a nép szerepét csökkentse s a szükséges reformokat 
felülről, a nemesi osztály érdekeinek megfelelően hajtsa végre. 
De aki a népre nem mer támaszkodni, az fegyvertelen marad a 
reakcióval szemben. Ez magyarázza az új, független 
minisztérium, a Batthyány-kormány tehetetlen alázatosságát a 
bécsi kamarilla felé. Ez magyarázza a Batthyány-kormány 
ingadozó, középutat keresgélő, sem erőt, sem határozottságot 
fel nem mutató kapkodásait.

 

A márciusi ifjúság ezzel szemben egyszer s mindenkorra 
szakítani akart az osztrák reakcióval, ellene volt minden 
egyezkedésnek, hazánk teljes függetlenségét s a nép, 
elsősorban a parasztság felemelkedését elősegítő újabb 
reformok megvalósítását követelte. Az ellentét tehát 
elkerülhetetlenül kialakult.

 

De az erőviszonyok és a történeti körülmények csak a 
liberalizmus győzelmének szolgálhattak alapul. A márciusi 
ifjúságra addig volt szükség, amíg az a márciusi forradalmat 
fegyverként a kamarillának szegezve, kikényszerítette a 
legszükségesebb reformokat. A biztosítottnak vélt győzelem 
után a nemesi kormány elérkezettnek látta az időt e fegyver 
elhajítására vagy legalább is elraktározására.

 

A kormány április közepén Pestre költözött, nem utolsó sorban 
azért is, hogy a mozgalmat leszerelje. Az egyetemi ifjúságot 
lefegyverezte, visszairányította az egyetem padjai közé, a 
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márciusi forradalom szervét, a Közcsendi Bizottmányt 
feloszlatta.

 

Ez az időszak az elvek próbája volt. Nem egy márciusit „térített” 
meg a liberalizmus győzelme. Aki gyengének bizonyult, az 
hamar csatlakozott a kormányhoz és „Batthyány is a haladásért 
küzd, én is amellett vagyok” jelszóval átsétált a liberalizmus 
táborába.

 

Vasvári nem „tért meg”. A márciusi ifjúság kényszerű 
visszavonulását ő is szükségszerűnek ítélte meg, de tudta, 
hogy eljön még az ő idejük újra. Tudta, hogy „az osztrák kabinet 
végig akarja játszani ördögi szerepét egész az utolsó jelenetig, 
mely nemsokára be is következik”. Nem táplált magában 
illúziókat a reakció természete felől. Megtanulta már a 
történelemből, hogy az ellenforradalom nem adja meg magát, s 
csak az alkalmas pillanatra vár, hogy „a kivívott szabadságot 
megtámadja”.10 Ha pedig a reakció támad, a nemzetnek újra 
szüksége lesz a márciusi ifjúság forradalmi aktivitására, 
lendületére, hősi elszántságára. Ez a magyarázata annak, hogy 
Vasvárit a visszavonulás nem keserítette el, nem siránkozott, 
nem tört meg. Hű maradt elveihez, szilárdan állott barátai, 
harcostársai között, „a jobb időket várva”.

 

10   Részletek április 15-i beszédéből, amelyet a megyei választmányban mondott el. 

Ugyanebben az időben jő a kormány is Pestre.
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Amikor a kormány Pestre jő, a forradalmi nép nevében ő 
üdvözli a minisztereket. De beszédéből nem a „behódolás” 
hangja szólal meg. A nép bizalmatlanságát érezni ki szavaiból, 
amely éberen fogja figyelni a kormány leendő tetteit. Így fejezi 
be szónoklatát:

 

„E nép most kezeitekbe teszi e forradalmi hatalmát, s 
felelősségtekre bízza e nemzet sorsát. Ti egy újjászületett 
nemzet előtt fogtok számolni eljárásaitokról. S azért a haza 
szent ügyét figyelmetekbe ajánljuk.”

 

A miniszterek nincsenek elragadtatva e szónoklattól s attól sem, 
hogy a fogadást követő ünnepélyeken a márciusiak nem 
vesznek részt. „Kölykök üveltenek türelmetlenségükben” – 
jegyzi fel a fogadásról naplójába Széchenyi, maga is az új 
kormány tagja, „kölykök” alatt a márciusiakat értve, akik miatt 
„szörnyű rebellió és anarchia bűzlik itt”, tudniillik Pesten.

 

Bekövetkeznek a forradalom nyugodt napjai. Néhány heti 
szélcsend a feltámadott tengeren.

 

Vasvári visszatért – mint ahogy ő maga kifejezte – „családi 
tűzhelyéhez, a históriához”. Kidolgozta a terveit egy mintegy 
15–20 füzetből álló sorozatnak s hozzálátott a munkához. Ne 
gondoljuk, hogy ezzel hátat fordított a forradalomnak. Vasvári a 
tudományt nem menekülésnek fogta fel, amelyben a „viharok” 
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után „enyhülést” nyernek a harcból kidőltek. Nem, ő 
tudományos munkájával is a forradalmat akarta szolgálni. Ezt 
terveinek jellege is bizonyítja. Két célja volt: egyrészt a magyar 
történelem kiemelkedő nagyjainak életrajzát megírni s a hősi 
múlt felébresztésével példát mutatni az elkövetkezendő 
harcokra, másrészt a francia forradalom „terjedelmes 
kidolgozását” elvégezni, s a Grande Révolution tapasztalataival 
támaszt, iránytűt adni a márciusiaknak. Ez lett volna az első 
magyar könyv a francia forradalomról. Mivel a francia 
forradalomra szórt reakciós rágalomgyűjteményeket nyugodtan 
leszámíthatjuk történeti irodalmunkból, Vasvári terve meg is 
maradt mindmáig egyetlen tervnek.

 

A gyakorlati politikusból tehát rövid időre histórikus lett. Végre 
szabadon, cenzúra nélkül írhatott és taníthatott. Azaz hogy 
mégsem teljesen szabadon, amint ez az alábbiakból is kitetszik.

 

Az egyetemi ifjak azt gondolták, hogy ha már a forradalmat nem 
csinálhatják, legalább tanulják a forradalmak történetét. Gyűlés 
gyűlést követett s végül küldöttség menesztetett Eötvös 
miniszterhez, hogy nevezze ki Vasvári Pált az egyetem történeti 
tanszékére. Megvolt erre az okuk, mert Vasvári, Horváth 
professzor legjobb tanítványa, több önálló tanulmány szerzője, 
alkalmas volt a tanszék betöltésére. Joguk is volt ezt kérni, mert 
elvégre mégis csak volt némi részük abban, hogy Eötvös 
miniszter s az egyetem szabad és önálló lehetett. S bátran 
kérhettek, mert Eötvös a forradalom napjaiban megígérte, hogy 
ki fogja nevezni Vasvárit az egyetemre.
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Ami most következik, kitűnő példa annak érzékeltetésére, hogy 
a történelem fordulói hogyan határozzák meg az egyes ember 
életének irányát.

 

Eötvös a küldöttséget – korábbi ígéretével ellentétben – 
elutasítja, mondván, hogy Vasvári személyesen kérje 
kinevezését. Egy hónap sem telt el korábbi ígérete óta, de az 
az egy hónap sokmindent megváltoztatott. A márciusi ifjúság 
fegyveres, országos jelentőségű pártból lefegyverzett, 
szétszórt, szűk csoporttá lett, a liberális nemesség két tűz 
között hányódó, ingadozó, az események által befolyásolt 
osztályból uralkodó osztállyá vált. Az ígéreteket, amelyeket az 
események kényszerítettek ki, nyugodtan el lehetett felejteni. S 
el is felejtették. Ezt megmutatja a parasztoknak ígért reformok 
lassú, vissza-visszacsípegető végrehajtása nagyban, s a 
Vasvári kinevezését kérő küldöttség elutasítása kicsiben.

 

Mindamellett Vasvári levélben is kéri kineveztetését:

 

„A tanári szék engem biztosítana a történetek 
szaktudományának s komoly munkákon fognék működni. Ne 
kénszerítsen tisztelt miniszter úr! hogy e fáradalmas pályát 
hálátlannak kelljen nyilvánítnom – mert kilátást nem nyujt – és 
oda kelljen lépnem az időszaki sajtóhoz… Én 3 laphoz is voltam 
szerkesztőnek felhíva: de nem fogadám el; mert mint izgató, a 
haza jelen körülményei közt, nem akarok fellépni…”



46

 

Eötvös finoman és udvariasan, de elutasította. Még Thallóczy is 
azzal magyarázza lépését, hogy a miniszter „félt Vasváritól, 
hogy az ifjúságnak nemcsak a történelemben lesz tanítója”.

 

Végül is mindegy, hogy mi okból, de Vasvárit elutasították. A 
kormány ezzel is hozzájárult ahhoz, hogy Vasvári minél 
rövidebb ideig működhessen a történészi pályán. De hogy 
végleg hagyja ott a históriát s lépjen fel újra mint „izgató”, azt 
nem az elutasítással kényszerítette ki a kormány. Valójában az 
élő történelem újabb eseményei vonták el Vasvárit a holt 
történelemtől.

 

A kamarilla magához tért a márciusi csapásból, s hozzálátott az 
ellenforradalom megszervezéséhez. Legyőzni az olasz 
szabadságharcosokat, ezalatt fellázítani a magyarországi 
nemzetiségeket, közben alkudozással húzni az időt a 
szükséges pillanatig, és akkor lecsapni a magyar forradalomra 
– ez volt a kamarilla stratégiája. S alig két hónappal március 
után már látszottak e stratégia első eredményei. A határvidékről 
rossz hírek érkeztek, belül az országban összeesküvéseket 
szerveztek az osztrák katonai parancsnokságok, ügynökök és 
kémek furakodtak be a kormányhivatalokba, egyszóval: 
készülődött az ellenforradalom.

 

A márciusi ifjúság a fenyegető veszély növekedését látva, 
újjászervezte sorait. Előbb Márciusi Club, majd Demokratikus 
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Club néven új pártot alakít, céljául tűzve ki „a pesti 12 pont 
nyomán az általános szabadság elvének fejlesztését és 
terjesztését, s azoknak életbeléptetésén működni”. Vasvári 
mind a két pártnak alapító és vezető tagja lett. De a Márciusi 
Club rövid idő alatt feloszlott, az utána következő Demokratikus 
Club szintúgy, s ez megmutatta a márciusi ifjúság gyengeségét.

 

A forradalom menete ebben az időben, május-június hónapban, 
két ízben is próbára tette a márciusiakat. Májusban Lederer 
osztrák katonai parancsnok rálövetett a tüntető pesti diákokra 
és munkásokra, júniusban pedig osztrák ügynökök fellázították 
az itt állomásozó olasz katonákat. „A bujtogatók vért akarnak – 
írja Vasvári – mert ők a reakció bérlettjei. Ők zavart és vért 
óhajtanak, hogy a dolgok régi állapotát visszaidézhessék.”

 

A kormány alázatos hajlongással vette tudomásul mindkét 
provokációt, a bujtogatókat nem büntette meg, az idegen 
parancsnokságokat nem távolította el hazánkból.

 

A kormány politikája ebben az időben: a liberális nemesség 
megalkuvó részének politikája. A márciusi ifjúság hiába próbálja 
szervezett tüntetésekkel eltávolítani a kormányt, hiába követel 
erélyes, forradalmi-függetlenségi politikát, még csak a bűnösök 
megbüntetését sem bírja kiharcolni. Akciói nem sikerülnek, a 
kormány pillanatnyi megingás után helyén marad s tovább 
folytatja ingadozó politikáját. A nemzetgyűlési választások, 
amelyek e két provokáció után következnek, „alkotmányosan” is 
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megpecsételik a márciusiak vereségét: csak két képviselőjük jut 
be az új nemzetgyűlésbe.

 

A márciusi ifjak választási veresége elsősorban rajtuk kívül álló, 
a magyar társadalom elmaradottságában gyökeredző okok 
miatt következett be. De ennek ellenére jobb eredményt 
érhettek volna el, ha világosan felismerik azt, hogy csak a 
széles paraszti tömegek érdekeiért vívott harcban tudnak erős, 
a kormányt félretolni is tudó párttá válni.

 

Az egész márciusi ifjúságból csak Petőfi és Vasvári ismerte ezt 
fel – több-kevesebb világossággal. Vasvári maga leszögezte, 
hogy „nincs az az ember, nincs az a hatalom, ki a néptől a 
szabad földet elvegye… És ez az alapja a honszabadságnak!” 
Látva, hogy az elmaradott parasztság nem egy helyen volt 
földesurát támogatja, a márciusi ifjúság fontos feladatául jelölte 
meg, hogy terjessze az igazságot, „hirdesse országszerte az 
igazság szavait”, bízott abban, hogy „az elvetett mag előbb-
utóbb meg fogja teremni gyümölcseit”. De tény, hogy ő sem 
lépett fel közérthető, határozott követelésekkel, amelyek még 
az elmaradott tömegeknek is megmutatták volna, kik az igazi 
védelmezői. Ez kétségtelenül történelmi korlátozottsága e kiváló 
harcosnak, amelyet méltatlan lenne elhallgatni.

 

Hogy a vereség után nem szóródott szét még jobban a 
márciusiak pártja, abban Petőfi és Vasvári irányító lelkesítő 
tevékenységének igen jelentős része van. Barátnak és 
ellenségnek továbbra is számolni kellett a márciusi ifjúsággal.
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Közben a veszély növekedése fokozatosan meggyőzte 
Kossuthot arról, hogy liberális társai önmagukban képtelenek 
szembeszállni a szervezkedő ellenforradalommal. 
Megérlelődött benne egy szélesebb, baloldalibb nemzeti 
koalíció eszméje, amely összefogná mindazokat, akik eltökélték 
magukat a függetlenség megvédésére. Kossuth ezért – nem 
egyik napról a másikra, de fokozatosan a baloldal felé fordul. 
Ezalatt az ellenzék erői egyesülnek. A márciusi ifjúság és a 
kormány nemesi radikális ellenzékének leghaladóbb elemei 
megalapítják az Egyenlőségi Társulatot.

 

Az Egyenlőségi Társulat már első jelentős fellépésével is erőt 
tud mutatni a kormánynak. Az úgynevezett olasz kérdés 
vitájakor a baloldalnak köszönhető, hogy a kormány nem mert 
határozott ígéretet tenni a kamarillának az olasz szabadságharc 
leverésében való segítségre. A baloldal nem néhány 
képviselőjének köszönhette a sikert, hanem a pesti népnek, 
amely felvonult a nemzetgyűlés elé s kifejezte forradalmi 
szolidaritását az olasz nép iránt. A felvonuló tömeget Vasvári 
vezette, s többek között a következőket mondotta a rögtönzött 
népgyűlésen:

 

„Nemzedékünk nem a magyar trikolor zászló alá küldetik… 
hanem a sárga-fekete zászló alá, hogy sárga színben lássa 
nemzeti betegségünk halvány színét és feketében a sötét 
halált… Egész Európa tengere forr, a reakció vad háborúi alatt 
leroskadt népek még halálhörgéseik alatt is a szabadság 
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gyilkosai ellen harcolnak, s mi mielőtt küzdöttünk volna, 
odadobnók magunkat a kamarilla gyilkos karjaiba?!”

 

Az olasz kérdés vitája alatt Kossuth további lépéseket tesz a 
baloldal felé. Így alakul ki a nemzeti ellenállás vezető csapatja: 
a Kossuthot követő függetlenségi érzelmű középnemesekből, a 
nemesi radikálisokból és a márciusi ifjúságból. Vasvári lelkes 
híve volt az új koalíciónak, s tegyük hozzá: Kossuthnak is. 
Természetesen lényeges kérdések választották el egymástól a 
két politikust. Kossuth a társadalmi reformok terén nem tudott 
tovább lépni a nemesi liberalizmus programjánál, Vasvári pedig, 
mint látni fogjuk, eljutott egészen a szocializmus utópiájáig. De 
Vasvári a gyakorlati harcban nem volt utópista. Tudta, hogy a 
forradalom főkérdése a nemzeti függetlenség lett. Tudta, hogy 
Kossuth a leghivatottabb a szabadságharc vezetésére. 
Becsülte Kossuth kiváló szervezőkészségét, őszinte 
hazafiságának tisztelettel adózott s ezért vállalt szolgálatot a 
pénzügyminisztériumban mint Kossuth titkára. Ő, aki eddig 
ellenezte azt, hogy a márciusiak hivatalt vállaljanak a 
kormánynál, felismerte: itt az idő, amikor támogatni kell 
mindenkit, aki a nemzeti függetlenség őszinte híve, legyen 
különben a társadalmi reformok terén akár más véleménye is. 
Hivatalának címe ne vezessen félre bennünket – nem adóügyi 
aktákat másolgatott. Kossuth mellett dolgozott mint futártiszt. 
Különben ebben az időben már Kossuth is csak éppen annyit 
foglalkozott a pénzügyekkel, amennyit a főfeladat: a nemzeti 
ellenállás megszervezése megkövetelt.
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Ekkor már a határvidékeken megindultak a nemzetiségi 
felkelések. De a fő ellenség fő seregei még nem támadtak. A 
kamarilla kezét Olaszország kötötte meg. Azonban minden 
világosfejű ember látta, hogy a döntő harcok ideje közeleg.

 

Tudta ezt az ellenség is. Ez a magyarázata annak, hogy a 
legkülönbözőbb provokációkkal igyekeznek a harctérre 
irányítani Petőfit és Vasvárit, hogy a pesti népet megfosszák 
legbefolyásosabb vezetőitől. Kellemetlen volt az ellenségnek, 
hogy Petőfi és Vasvári az újjászerveződő baloldal vezetőiként 
Pesten, a forradalom központjában működik. A kamarilla olyan 
országot akart megtámadni, amely a forradalom 
továbbfejlesztésével nem tud válaszolni az orvtámadónak.

 

A provokációk igencsak aljas jellegűek voltak. Vasvári levelet 
kapott egy besúgótól, amelyben a márciusiakat nyulaknak 
nevezték, akik megriadnak „a hatalmas oroszlántól”. Egy másik 
levélben „sokak véleményeként” a következő kérdést tették fel 
neki: „Hogy van az, hogy te, ki a hazáért utolsó csepp véredet 
feláldozni késznek nyilatkoztál, most szépen otthon csücsülsz, 
féltvén a bőrödet a horvát határszélen osztogatni szokott 
gyengédtelen golyócskáktól, dénique11 te is csak olyan 
önérdekű szájhős vagy, mint sok más társaid…”

 

11   Tehát.
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Nehéz dolog egy forradalmárnak ilyen mocskolódásokat 
elviselni. De Vasvári (mint Petőfi sem) nem volt forrófejű. Tudta, 
hogy még nem érkezett el az az idő, amikor neki is a táborba 
kell szállnia. Tudta, hogy a fő harcok előtt rendet kell csinálni az 
országban, fel kell előbb készülni belül. Pesten maradt. Várni 
tudni, nem hebehurgyán csapdába ugrani – ez is hozzátartozik 
a forradalmár jellemvonásához.

 

Nem kellett sokáig várnia. Szeptemberben, az olasz forradalom 
leverése után, a kamarilla „hivatalosan” is nekibuzdította 
Jellašić csapatait a forradalmi Magyarországnak. S amint 
várható volt, a Batthyány-kormány alkudozásba kezdett az 
ellenforradalom tábornokával s tehetetlen sopánkodásba fogott 
a királynál, az ellenforradalom vezérénél. De a kamarillának 
már nem kellett Batthyány. Nem tárgyalni, hanem akasztani 
akart.

 

A reakció orvtámadása igazolta Vasvári előrelátását, aki még a 
nyár folyamán figyelmeztette a kormányt és a népet is:

 

„Az ifjúság többé jelenleg egy forradalmi lépést sem fog tenni. – 
Mindennek megvan a maga ideje. Csak egyet akarunk: A 
vélemény szabad nyilatkozatát. Ki ezt gátolná, az gyanúba 
fogna esni azonnal. Aesop meséjében a szolgálók megölték a 
kakast, hogy ez ne kukorékoljon, ne költse fel őket, hanem 
szabadon alhassanak. A kakas nem költé fel őket…12 Ha mi 

12   És a keletkező tűzvészben bennégtek. 
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barátaink, honfitársainktól nem akarunk ébresztő szót hallani: 
majd fülünkbe dörgi az ellenség. – De akkor már talán késő 
lesz!”

 

De még nem késő, szeptemberben sem késő! Csak 
határozottan kell hozzálátni! Minden attól függ, tud-e a nemzet 
irányító és cselekvő, forradalmi kormányt alakítani a 
szabadságharc vezetésére. Most érkezett el a márciusiak ideje. 
Bátran és ingadozás nélkül fordulnak Pest népéhez: 
„Veszélyben a haza!” „Ütött a cselekvés órája!”

 

Vasvári ezekben az izzó szeptemberi napokban a pesti nép 
élén harcol az új forradalmi hatalomért. Gyűléseket tart, 
beszédeket mond, tüntetéseket szervez. Az Egyenlőségi 
Társulat népgyűlésén felhívja Pest népét, hogy döntse meg a 
Batthyány-kormányt s álljon a függetlenségért küzdő nemzet 
élére. Egy erősen mérsékelt, liberális kortárs leveléből idézünk 
egy részt az Egyenlőségi Társulat gyűléseiről:

 

„Tegnap az egyenlőségi társulatnak voltam gyűlésében… egyik 
előhozza, hogy sokan vannak Pesten reaktionáriusok, kik a 
hajdani schwarz-gelb13 uralkodást vissza kívánnák állítani – 
ezen gondolat nyomán elő hozza Franczia ország példáját, 
mely hasonló körülállásban volt… midőn kebelében dúltak a 
royalisták.14 …Ezen kényszerült állapottyokban – így folytattya 

13   Fekete-sárga, az osztrák zászló színe.
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a szónok Vasvári beszédét – Dantont dictátorrá tevék, s a haza 
mentve lőn. …Ezt elbeszélvén úgy raisonniroz,15 hogy 
mellőzzük a minisztériumot, s akik képeseknek hiszik magokat 
arra, ragadják kezökbe a kormányt… guillotinirozzák16 a magas 
fejűeket és így mentsék meg a hazát!!!”

 

Ismeretes, hogy a forradalom új fordulatát valóban a Vasvári 
vezette pesti nép vívta ki. Valóban, mint Révai József írta, „a 
pesti utca” Vasvárival kiáltotta: „A haza veszélyben van!” 
Szeptember 4-én a pesti nép a forradalmat újra megindította, 
majd 29-én az ellenforradalom diktátorjelöltjének, Lambergnek 
felkoncolásával végleg elvágta a megegyezés, a reakcióval való 
alkudozás útját.

 

Befejeződött a forradalom „csendes” időszaka. Megkezdődött a 
szabadságharc. A forradalmár szervezőből és propagandistából 
forradalmár katona lesz.

14   Királypártiak. 

15   Okoskodik.

16   Nyaktiló: az első francia forradalomban ezzel végezték ki az ellenforradalmárokat.
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Föl, föl magyarok, harcolni vitézül!

 

Ne értsen félre senki; most, amikor a hősi tetteket dicsőítő 
fejezetbe kezdek, nem akarom én csökkenteni a szavak 
fontosságát. A szavak eszméket fejeznek ki, az eszmék pedig, 
Marx gyönyörű kifejezését idézve, „anyagi erővé válnak”, ha 
magukkal ragadják a történelem legfőbb cselekvőjét, a népet. A 
szavak tehát a tettek testvérei.

 

De mégis: legszebben a tettek beszélnek. A történelem 
könyvének azokat a lapjait forgatjuk legszívesebben, amelyekre 
a népek és hőseik sorsukat megváltoztató tetteiket írták. A 
népek összes erényeit sötét századokon is átfénylő ragyogó 
pontokba gyűjtik össze legnagyobb tetteik.

 

A múltnak ezek a lobogó fáklyái megvilágítják az utat a késői 
utódoknak, új harcokra mutatva példát. Nemzetünk 1848–49-es 
szabadságharcának fényét nem tudta kioltani száz év 
elnyomatása sem. Legjobbjaink, szóban és írásban, újra és újra 
visszatértek a nagy harcok történetéhez s bátran vallották: 
amelyik népnek ilyen múltja van, annak jövőjét nem lehet 
eltiporni. A nép pedig, a szalmatetős parasztkunyhók és a 
külvárosi bérkaszárnyák népe 100 éven át tanítgatta gyermekeit 
a harci dalra:
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Kossuth Lajos azt üzente,

Elfogyott a regimentje.

Ha még egyszer azt üzeni,

Mindnyájunknak el kell menni,

Éljen a magyar szabadság,

Éljen a haza!

 

Kik tették 1848–49-et a nemzeti ellenállás, a függetlenségi harc 
hősi éveivé? Mindenekelőtt maga a nép, az isaszegi, 
szenttamási, branyiszkói s a többi felejthetetlen harc népe. 
Szegényes felszereléssel, rongyosan, rosszultápláltan állták a 
harcot a túlerő ellen a bihari parasztönkéntesek, Damjanich 
vörössipkás huszárai, Bem apó gyermektüzérei. Elsősorban 
népünk bátor ellenállása váltotta ki az elragadtatásnak azokat 
az érzéseit, amelyeket az akkori világ legjobbjai, s köztük 
mindenekelőtt Marx és Engels kifejeztek.

 

A fentmaradt írások és képek népünnepélynek mutatják a 
toborzásokat. S a legtöbb helyen tényleg azok voltak. De nem 
mindenütt. A hősiesség nem születik meg magától. Különösen 
nem, ha az ellenség oly buzgón dolgozik, mint ahogyan 1848-
ban is. Papok, spionok, spiclik járták a falvakat, szabotőrök 
rontották a hadsereg ellátását, mint a bacillusok, úgy terjedtek a 
rémhírek a kamarilla „legyőzhetetlenségéről”, a „harc 
hiábavalóságáról”. S mindehhez számítsuk még hozzá, hogy a 
forradalom politikai vezetése sem tudta következetesen 
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megoldani a jobbágyfelszabadítást. Százezrek jogos sérelme, a 
nemesség önző és szűkkeblű politikája szintén gátolta az 
általános nemzeti felkelés kibontakozását. De, mint Révai 
József megállapította, „a magyar parasztság önzetlenebb volt, 
mint urai. Mert bár elégedetlenül a márciusi törvényekkel, de 
elment és védte a hazát”.

 

Hogy a Kossuth vezette Honvédelmi Bizottmány a magyar 
népben fel tudta ébreszteni a függetlenségi harc szellemét, 
abban döntő szerepet játszottak a márciusi ifjak.

 

Maga Vasvári is jelentős részt vállalt a toborzásokban. Bejárta 
egész Somogy megyét, szinte minden faluban megfordult. 
Maga Madarász László, a forradalom balszárnyának vezetője 
irányította munkáját, ő bocsátotta útjára, ő írta alá 
megbízólevelét, amelyben ez állt: „Vasvári Pál és Vas Gereben 
polgártársaink és barátim mennek Somogy Vármegyében 
szabadságaink védelmére barátaimat felhívni a haza nevében, 
azért őket ajánlom minden polgártársaimnak szíves 
barátságába.” Hogy a toborzás nem volt könnyű feladat, 
különösen azokban a járásokban, ahol az ellenség 
propagandája gyökeret vert, azt Vasvári útijegyzetei is mutatják. 
Ezekből az írásokból kiderül, hogy nem egy helyen Vasvári még 
a nevét sem használhatta, mert mint közismert demokratát 
„árulónak”, „muszkakémnek” feketítették be a kamarilla 
ügynökei az elmaradottabb rétegek előtt. A nehézségek elől 
azonban nem hátrált meg, feladatát eredményesen végezte el.
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Somogy megyei munkáját befejezve, a kormány engedélye 
alapján szabadcsapat szervezéséhez látott.

 

A kormány olyan helyen adott engedélyt Vasvárinak 
szabadcsapat toborzására, ahonnan már java újoncait régen 
kiválogatta. De Vasvári nem csüggedt. 1849 elején bejárta 
Bihar, Szatmár és Szabolcs megyét s néhány hét alatt fel 
állította a Rákóczi-szabadcsapatot. A mult század 80-as 
éveiben – egykorú írások szerint – még emlékeztek toborzó 
beszédeire, az öreg parasztok sírva beszéltek az ékes nyelvű 
ifjúról, aki a haza szabadságának megvédésére hívta őket.

 

Hogy Vasvári milyen lelkesen és milyen kötelességérzettel látott 
hozzá új feladatának megoldásához, azt az mutatja a 
legjobban, hogy elméletileg is foglalkozott a katonai 
tudományokkal. Elsajátította a csapatszolgálat szabályait. 
Végigolvasott egy sereg hadtörténeti tanulmányt, vaskos 
könyveket, katonai emlékiratokat, tanulmányozta a harcászat 
alapelveit. Mintegy féléven keresztül stúdiumainak nagyabb 
részét katonai jellegű témákkal tölti ki. Oly hamar beletanult a 
katonai tudományokba, hogy korábbi parancsnoka, Nádassy 
alezredes, külön kiemelte a fiatal tiszt ilyenirányú 
tájékozottságát. Egyszóval ezt a munkát is forradalmár módjára 
fogta fel és teljesítette. A kormány érdemei elismeréséül 
századossá, majd rövidesen őrnaggyá léptette elő.

 

Újonnan szervezett seregével Erdélybe vonult. Ekkor élte át a 
forradalom legválságosabb heteit. Seregeink mindenütt 
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visszavonultak, a főváros elesett. Minden becsületes épkézláb 
ember a haza védelmére sietett.

 

A márciusi ifjúság is a frontokra ment. Velük nemcsak 
létszámban gyarapodott a hadsereg, de elsősorban harci 
szellemben, bátorságban, félelmet nem ismerő 
hazaszeretetben erősödött. Vasvári maga így jellemezte a 
táborba szállt márciusiakat:

 

„Ezek vagy győzni fognak, vagy az első ágyúk előtt halomra 
hullani. A hány kebel, annyi isten, annyi meggyőződés. Ezeket 
keblök szent érzelme lelkesíti. Ezek nem élő gépek lesznek, 
hanem a szabadság oroszlánhősei.”

 

A márciusi ifjúság részvételét a nemzeti függetlenségi harcban 
Vasvári oly fontosnak tartotta, hogy ő maga közülök választotta 
ki tisztjeit, mert tudta, hogy nemcsak parancsnokokat, de a nép 
önfeláldozó vezetőit választja ki bennük. Igaz ugyan, hogy a 
reakciós történetírás a márciusi ifjakból kikerült honvédtiszteket 
fegyelmezetlen, engedetlen, egyszóval katonátlan elemeknek 
igyekezett feltüntetni. De valahányszor a márciusiak 
szembefordultak a megalkuvó hadvezetéssel, mindig igazuk 
volt, éppen úgy, amilyen igaz ügyet képviseltek, amikor 
szembefordultak a politikai megalkuvókkal és kiegyezőkkel.
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Hogy a márciusi ifjak milyen katonák voltak, azt egyik politikai 
ellenfelük, Kemény Zsigmond jellemezte a legszebben. Mély 
politikai ellenszenve ellenére is így volt kénytelen 
megemlékezni a „március 15-i párt” fiataljairól:

 

„A fiatal, erőtől pezsgő rész Versecnél, Alibunárnál, 
Fehértemplomnál, Szenttamásnál, Turinál, Földvárnál, 
Lagersdorfnál és azon számtalan helyein a veszélynek és 
hősiességnek hullott el, mely a magyar és a rác közti iszonyú 
harcot a történetben örökké emlékezetessé teendik. Akik pedig 
e vador és elszánt küzdést… túlélték, megalapították a 4. és 9. 
zászlóalj hírét. Szuronyszegezve és forradalmi dalt énekelve 
mentek az ágyúk elébe. Látták a szolnoki és nagysarlói csatát. 
Elfogytak a zászlóaljakból a temesvári és világosvári napok 
előtt.”

 

A hősök, akik forradalmi dalokat énekelve, szuronnyal mentek 
az ágyúk elébe, a néphez való hűség s a függetlenség 
szeretetének ragyogó példáit hagyták az utókorra. S csak azért, 
mert a forradalom élcsapatát is ők alkották, lehettek méltók 
arra, hogy a függetlenségi harc legjobb katonái legyenek.

 

Ismeretes, hogy a márciusi eszméktől fellelkesített nép a 
kezdeti visszavonulás után ragyogó győzelmeket aratott. Az 
ellenség a határok felé menekült.
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E hősi harcokban kivívott győzelmek Magyarországot a 
nemzetközi forradalom élcsapatává tették. A kommunista Marx 
és Engels, a kispolgári szocialista Mazzini, a forradalmi 
demokrata Gercen és Csernisevszkij, olyan írók, mint Heine, 
Ibsen, Freiligrath, az európai haladás legjobbjai minden 
országban, úgy köszöntötték a magyar forradalom győzelmeit, 
mint az újralobbanó európai forradalom kezdetét. Az 
elcsendesített Európában Magyarország volt az elnyomott 
népek reménye. Jogos büszkeséggel írhatta Petőfi:

„Él a magyar, áll a hon, a hol egykor

Olyan halotti volt a hosszú csend,

Minő zajt üt most ott a harcoló kard!

Minden csengése egy világra cseng!

Oh, népem, eddig önmagad se tudtad,

Hogy létezel, s most tudja a világ;

Utolsó voltál, s íme a legelsők,

Most még ők is bámulva néznek rád.”

 

A magyar forradalom nagy tragédiája volt, hogy amíg 
honvédeink a frontokon győzelmesen nyomultak előre, a 
hátországban a mindenáron való kiegyezésre törekvők 
kiszorították a baloldalt a hatalomból, hozzáláttak a forradalom 
konszolidációjához – s a harcokban meggyöngült baloldal ezt 
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nem tudta megakadályozni. 1849 tavaszán újra a liberális 
mérséklet embereinek kezébe került a forradalom vezetése.

 

De a forradalom megfékezése korainak bizonyult. Az osztrák 
kamarilla segítségül hívta Európa zsandárát, a cárt, aki saját 
népét is kegyetlen elnyomatásban tartva, késznek nyilatkozott 
az intervencióra:

 

„Nem avatkoztam volna be – írja tábornokának – ha nem a mi 
bőrünkről volna szó, vagyis, ha nem látnám, hogy a bécsi és a 
magyar gazemberek nemcsak Ausztria ellenségei, hanem az 
egész világ rendjének és nyugalmának ellenségei is… 
gonosztevők, világpusztítók, akiket ki kell irtani a mi 
nyugalmunkért.”

 

Az összeomlás előrevetette árnyékát. Közeledett a felbomlás és 
a bukás időszaka. De még nem veszett el a harc!

 

Katonáink az osztrák határ felé meneteltek s a szétvert 
ellenforradalmi hordák nem tudtak ellenállni csapásainknak. 
Még az orosz seregek megérkezése előtt újjáéleszthettük volna 
az osztrák és olasz forradalmat. Ez pedig meghátrálásra 
bírhatta volna a cárt is.
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A harc most csapott fel a legmagasabbra. Amikor a kishitűek 
már a fejüket vesztették, a gyávák behódolásra készülődtek, a 
magyar nép még mindig állta a harcot.

 

Ezekben a válságos napokban Vasvári, aki az erdélyi harctéren 
csatázott, minden erejével arra törekedett, hogy megegyezést 
találjon a románokkal. Ismeretes, hogy az osztrák kamarilla 
kihasználva a liberális nemesi kormány végzetesen helytelen 
nemzetiségi politikáját – a magyar forradalom ellen vonultatta 
az erdélyi román parasztokat. A román nép legjobbjaiban 
azonban kiolthatatlanul élt a vágy a magyar forradalommal való 
szövetségre. Bǎlcescu és barátai felismerték, hogy a 
magyarnak és románnak meg kell békülnie, s közös harcot kell 
folytatnia a közös ellenség, a népeket egymás ellen ugrasztó 
osztrák reakció ellen.

 

Vasvárinak a forradalom első napjától kezdve az volt a 
meggyőződése, hogy a Dunavölgye baráti népeinek össze kell 
fogniok a kamarilla ellen. Ezt a meggyőződést vallotta a harcok 
legelkeseredettebb szakaszaiban is. 1849 elején írta egyik 
cikkében, hogy a magyar hadseregnek ne a nemzetiségek 
megsemmisítése legyen a célja, hanem a különböző népek 
kibékítése:

 

„Egyedül a magyar fiatal hadsereg képes kijavítani a mult 
századok hűbéri intézményeinek unokákra kiható hibáit, 
kiengesztelni… a faj és faj között kifejlődött gyűlöletet, 
összetartani a hazát.”
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Ez az idézet azért is igen fontos, mert ez az egyetlen magyar 
nyilatkozat a nemzetiségi kérdésben, amely az alapvető hibát „a 
mult századok hűbéri intézményeiben” keresi. Vagyis: Vasvári 
tudta, hogy a kamarilla uszítja egymás ellen a népeket, de azt is 
látta, hogy a magyar nemesség önző, soviniszta politikája tette 
ezt lehetségessé. S e helyes meggyőződését a gyakorlatban is 
követte, amikor kapcsolatokat keresett Avram Iancuval, a 
román népfelkelők vezetőjével. Ismeretes, hogy ugyanabban az 
időben Dragoş János, a magyar nemzetgyűlés román 
képviselője már tárgyalásokat folytatott Iancuval. 1849 májusa 
volt. Vasvári maga is felkereste Iancut, hogy kifejtse előtte 
eszméit a magyar és román nép megbékéléséről, 
összefogásáról a közös ellenség ellen. A megegyezésért 
folytatott tárgyalások azonban megszakadtak. Hatvani őrnagy, 
ellenséges beállítottságú, népellenes, soviniszta tiszt aljas 
provokációval rátört az abrudbányai román lakosságra. E 
vérengző provokáció megakadályozta a tárgyalások folytatását 
s egyben a két nép közös osztrákellenes harcát. Az erdélyi 
csatatéren újra fellángolt a tragikus küzdelem.

 

Bem, aki maga is legszívesebben a román néppel 
szövetségben vívta volna felszabadító harcát, kénytelen volt új 
hadjáratot szervezni a felkelők ellen. E hadjáratnak egyik részt 
alkotta Vasvári Bánffyhunyadon táborozó csapatának a 
havasok felé való elindítása. Az ő serege zárta volna le azt a 
kört, amelyikkel Bem körül akarta fogni a felkelőket. Közben 
Bem az orosz betörés miatt tervét megváltoztatta. 
Visszavonulási parancsot adott ki seregtesteinek, de – 
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valószínűleg árulás miatt – Vasvári nem kapta meg Bem 
visszahívó parancsát. Ott maradt kis seregével a felkelők 
tengerében, egyedül, segítség nélkül. A korábban megkapott 
parancs szerint elindult Marisel felé, hol a Gyaluból elindult 
hadoszloppal kellett volna egyesülnie, s ahol ekkor már az 
ellenség táborozott.

 

Vasvári súlyos beteg volt. Többhónapos láztól legyengülve 
érkezett meg Bánffyhunyadra. Barátai és tisztjei kérték, hogy 
maradjon a városban, de ő nem akart elszakadni a seregtől. A 
vezénylést átadta Buzgó nevű tisztjének s ment a sereggel a 
havasok közé, utolsó útjára.

 

Csapata legföljebb 2000 emberből állott, velük szemben 
sokszoros túlerő. E kétezer ember a következőképpen oszlott 
meg: Buzgó Pál zászlóalja, maga a Vasvári által szervezett 
Rákóczi-szabadcsapat, bihari parasztönkéntesek 123. 
zászlóaljának egy százada, egy udvarhelyi vadászszázad, 
Bulyovszki százados, a márciusi ifjúság egyik hőse, Petőfi és 
Vasvári barátja vezette a Bécsből hazánkba jött egyetemista 
ifjúság úgynevezett halálfejes légiójának maradványait. 
Idetartozott még egy szakasz bihari paraszthuszár és egy 
zászlóalj gyalogos önkéntes. A csapat előtt az utat egyengette 
200 „békés oláh”, ahogyan akkor nevezték, vagyis azok a 
románok, akik csatlakoztak a magyar honvédseregekhez. A 
forradalom hadseregének jelképe ez a kis csapat: magyarok, 
németek, románok, parasztok és néphez hű értelmiségiek. 
Felszerelésük – s ebben is tükrözték az egész honvédséget – 
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különösen gyatra volt. Pivány Ignác honvédfőhadnagy, Vasvári 
tisztje így ír erről későbbi feljegyzéseiben:

 

„Fegyverkezésünk a lehető legkezdetlegesebb volt: 
hasznavehetetlen régi lovassági karabélyok, ócska 
vadászpuskák, imitt-amott egy kovás-muskéta: csak a 
keretbeliek bírtak rendes szuronyos, gyutacsos fegyverrel. A 
kiszedett töltények golyóit össze kellett vagdalni, hogy a 
vadászpuskák csöveibe beleférhessenek, a lőpor egy részét ki 
kellett önteni; mindamellett nem ritka eset volt, hogy a rozzant 
cső az elsütésnél szétrepedt s hordozójának kezét súlyosan 
megsértette. Nem csoda tehát, ha a legénységnek fegyveréhez 
egyáltalán semmi bizalma nem volt.”

 

S kikből állott a legénység? A katonai regula szerinti 
„harcképes” férfi kevés volt. Csupa 15–16 éves ifjú vagy 40–60 
éves rokkant!

 

A Szamoson átgázolva a Marisel felé vezető útra ért a csapat. 
1849. július 1-e volt ekkor. A gyalui hadoszlopot két napig 
várták s hiába. A seregnek csak két napra való elesége s 
nagyon megfogyatkozott tölténykészlete maradt. Az utánuk 
küldött élelmezési oszlopot az ellenség szétverte és 
zsákmányul ejtette. A kiküldött felderítők mindenütt ellenséges 
előörsökbe ütköztek.

 



67

Itt e néhánynapos kényszerpihenő alatt a beteg Vasvári 
állandóan katonái között tartózkodott, helytállásra biztatva őket. 
Este vörös zászlóval díszített sátrában olvasgatta klasszikusait, 
Cabet Ikáriai Utazás-át, az utópista kommunizmus e 
remekművét fordítgatta. Egyik jegyzete szélére írta a következő 
megrázó sorokat:

 

„A csatatér színhelyére jöttem háromhónapos betegeskedésem 
után, hogy ha halnom kell, együtt haljak meg beteg hazámmal, 
vagy ha a hon meggyógyul, engem is gyógyítson meg az öröm. 
Itt járok a nagyszerű látvány piacán: vizsgálom a haza embereit 
és gondolkodom. Ittlétem olyan, mint Pliniusé az Aethna kitörés 
rémjeleneténél.”

 

Még a legnehezebb pillanatokban sem esett kétségbe. Nem a 
megfutamodásról s a behódolásról elmélkedett, hanem arról, 
hogy az ellenforradalom „vad csordáját” úgy kell leverni, 
ahogyan azt az első francia forradalom jakobinusai csinálták. 
Jegyzetei tanúsága szerint a „Vendée ellen harcoló respublika 
vezérének” képzelte magát, ki a nép élén legyőzi az ellenséget. 
Betegen, ellenséges csapatoktól körülvéve sem, egy pillanatra 
sem ingott meg: a forradalom hű katonája maradt utolsó 
percéig.

 

Közben helyzetük válságosra fordult. Elegendő élelem, lőszer 
híján vissza kellett volna fordulniok. Július 5-én délben a sereg 
visszaindult. Elől ment Vasvári, a csapat zömét vezetve, a már 
említett Pivány főhadnagy ágyúkkal fedezte a visszavonulást. A 
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hatalmas szálfákkal elzárt utakon egymásba torlódtak a sorok, 
ekkor támadt rájuk az ellenség. A véres harcot Pivány 
főhadnagy később így jegyezte le:

 

„Székelyeim az ütközet alatt férfiasan viselték magukat. De 
fegyvereink mindinkább kezdték szolgálatukat megtagadni: 
tüzünk mindinkább gyengébb és gyengébb lett; de annak 
dacára csatárláncunk rendje meglehetős hosszú időn át meg 
nem bomlott. Midőn tüzünk már úgyszólván elalvó félben volt, 
akkor nekibátorodtak a románok és rohamosan nekünk jöttek. 
Fejsze és lándzsa ellenében a puskatus nem elegendő 
védőszer; sorunk megbomlott, honvédeink fegyverüket és 
tölténytáskáikat eldobták és hogy könnyebben futhassanak, 
mind a mély útba szorultak. A románok közénk keveredtek. 
Iszonyatos volt a fejszékkel betörött koponyák koppanása, s ha 
egyik-másik sorát is állotta, hogy az ellenséget szuronnyal vagy 
puskatusával leverje, mégis a rémülés általánossá vált. Így 
jutottunk 51el a szoros-út mintegy közepéig, midőn egyszerre a 
Rákóczy-indulónak hangjai ütötték meg fülünket. Buzgó, midőn 
csatártüzünk elnémulását észlelte, a Rákóczy-csapatot küldte 
elénkbe, hogy felfogadjon. Evvel cigánybanda volt, s barna 
testvéreink minden erejükből húzták a lelkesítő nótát, de 
hasztalan. Deprimált székelyeim és a nagyobbrészt szinte 
gyerkőczökből állótt Rákóczyak a tízszerte nagyobb számú 
románok tömkelegében csaknem elenyésztek. Vasvári köztük 
volt, de nem lóháton.

 

Így vonult vissza a vérengző embergomoly, míg egy a 
Szamostól körülbelül 1000 lépésnyire fekvő kis tisztásra értünk. 
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Ott egyik ágyúnk volt felállitva, melynek első eldördülése a 
megszokott hatást hozta létre: a románok csakhamar a fák közé 
rejtőztek. Most jobb rendben, ha ezt rendnek lehet elnevezni, 
tudtunk visszavonulni. Az ágyú még egypárszor eldördült, de a 
mint felmozdonyoztatott,17 a románok ismét közöttünk 
termettek. Egy másik tisztásra érvén, mely mintegy 300 
lépésnyire volt a Szamostól, a másik ágyút találtuk lövésre 
készen. De átlátván, hogy a tömkelegben barátot és ellenséget 
egyaránt sújtana, lövés nélkül ismét felmozdonyoztatott, a 
megfordulásnál felfordult, a mozdonyszeg eltört és a fogat a 
mozdonyszekérrel elvágtatott.

 

Az elhagyott ágyú körül most rövid, de iszonyatos küzdelem 
keletkezett. Vasvári, Bulyovszki és néhány tiszt őrülten védték; 
egyszerre csak láttam, hogy Vasvári lehull, alkalmasint 
fejszecsapás érte, utána Bulyovszky és a többiek… Ágyúnk 
veszve volt… Így végződött az általunk mariselinek elnevezett 
ütközet, ámbár a katasztrófa Mariselhez még másfél 
mérföldnyire lehetett. Veszteségünk aránylag igen nagy volt… 
A Rákóczyak vesztesége közel 200 volt, köztük a cigánybanda 
is, mely utolsó lehelletéig húzta a lelkesítő nótát… Béke legyen 
e barna testvéreink hamvaival.”

 

Eddig tart Pivány leírása. Egy másik szemtanú, Vasvárinak egy 
másik katonája, Gojdich Iván, részletesebben is leírta az ágyú 
körül vívott harcot:

17   Mozdonynak hívták az akkori „katonai nyelvben” a lőszerszekeret, amelyet lovakkal 

vontattak, s amelyet harc közben lekapcsoltak az ágyúról.
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„Főkép az ágyuk körül, amelyeket Vasvári mindenáron meg 
akart védeni, iszonyú volt az öldöklés.”

 

A katonák meghátráltak a túlerő elől. Vasvári ekkor, Gojdich 
szerint, a következő szavakkal állította meg őket:

 

„Inkább kész vagyok áldozatul hozni életemet a kétes 
kimenetelű, de dicsőséges harcban… készebb vagyok az 
ellenség golyózáporát egymagam felfogni, mintsem 
beszennyezzük azt a zászlót, amelynek dicsőséges 
lobogtatására eskünk kötelez.”

 

A honvédek megálltak. Folytatódott a kemény közelharc. 
Gojdich szerint ekkor esett el Vasvári.

 

„Vasvári kezébe ragadta csapatjának a lobogóját s az ellenség 
közé rohant. A lábai alá rogyott halottak csoportja magasra 
emelé alakját, míg végre a golyók zápora őt is leteríté… a 
dandárnak egyharmada elhullott a harcban.”

 

Corcheş viszont, a guerillacsapatok vezére azt írja, hogy egy 
fejszés elállotta Vasvári útját, „fejszéjével főbeütötte és levágta 
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fejét”. Valószínűleg mindhárom szemtanúnak igaza volt: 
Vasvárit előbb golyó érhette s utána verhették le fejszével.

 

Hősiességét az ellenség is elismerte. Avram Iancu egyik 
jelentésében, amelyben beszámol „az irtózatos mészárlásról”, 
„vitéznek” nevezte Vasvárit.

 

Vitéz volt, népéért és nemzetéért küzdő hős. Alig egy évvel 
halála előtt mondotta a pesti nép előtt:

 

„Veszni legyőzetve, veszni küzdelem által még nem szégyen, 
de veszni elmellőzve, kigúnyolva, megvetve, ez a halál 
legkínosabb, legnyomorúságosabb neme…”

 

Hű volt saját szavaihoz. Nem a gyáva megfutamodást 
választotta, hanem a halálig tartó küzdelmet. Inkább meghalt 
legyőzve, de harcban, mintsem tovább éljen gyáván, 
megfutamodva. Gyűrűjét később megtalálták a havasiaknál. 
Zöld alapon, kitárt könyvet ábrázolt, keresztbefektetett meztelen 
karddal. A könyv egyik oldalán nevének kezdőbetűi, másik 
oldalán a következő szöveg: 1848 mártius 15. Könyv és kard – 
önmaga választotta élete jelképéül. A könyv azt jelképezi, hogy 
egész életében népünk felvilágosodásáért küzdött, a kard 
harcos életének és hősi halálának megtestesítője, népünk 
szabadságáért és függetlenségéért vívott harcának jelképe.
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Vasvári, a szocializmus első magyar előfutára

 

A Marx és Engels előtti társadalomtudomány és történetírás – 
mint Lenin kimutatta – a legjobb esetben is csak töredékesen 
gyűjtött nyers tények halmazát s a történelmi haladás egyes 
részletkérdéseinek kidolgozását adta. Ezeknek az elméleteknek 
közös jellemvonása volt, hogy a néptömegek történelemalkotó 
tevékenységét figyelmen kívül hagyták s a történelem 
mozgatóerőit az egyes ember szellemi-politikai 
beállítottságában keresték. Vagyis: Marx és Engels előtt senki, 
a legforradalmibb gondolkodók sem jutottak el a történelem 
valóban tudományos felfogásáig.

 

Az összes Marx előtti elméletek közös idealista hibájában 
osztozik Vasvári történelemfelfogása is. Ez azonban nem ok 
arra, hogy Vasvári szellemi örökségét elvessük, mint értéktelen, 
teljesen tudománytalan eszmék gyűjteményét. Az ilyen 
bánásmód dialektikátlan, antimarxista vulgarizálás lenne.

 

Tény és való, hogy ha ma vallaná valaki ezeket az eszméket, 
joggal nevezhetnénk igen elmaradott embernek. De akkor, 
1848 előtt s a forradalomban ezek az eszmék megfeleltek az 
általános európai tudományos színvonalnak s hazánk 
elmaradott viszonyainak. Ne felejtsük el, hogy a Kommunista 
Kiáltvány (amit különben Vasvári nem is olvashatott!) csak 1848 
elején jelent meg, vagyis akkor, amikor Vasvári legfontosabb 
elméleti vonatkozású cikkei már elkészültek, sőt részben meg is 
jelentek. S különben is: Marx és Engels éppen akkor kialakuló 



73

történelem-felfogása még csak szűk körben volt ismert, még a 
legjobb fejekben is Michelet és Proudhon, a legjobb esetben 
Cabet vagy Fourier uralkodott. Követelhetjük-e, hogy az 
elmaradott Magyarországon, ahol még a feudalizmus elleni 
harc állott a politika központjában, az általános európai 
tudományos színvonalat meghaladó elmélet jöjjön létre? Semmi 
esetre sem. Vasvári nagysága éppen abban állt, hogy kora 
színvonalán, korcs viszonyok között is eljutott a szocializmus 
utópiájáig. Nagyon tanulságos ezzel kapcsolatban Plehanov 
tömör szavait idézni. Ő a XVIII. század francia materialistáiról 
beszél, de mindaz, amit mond, Vasvárira is érvényes:

 

„…a francia materialistáknak vitathatatlan és elévülhetetlen 
érdemük, hogy koruk tudományának alapján következetesen 
gondolkoztak s ez minden, amit követelhetünk és követelnünk 
kell egy gondolkodótól. Semmi csodálnivaló nincs azon, hogy 
korunk tudománya maga mögött hagyta a mult század francia 
materialistáit…”

 

Történelmietlen és méltatlan tehát a tudomány mai állásának 
magas pontjáról lenézni Vasvárit nem egy eszméjének 
fogyatékos megfogalmazásáért, idealizmusáért, tévedéseiért. 
Ezt teszi például Jordáky Lajos is, aki az első marxista 
szándékú ismertetést írta róla, megállapítván, hogy 
„minduntalan mosolyogni kell a tanulmányból kiáradó naiv-
idealista-romantikus szemléleten”, továbbá, hogy „Vasvári 
egyetlen pozitívuma a zsarnokság elleni fellépése”. A sok jelző 
nem fedi el azt a tényt, hogy Jordáky mélységesen téves 
nézetet vall ebben a kérdésben. Az olvasó könnyen 
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meggyőződhet arról, hogy nem mosolyognunk kell Vasvári 
eszméi fölött, hanem jogos büszkeséggel olvashatjuk azokat, 
tanulhatunk azokból. Mindezt elöljáróban már csak azért is le 
kell szögezni, mert Vasvári, úgy látszik, jobban tisztában volt 
egy-egy eszmeáramlat értékelésének dialektikus, azaz 
történelmi követelményeivel, mint sok késői utód.

 

„Ki tudja – írja – nem fog-e felmerülni egy hatalmasabb század, 
melynek elvei tisztábbak, nagyobbszerűek lesznek a miéinknél 
is? és jól fog-e esni nekünk, ha e század visszanézve a XIX. 
század sírhantjára, azt mondaná: Ezek apróságokkal 
bibelődtek… elveik nagyrészt hibásak, nem úgy gondolkodtak, 
mint mi, tehát legyenek elfeledve… Nem mennénk-e el azon új 
kor ítélőszéke elébe, hogy hibáinkat kimentsük, hogy 
jószándékunkról, őszinte törekvésünkről bizonyságot 
tegyenek?… Nem fognánk-e sírunkból felkiáltani, hogy e kor 
irányunkban méltánytalan, kíméletlen és nem veszi tekintetbe a 
körülményeket, melyek közt élénk?”

 

„Iránynézetek életrajzi történetünk felett” című cikkében még 
határozottabban veti fel a történelmi személyek történeti 
értékelésének szükségességét:

 

„Szabad-e azt jogszerűleg követelnünk az elmult századok 
férfiaitól, hogy ezek korukon felülemelkedjenek? Lehet-e 
szemükre vetnünk, hogy a kort, melyben éltek, századokkal 
meg nem előzték?”
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S meg is válaszol e kérdésre, mondván, hogy az ilyen 
történetírás „tiszteletlenség századok előtt élt őseink 
irányában”.

 

Hogyan kell tehát helyesen, marxista módon bánnunk elődeink 
szellemi örökségével? Ki kell elemeznünk azokat a 
körülményeket, amelyek közt létrejöttek, fel kell fednünk 
történelmi és osztálykorlátaikat, ki kell hámoznunk mindazt az 
értékeset belőlük, ami helyes vagy részben helyes közelítése 
volt az igazságnak. Ezt az értékes szellemi örökséget azután 
bátran magunkénak vallhatjuk és vállalhatjuk: gazdagabbak, 
erősebbek leszünk vele.

 

Ha összefoglalóan akarjuk jellemezni Vasvári világnézetét, 
politikai eszméit, történelemfelfogását, akkor megállapíthatjuk, 
hogy a polgári felvilágosodás eszmei alapjára épülő polgári 
demokrácia következetes nemzeti és társadalmi programmja. 
De – és ez a döntő – nemcsak ennyi! Ha botladozva, ha 
bizonytalanul is, de Vasvári felrajzolta magának egy olyan 
társadalom képét, mely már nem a burzsoázia világa, hanem a 
dolgozó millióké. Életműve hazánkban az első kísérlet a 
szocializmus megalapozására. Mindennek bizonyítására 
elemzésünket azzal kell kezdenünk, hogy mit és hogyan vett át 
Vasvári a felvilágosodás politikai programjából. (A filozófiai 
örökség vizsgálatát itt most mellőzhetjük.)
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A feltörekvő polgárság ideológiájának szerves részét képezte 
az (akkor még haladó) nacionalizmus. A szétforgácsolt feudális 
államocskák helyébe egységes nemzet – ez felelt meg az ipari 
és kereskedelmi burzsoázia érdekeinek. Hazánkban, a 
reformkor idején, a nemzet polgári egységéért és 
függetlenségéért folytatott harcban, e polgári nacionalizmusnak 
számos kiváló ideológusa, írója működött. Vasvári a reformkor 
nemzeti légkörében nőtt fel s kora fiatalságától kezdve a 
nemzeti függetlenségi mozgalom első vonalában küzdött. 
Azonban az ő hazafiságának osztálytartalma nem esik egybe a 
nemesi-polgári haladó hazafiságéval sem.

 

Első pillantásra nem vesszük észre a különbséget Kölcsey és 
Vasvári, vagy Berzsenyi és Vasvári nemzeti kérdésekre 
vonatkozó nézetei között. Rá is jellemző – mint a reformkor 
minden ilyen problémával foglalkozó írójára – hogy műveiben 
jelentős teret kap a magyarság régi nagy történeti múltjának a 
jelennel való szembesítése, illetve az akkori Magyarországnak 
a fejlett Nyugattal való összehasonlítása. Hazánk 
elmaradottsága benne is, mint előtte és azóta is minden igazi 
magyarban a jogos keserűség és a forradalmi tettvágy érzését 
keltette fel. A legnagyobb magyar hazafiak hangja szólal meg 
azokból az írásaiból, amelyekben elmaradottságunkat 
ostorozza. Múltunkról írva megjegyzi, hogy a magyar 
századokon át „a szenvedés szánandó népe volt”, az akkori 
Magyarországot Nyugattal pedig így hasonlítja össze:

 

„Mi elkésett selyembogarakként még az eperfán csúszkáltunk, 
midőn már az életrevaló nemzetek szabad szárnyakra kelének. 
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Régi bajokkal tépelődünk, melyekről a nagyobb nemzetek már 
régen elfelejtkeztek.”

 

A magyar elmaradottságot Vasvári nem valami „faji” 
sajátosságnak, turáni végzetnek látja. Nem önti el valamiféle 
„magyar pesszimizmus” „átkos sorsunk” miatt. Világosan és 
egyszerűen fejezi ki elmaradottságunk okát: „A Metternich-féle 
politika gyilkolá meg a nemzetet.” Hazánk azért maradt le a 
fejlődésben, mert 300 éven át a monarchia „sírcsarnokában” 
kellett sínylődnie. Ez a felismerés teszi Vasvárit nemzeti 
függetlenségünk lángoló harcosává, mindenféle nemzeti 
elnyomás ellenségévé. A magyar főkötelességének azt tartja, 
hogy az európai népek szabadságharcához kapcsolódva vívja 
ki szabadságát és védje meg kivívott függetlenségét. A márciusi 
forradalom előtt néhány nappal ezért szólította fel a magyar 
népet arra, hogy cselekedjen, mert bekövetkezett az idők 
teljessége:

 

„Most vagy soha! – Ha a kedvező európai eseményeket 
elszalasztjuk: akkor ismét sínlődhetünk századokon át, senki 
bennünket meg nem fog szánni! Amely nemzet önmagát 
elhagyja, az nem méltó a szabadságra. Mi elszalasztók az 
alkalmat 1790-ben, 1828-ban, 1830-ban.”

 

Azzal, hogy forradalomban akarta kivívni hazánk 
függetlenségét, már túl is lépett a nemesi-polgári liberalizmus 
korlátain. De az ő hazafisága – amint erre már utaltam – 
osztálytartalmában is több Berzsenyi vagy Wesselényi 
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hazafiasságánál. Nála a jobbágyság, a szegénység, a nép nem 
egyszerűen csak szükséges (de nem döntő) része a 
nemzetnek, – nála a nép és a nemzet elválaszthatatlanul 
egybeforr, az ő nemzeti eszményképe – bár visszaéltek ezzel a 
kifejezéssel, de ez a legtalálóbb – a népek nemzetté való 
válását tűzi ki célul. Szerinte a múltban azért nem volt szabad a 
nemzet, mert nem volt szabad a nép, s viszont: csak akkor lesz 
valóban szabad a nemzet, ha szabaddá teszi magát a nép. Így 
ír:

 

„…nálunk a nép a rabszolgaság egyik nemére van kárhoztatva; 
nyomorban, elhagyottan él, és csak kötelességeket ismer, 
jogokat nem! Azért volt e haza a sötétség hazája. Egy óriási 
börtönhöz hasonlított, melyben milliók csörgették a 
rabláncokat…”

 

Vasvári tehát a nemzetté válás alapfeltételét a nép 
felszabadításában találja meg. Dehát – vetheti valaki közbe – a 
reformkor minden valamirevaló politikusa, írója elismerte a „nép 
felszabadításának” szükségességét. Ez igaz. De a 
„felszabadításnak” többféle fajtája is lehet. Van, aki azért akarja 
felszabadítani a jobbágyot, hogy bérmunkást csináljon belőle, s 
van olyan – a későbbiekben ezt igyekszem bebizonyítani – aki 
úgy akarja felszabadítani a jobbágyot, hogy egyben minden 
kizsákmányolást megszüntethessen. Az adott korban mindkettő 
haladó volt. De amíg az egyik egyszerű burzsoá célokért 
harcolt, a másik szeme előtt – ha homályosan is – de egy 
kizsákmányolók nélküli társadalom képe lebegett.
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Vasvári hazafiasságának első jellemző vonása tehát népisége: 
a nép és haza nála elválaszthatatlan.

 

De ha a hazafiság és a nép felszabadítása elválaszthatatlan, 
nem kevésbé az a hazafiság és nemzetköziség. Ez 
mindenekelőtt azt jelenti, hogy egyetlen népnek sincs joga a 
másik népet, egyetlen nemzetnek sincs joga a másik nemzetet 
elnyomni. Róma hódító háborúit, amelyekről 2000 év 
történészei annyi dicsőítő mesét összeírtak, Vasvári 
határozottan elítéli:

 

„A római polgár egyik kezében a szabadság jelképét, másikban 
zsarnoki fegyvert viselt… a szabadság mindenható erejét más 
népek leigázására használta, s amely hazákba hosszú kezeivel 
elért, mind azokat kizsákmányolá.”

 

Vasvári ezt még a forradalom előtt írta. Ezért volt kénytelen, a 
cenzúra „kedvéért”, Rómát venni példának. De vehette volna az 
akkori Angliát is, Franciaországot is, s minden más népek 
elnyomására törő hatalmat. Nem tévesztette meg, hogy ezek az 
országok „a szabadság jelképét” hordozzák egyik kezükben, 
mert tudta, hogy a szabadság hangoztatása üres és képmutató 
frázis, ha más népek „zsarnoki” elnyomásának fedezésére 
szolgál. Olyanok ezek a sorok, mintha ma írta volna egy 
gyarmati sorba süllyesztett ország hazafia, akinek nemzetét „a 



80

szabadság” jelszava alatt zsákmányolják ki „a hosszú (és 
mocskos) kezű” imperialisták.

 

Tehát a népek önállóságra való jogának elismerése lényeges 
alkotóeleme a nemzetköziségnek. De az internacionalizmus 
ebben még nem merül ki. Nem elég, ha a népek elismerik 
egymás jogait, de a reakciós hatalmak közben elnyomják a 
népeket. Harcra van szükség, minden szabadságra törekvő nép 
harcára, közös harcra a közös ellenség, a népeket egymásra 
uszító és elnyomó reakció ellen. A világ két részre szakadt – 
vallja Vasvári. Egyik oldalon „a világzsarnokság”, a másik 
oldalon „a világszabadság” hívei állanak. A következtetés 
világos. S ezt a következtetést – ma is érvényes, határozott, 
éles megfogalmazásban így mondta ki Vasvári 1848. március 
15-én, a magyar szabadság első napján: (Már önmagában az a 
tény, hogy Vasvári a magyar szabadság ünnepén tett hitet a 
népek testvérisége mellett, mutatja és bizonyítja, hogy milyen 
szerves egységet alkotott az ő világnézetében a hazafiság és 
nemzetköziség!)

 

„Az olaszt ne csúfoljuk többé sajtkészítéssel, se a cseheket ne 
gúnyoljuk ki. Mi mindnyájan testvérnemzetek vagyunk. 
Egyenként gyengék, de egyesülve erősek, hatalmasak, 
megtörhetetlenek!…”

 

„Ha a magyar, olasz, cseh, lengyel és ausztriai nép egyesül és 
egyszerre mozog: szeretném tudni, kit küld ellene Metternich? 
Ha a népek testvérekül ölelik át egymást, szeretném tudni, hol a 
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hatalom, mely őket megtörje, lealázza?… Azért éljen a 
nemzetek közötti testvériség! Nyujtsuk oda őszinte jobbunkat a 
szomszéd népeknek, s közösen törekedjünk a szent cél felé: 
mert a mi küzdelmeink célja közös, és közös az ellenség is, 
mely ellen irtó háborút kell viselnünk.”

Sokan talán kicsinyesnek találják Vasvári megjegyzését arról, 
hogy az olaszt ne csúfoljuk többé sajtkészítéssel… stb. Pedig 
éppen nem az! Vasvári itt arra figyelmezteti kortársait – s az 
utókor is meg kell, hogy szívlelje ezt – hogy a sovinizmust 
nemcsak a „nagy” politikában, de az élet legapróbb dolgaiban is 
fel kell számolni, arra figyelmeztet bennünket, hogy a 
nacionalizmusnak tett engedmény, akár a legcsekélyebb 
dolgokban is, ellenségeink érdekeit szolgálja!

 

A népek felszabadulásukért vívott harcukban nem egyforma 
fokon állanak. Egyes népek lemaradtak, mások eredményeket 
értek el. Ebből viszont az is következik, hogy az élenjáró 
népektől tanulni – minden hazáját szerető forradalmár 
kötelessége. Vasvári ezt világosan felismerte, ez magyarázza 
meg őszinte baráti érzelmeit, tiszteletét a francia nép iránt. A 
múlt század elején Franciaország volt a példája és központja az 
európai forradalmi mozgalomnak. Aki a múlt század elején 
forradalmár volt, annak volt mit tanulnia a francia nép forradalmi 
harcaiból, tapasztalataiból. E kor minden kiváló forradalmára 
elsősorban a francia felvilágosodás és később az utópista 
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szocializmus18 irodalmán nevelődött. Vasvári tudatosan és 
büszkén vállalta, hogy a legjobb francia forradalmárok 
tanítványa:19

 

„…ha kell előkép – írja – mely után egy önálló nemzet szellemi 
míveltsége fejlődjék, én a franciát választanám, kivált az 
irányelvekre nézve.”

 

Amióta Vasvári e sorokat leírta, több mint 100 év telt el. A 
proletárforradalmak korszaka köszöntött be. Ha Vasvári ma 
élne, és „előképet” keresne, „mely után egy önálló nemzet 
szellemi míveltsége fejlődjék”, akkor a Szovjetunió szocialista 
kultúrájára mutatna rá. Azt a tényt, hogy világnézete 
kialakulásában példát adó szerepe volt a francia 
felvilágosodásnak, éppen olyan büszkén vállalta, mint amilyen 
büszkén vállalhatjuk, mai magyarok, a szovjet példa követését 
építésben és kultúrában egyaránt.

 

Tanulni más népektől – korántsem ugyanaz, mint hajlongani 
mások előtt, elfelejtve, megvetve saját nemzeti-népi 

18   A leghíresebb utópista szocialisták a XIX. század elején Saint-Simon (1760–1825), Fourier 

(1768–1830), Owen (1771–1858), Cabet (1788–1856). Különösen az első három jelentős 

szerepet játszott a szocializmus elméleti előkészítésében. Lenin a XIX. századi utópista 

szocializmust a marxizmus egyik forrásának nevezte.

19   Jellemző, hogy Thallóczy fitymálva beszél Vasvári franciabarátságáról, 

„világpolgáriasságnak” keresztelve azt. Elég szomorú, hogy maga Szabó Ervin is minden kritika 

nélkül átvette Thallóczynak ezt a megállapítását.
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hagyományainkat. Az internacionalizmustól idegen minden 
nemzetietlen világpolgáriasság. Aki valóban a népek 
nemzetközi barátságának híve, annak mindenekelőtt saját 
hazájában kell megteremteni azokat a feltételeket, amelyek ezt 
a barátságot biztosíthatják. Küzdj saját néped felszabadulásáért 
– enélkül nem küzdhetsz az egész emberiségért! Ez minden 
forradalmár alapelve kell, hogy legyen. Vasvári tudta ezt s meg 
is tudta indokolni.

 

„Az emberiség nemzetcsaládokból áll – írja – s ki egy ily 
családnak használ, használt közvetve az emberiségnek is.”

Vagyis az igazi internacionalizmus egyben könyörtelen harc is 
„az elméleti kozmopoliták ellen”, mint Vasvári kifejezte, akik 
„magukat az emberiség apostolainak szeretnék neveztetni”, de 
sem saját népükért, sem az emberiségért nem tesznek semmit.

 

„Ezek el akarnák velünk hitetni – írja – hogy amit ők tesznek, 
azt mind az emberiség szent ügyéért teszik. Utoljára még azt is 
fogják állítani, miszerint ha ők esznek és sétálnak, még azt is 
mind az emberiség magasztos érdekeiért teszik. Mindenkor 
kerültem az ily embert – ez nyugodtan nézi honfitársain csörgő 
rabláncokat, s azon okoskodik nagy komolyan és nagy bölcsen, 
vajon mily arányban áll az a nyomás, melyet jelenleg a láncok 
gyakorolnak bizonyos számú emberen, azon nyomáshoz, 
melyet kétszer és félszer súlyosabb láncok fognának gyakorolni 
ugyanazon idő alatt félannyi emberen, stb.?
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Bizton hihetjük, miszerint az ily kozmopolita azért vallja magát 
az emberiség apostolának, a nagyvilág polgárának, hogy 
körülötte lévő szegény honfitársaival ne kelljen jót tennie: azért 
akar felülemelkedni saját hazáján, hogy a honfikötelességektől 
föloldozza magát… Ezekről szokta a magyar mondani: sem 
országa, sem hazája.”

 

Az igazi hazafiasság harc a sovinizmus ellen; az igazi 
internacionalizmus harc a kozmopolitizmus ellen – ebben 
foglalható össze Vasvári tanítása a nemzetiség-nemzetköziség 
kérdésében. Kora fiatalságától kezdve ezt az elvet, hazafiasság 
és nemzetköziség egységének elvét vallotta. Egyik legkorábbi 
írásában Michelet érdemének azt tartja, hogy „a haza és az 
emberiség” szeretetére nevel. S kevéssel később, 1848-ban 
ilyen gyönyörű szavakkal fogalmazta meg a márciusi ifjúság 
politikai hitvallását, saját politikai programmját:

 

„…azon párthoz tartozunk, mely szinte20 egy szebb jövő után 
sóvárog, s egy cseppet akar képezni a világszabadság 
tengerében… E párt hajnalt akar deríteni Hunniára, melyre 
eddig az éjféli sötétség fátyla borult.”

 

Hogy az igazi hazafiság egyben nemzetköziség, hogy a 
hazafiság egyben harc minden reakciós népelnyomó hatalom 

20   Szintén
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ellen, hogy csak a népek felszabadító harcában valósulhat meg 
a népek testvérisége – mindez együtt adja az alapját annak, 
hogy Vasvári rendületlenül hitt az egyszer majd harcok árán 
megvalósuló örök béke eszméjében. Abban az eszmében, 
amely az emberiség főkötelességének tartja a béke 
kiharcolását. Így írt erről:

 

„A nemzetek nem fogják egymást üldözni. A testvérszeretet 
szellemláncai fogják egybekapcsolni az emberiséget s egy 
világcsaláddá olvasztandják a föld minden népét.”

 

Amikor Vasvári az erdélyi csatatérre ment, azért is ment, hogy 
hazánk felszabadulásával egy lépéssel közelebb jöjjön az örök 
béke-korszak. Szavaiért tetteivel állt jót. Oly őszinte volt 
eszméiben, mint amilyen hős tetteiben és halálában.

 

Vasvári nemzeti eszméje a magyar viszonyokból sarjadt, de 
elméletileg a francia burzsoázia testvériség-eszméjének 
következetes folytatása volt.

 

Hasonlóképpen átvette és a magyar viszonyokra alkalmazta a 
polgári demokrácia szabadságeszméjét. A szabadság 
követelése az akkori Magyarországon magában foglalta a 
nemzeti függetlenség eszméjét is, s a jobbágyság 
felszabadításának programmját is. Lángoló szavakkal tett hitet 
e szabadság mellett:
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„…a szabadság fáján az emberi élet minden virágai kifejlődnek. 
Csak a szabadság fáján érlelődnek a tudomány és művészet 
gyümölcsei. Emberi észnek leghívebb dajkája a szabadság.”

 

A szabadságot akkor – és ma is – igyekeztek – és [hiányzó sor] 
radalom elleni harcot, a terrort. Vasvári a legkövetkezetesebb 
jakobinus-forradalmiság, a Saint-Just-ök, Marat-k 
forradalmiságával vallja, hogy a szabadság nem ellentéte, de 
édes testvére az ellenforradalom elleni önvédelmi harcnak. 
Szabadság a forradalomnak, rabság az ellenforradalomnak! – 
így fogja fel Vasvári a szabadság eszméjét, ezért követeli 
szeptemberben az ellenforradalom „magasfejűinek 
guillotinírozását, a robespierrei terrorizmust.” Itt is, mint a 
forradalom minden alapvető kérdésében egy véleményen van 
Petőfivel, aki szintén összekapcsolta a szabadságot a 
szabadság ellenségei elleni harccal:

Egy vallás van a földön: szabadság!

Aki mást vall, rettentően lakol.

 

Vasvári tehát, mint Petőfi is, következetes híve volt az első 
francia forradalom szabadság- és testvériség-eszméjének. De 
Lenin arra figyelmeztet minket, hogy „amíg az osztályok 
nincsenek megsemmisítve, addig a szabadságra… vonatkozó 
minden elmélkedésnél ezt a kérdést kell feltenni: Szabadság – 
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de melyik osztály számára, és milyen cél szolgálatában?”21 Az 
első francia forradalom burzsoái e jelszavakkal a saját 
szabadságuk, a feudális urakkal szembeni szabadságuk 
kivívásáért harcoltak. Ez történelmileg indokolt, haladó harc 
volt.

 

De a francia forradalom kora óta Vasváriig 50 esztendő telt el. 
Fél évszázad tőkés fejlődése leleplezte a burzsoá „észállam”22 
polgári lényegét, azt, hogy a burzsoázia nem szüntette meg a 
kizsákmányolást, csak annak feudális formáját tőkés formával 
cserélte ki. Magyarországon is megjelent – ha kis számban, ha 
gyéren is – a proletariátus. Mindenkinek, aki őszintén vallotta a 
polgári forradalmak szabadság-egyenlőség-testvériség 
jelszavát, annak szembe kellett fordulnia magával a 
burzsoáziával, amely élő megcsúfolása volt saját forradalmi 
jelszavainak. Ez a szembefordulás, mindaddig, amíg a 
munkásosztály fejletlen, csak fejletlen ideológiai síkon, csak 
utópisztikus formában mehet végbe. De minden valóban 
becsületes, a dolgozókkal érző forradalmárban végbe kell 
mennie. A jakobinus forradalmá65rok legbecsületesebbjeinek 
útja ezért vezetett el a szocialista utópiáig.

 

Magyarország Nyugathoz képest elmaradott ország volt. 
Vasvári fejlődési lehetőségei éppen ezért nagyon korlátozottak 
voltak, de ő a szűk viszonyok ellenére is messze jutott el. A 

21   Lenin: Válogatott művek. 10. kötet. 234. old. (Oroszul.)

22   E jelszóval azt fejezte ki a polgári felvilágosodás, hogy az ésszerűtlen, igazságtalan feudális 

társadalom helyébe az ész törvényei szerint berendezett társadalmat kell állítani. 
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polgári felvilágosodástól ő is elérkezett a szocializmus 
utópiájáig. Vizsgáljuk meg ennek a fejlődésnek a menetét.

 

A jakobinus forradalmár továbbfejlődését az utópista 
szocializmusig az egyenlőségre vonatkozó állásfoglalásán 
mérhetjük meg a legkönnyebben. Hogy kinek akarod a 
szabadságot, azt félreérthetetlenül megmutatja, hogy kinek 
követeled az egyenlőséget. Azt akarod, hogy a burzsoá 
egyenlő legyen a nemes úrral, de a proletár továbbra is termelje 
a profitot, vagy pedig azt akarod, hogy kizsákmányolás nélküli, 
szabad emberek egyenlő jogú társadalma valósuljon meg? 
Vasvári az első választ tanulta meg, azt vette át a polgári 
felvilágosodás ideológiai fegyvertárából, de nem rekedt meg 
annál. Menjünk sorjában. A kiindulás Rousseau.

 

Miért van egyenlőtlenség a társadalomban? Erre a kérdésre a 
népbutítás klerikális bajnokai azt szokták válaszolni: szegények 
és gazdagok mindig voltak és mindig lesznek, éppenúgy, mint 
ahogy isten törvényei szerint való dolog az, hogy vannak 
királyok és vannak alattvalóik. Megint mások azt mondják, hogy 
mindez a természet törvénye. Ami viszont nem más, mint a 
kizsákmányolás védelmezése, csak némiképpen más módon: 
isten helyett a természetet téve meg bűnbakul. Rousseau 
mondta ki határozottan és kereken: az emberek 
egyenlőtlensége nem istentől, nem is a természettől származik, 
hanem annak társadalmi okai vannak. (Más kérdés, hogy 
ezeket az okokat Rousseau hamisan fogta fel.)
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Vasvári teljesen a francia felvilágosodás szellemében jelenti ki, 
hogy a szolgaság akkor keletkezett, „amikor az emberiség a 
szorgalom és társadalmi élet pályájára lépett”. Azokkal 
szemben, akik a szolgaságot természeti törvényként akarják 
megörökíteni, félreérthetetlenül leszögezi:

 

„A földi nyomorok okát nem a természetben, hanem a tökéletlen 
világszervezetben kell keresni.”

De amennyire nem természeti törvény, ugyanúgy nem is isteni 
rendeltetés a kizsákmányolás – vallja Vasvári „a középkori 
misztikussal” szemben, aki a földet „siralomvölgyének” tartja. A 
középkorról írva kifejti, hogy nem azért vannak királyok és 
alattvalók, nem azért van gazdagság és szegénység, mert 
valamiféle isten akarná így, hanem a dolog éppen fordítva áll: a 
szolgaság fenntartására szervezik az egyházat, hogy isten 
nevében nagyobb nyomatékkal lehessen „nyugalomra inteni” a 
lázongó nyomorultakat. Egy, a cenzúra miatt kéziratban maradt 
tanulmányában, bátran kimondja az igazságot a papság 
nagyon is földi feladatairól:

 

„A királyok bérlett apostolai pokollal és örök kárhozattal 
fenyegették a népet, ha a zsarnokságnak ellene mert szegülni. 
Emlékezzünk vissza a római pápa átokleveleire…”

 

Egy másik helyen:
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„Európa a világ fogháza lőn. A rabok milliói nem tudták lerázni 
vasbilincseiket… A zsarnok isten kegyéből mondotta magát 
királynak.”

 

Hogyan élt (és hogyan él) vissza az egyház a felvilágosulatlan, 
helyesebben: mesterségesen elbutított hiszékeny tömegek 
istenhitével, hogy rémítgették „a csecsemő népeket” az 
emberiség „ámító dajkái”, arról így ír Vasvári:

 

„Ha valaki kételkedni kezd, az ámító dajka még komolyabban 
szól a hétfejű sárkányról, a rossz szellemről stb. és magas 
elbizakodottsággal mondja, miszerint ő e veszett sárkányt 
rögtön elő is hívja, ha kell…”

 

Mindez eddig nem lépi túl a polgári felvilágosodás, ezen belül a 
polgári antiklerikalizmus határait. Vasvári azonban nem állt meg 
e határok előtt. Felismerte, hogy az egyenlőség 
megvalósulásának a burzsoázia nemhogy barátja lenne, de 
ellensége.

 

Vasvárit maga a történelem menete tanította meg a burzsoázia 
ellenforradalmi szerepének megértésére. A 48-as polgárság 
gyávasága, görcsös igyekezete a forradalom lefékezésére, még 
ott is, ahol ez saját jogos követeléseinek cserbenhagyását 
eredményezte (pl. Németország), megmutatta, hogy a régi 
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harcos burzsoázia helyét egy legjobb esetben is ingadozó, de 
legtöbbször nyíltan ellenforradalmi osztály foglalta el. Vasvári 
éleslátását dicséri, hogy felismerte e változás okait:

 

„Míg közös jogokért vívtunk – írja a pesti polgárságról a 
márciusi forradalom utolsó napjaiban – addig összeforrtak 
velünk. Midőn eszmékért kellett volna lelkesülni és áldozni: 
akkor ők visszavonultak, sőt ellenünk akarának szövetkezni… 
ők semmit kockáztatni nem akartak. Akinek sok veszíteni valója 
van, az a biztos jelent nem igen veszélyezteti egy bizonytalan 
jövő ábrándképeiért… Ők ideál után indulni, eszméért 
barrikádot építeni nem fognak soha!”

 

Itt Vasvári találó képet festett arról a burzsoáziáról, amelynek 
addig kell a forradalom, míg osztálycéljait el nem éri, s azután 
ellene fordul minden előrehaladásnak. Vasvári itt egészen közel 
jutott a történelmi materializmushoz, magához Marxhoz. A 
burzsoázia megtagadásától – amely ellenforradalmivá vált, 
„mert sok veszteni valója van” – csak egy lépés hiányzik a 
proletárok mellé való álláshoz, akik – a Kommunista Kiáltvány 
gyönyörű szavai szerint – „a forradalomban csak láncaikat 
veszíthetik”. Elsősorban korának korlátjai, a magyar viszonyok 
fejletlensége s korai halála akadályozta meg Vasvárit abban, 
hogy ezt a lépést tudatosan, mint a nemzetközi munkásosztály 
katonája, mint Marx híve, megtegye.

 

Vasvári bátran rámutathatott arra, hogy a tulajdon teszi 
ellenforradalmivá a burzsoáziát, mert saját magának sem 



92

tulajdona, sem kapitalista vágyai nem voltak. Tudta, hogy a 
magántulajdon nem volt mindig s hitt egy olyan társadalomban, 
amelyben újra közös lesz a természet kincse és a munka 
terméke. A lopással kapcsolatban a következő bátor szavakat 
írja le jegyzetfüzetébe:

 

„A lopás nem bűn a természettörvény szerint, mert minden földi 
adomány közös, melyből kiki mértékletesen éljen, az enyém és 
tiéd csak a társadalom alakításakor jön létre.”

Itt Vasvári az ősközösségi társadalomra utal, amelyben még 
nem volt magántulajdon, „Társadalom átalakításon” (Rousseau 
módjára) az osztálytársadalom megszületését érti, amely, mint 
ismeretes, a termelőeszközök magántulajdonára épült. Vasvári 
természetesen nem értette meg e folyamat történelmi 
szükségszerűségét, e fejlődés mozgatóerőit még kevésbé, de 
kiállása a magántulajdon ellen és a közösségi, népi tulajdon 
mellett, feltétlenül bátor, forradalmi, antikapitalista tett.

 

Azoknak, akik a burzsoázia jóhiszeműségében, munkásokat 
gyámolító jó szívében bíznak, attól várják a társadalom 
meggyógyítását, igen tanulságos megszívlelni Vasvári 
megállapítását a tőkésekről:
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„A pénzarisztokrácia kegyetlen. Amott23 legalább a szív érez 
(?), ez soha le nem mond: örök zsarnok.”

 

Mindebből logikusan következik, hogy Vasvári nem a 
pénzarisztokrácia győzelméért akarta vérét ontani. Amikor a 
forradalom céljáról, a haladásról beszélt, mindig kifejezte, hogy 
a végcél még messze van. Polgári forradalmár barátai kész 
példát láttak maguk előtt Anglia vagy Franciaország 
társadalmában. Vasvári ellenben azt vallotta, hogy „még eddig 
tökéletes köztársaság nem létezett. De még jőni fog, még jőni 
kell.” E sorokat Vasvári a francia, holland, amerikai, svájci 
polgári köztársaság megalakulása után mondotta, világosan 
kifejezve, hogy még a legdemokratikusabb burzsoá rend sem 
lehet az emberiség küzdelmeinek végcélja. Ő Cabet utópiáját 
tette magáévá, mint a hite szerint bekövetkező, kizsákmányolás 
nélküli igazságos társadalom eszméjét. Hitt annak a századnak 
az eljövetelében,

 

„…melyben a ló s tehervonó marhák állatgyüjteményekben 
ritkaságokul fognak mutattatni; …mert mind erre szükség nem 
leszen, minden terhes munkát gép pótoland: nemcsak a 
munkára kárhoztatott rabszolgák, hanem a tehervonó állatok is 
föl fognak szabadíttatni a járom alól… új intézmények 
váltandják fel a mieinket, s ami napjainkban áll, le fog 
romboltatni vagy önként összerogyik, mert magán viseli a 

23   T. i. a hűbéri társadalomban. A hűbérurak jószívét itt csak az ellentét kedvéért említi meg 

Vasvári, – ezt mutatja az is, hogy megállapítását saját maga megkérdőjelezte.
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mulandóság bélyegét; az emberi nemmel pedig csak az élhet 
versenyt, ami örök, ami végtelen.

 

Lehet, hogy a világbéke napjaiban csodálni fogják az emberek 
a véres fegyvereket, melyekkel hajdan a nemzetek öldösték 
egymást…

 

Jöhet egy század, meglehet, melyben a férfiak közigazgatási 
jogai meg lesznek osztva a hölgyvilággal.”

 

Mindez tudományos alap nélküli utópia. De megróhatjuk-e 
Vasvárit érte? Nem. Rá is vonatkoznak Engelsnek azok a 
szavai, amelyekkel a tudományos kommunizmus e lángelméje 
az utópista szocialisták hibáit, hiányait koruk szűk viszonyaival, 
fejletlen társadalmukkal magyarázza:

 

„Az utópisták… utópisták voltak, mert nem lehettek mások egy 
olyan korban, amikor a tőkés termelés még oly kevéssé volt 
kifejlődve. Arra kényszerültek, hogy fejből konstruálják meg egy 
új társadalom elemeit, mert ezek az elemek magában a régi 
társadalomban nem léptek még nyilvánvalóan előtérbe; új 
építményük alapvonásait keresve csak az észhez fordulhattak, 
mert még semmikép sem fordulhattak az egykorú 
történelemhez.”24

24  Engels: Anti-Dühring. Szikra, 1950. 274. old. 
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Vasvári maga is tudta, hogy semmi kézzelfogható, objektív, 
tudományosan megállapítható bizonyítéka nincs arra, hogy az 
általa elképzelt jövő tényleg be is fog következni. Saját 
világnézetét mindenkinél jobban jellemezte Petőfit köszöntő 
beszédében, ahol a következőket mondotta a márciusi 
ifjúságról:

 

„E párt a nagy eszmék mythologiájában25 él s te vagy a jósló, ki 
a boldogabb jövő nagyszerű képeit előnkbe mered rajzolni.”

 

Pontos szavak! Vasvári fejlődésének legtömörebb 
összefoglalása: elindult a felvilágosodásból s mivel az sok 
tekintetben nem elégítette ki, el kellett érkeznie a 
szocializmushoz, de nem érkezhetett el, csak annak 
mythologiájához. Mint ahogy a görögök hittek egy a föld felett 
élő istennek harmónikus, derűs, boldog világában, a 
mythologiában, úgy hitt Vasvári egy az ő korának harcai után 
egyszer majd bekövetkező harmonikus, boldog, derűs világban.

 

Ami Vasvári világnézetét – elméletileg – a nagy eszmék 
mythologiájává teszi, az idealizmusa, pontosabban történelmi 
idealizmusa.

 

25   Antik görögök vallásos hite: mythologia. 
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Az egyenlőtlenség keletkezését teljesen Rousseau 
szellemében, társadalmi okokkal magyarázza, s e szándéka 
helyes. De a megoldása: tiszta idealizmus. „Nem a természet, 
nem a föld, nem az ég” – írja – s ez eddig jó – „hanem az 
egyesek rossz akarata, mely a világszellemet tisztán kifejlődni 
nem engedé”. S ha egyes „rosszak” akadályozzák az 
emberiség fejlődését, akkor a „jók” viszont „teremtőként 
lebegnek a földteke felett, hogy újra alkossák a világot, melyet 
az emberi gonoszság s bitor önkény siralomvölggyé 
változtatott.”

 

Az osztályharc felismerésében is megakadályozza idealizmusa. 
De látja a társadalom ellenséges csoportokra való tagozódását, 
csak mindez nála a jók és rosszak ellentéteként jelenik meg:

 

„Az emberiség jobb része – írja – évezredek óta birkózik, 
viaskodik a gonoszokkal, népgyilkoló zsarnokokkal.”

 

Engels az önködébe fulladó, zavaros Dühringgel vitatkozva 
kiemelte, hogy a világ felosztása jókra és gonoszokra 
lényegében a kereszténységből ered. Dühring, aki Marx 
tanításának megszületése után lépett fel elméletével, vallási 
eredetű homállyal igyekezett elburkolni a társadalom valóságos 
tagozódását. De Marx előtt, és főleg Vasvárinál (mint például 
Petőfinél is!), ez a fogalmazás éppen nem reakciós, sokkal 
inkább egy idealista mezbe öltöztetett megközelítése a 
társadalom tényleges osztályviszonyainak.
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De aki nem érti meg az osztályok gazdasági szerkezetét, aki 
nem ismeri fel, hogy az osztályok keletkezése a természetes 
fejlődésnek szükségszerű eredménye volt, az előtt homályban 
marad az az igazság, hogy az osztályok ellentéte 
kibékíthetetlen. Ez a magyarázata annak, hogy Vasvárinál nem 
egyszer találunk homályos és természetesen helytelen 
utalásokat az osztályok „egybeolvadásáról”. Nem tudott 
ellenállni a Lamartine-i26 „osztálybéke” frázisainak, mert 
azoknak hamisságát csak a történelmi materializmus alapján 
láthatta volna át.

 

Fejlődés-elmélete is teljes egészében idealista. A hegeli 
világszellem27 Michelet közvetítésével kerül át műveibe, s ott 
kizárólagos irányítója lesz az emberiség egész történetének. 
Hegel világszelleme Vasvárinál egyenlővé válik a társadalmi 
igazsággal, amely felé szakadatlanul közeledik az emberiség. 
De ha rá is kell mutatnunk fejlődés-elméletének idealista 
jellegére, nem lenne sok értelme annak, hogy diadallal 
vadászgassunk olyan idézetekre, ahol ezt az idealizmust 
könnyűszerrel tetten érhetjük. Ez – mint Engels Hegellel 

26   Lamartine, francia költő és kispolgári demokrata, az 1848-as francia februári forradalomban 

az osztályok közötti „szörnyű félreértés” megszüntetésében látta a forradalom célját.

27   Hegel a dialektikus módszer megteremtésében kiemelkedő szerepet játszott. De a 

társadalmi (és természeti) változások anyagi okait nem ismerte fel. A fejlődés mozgatóerőit – 

mint Engels megjegyzi – „a filozófiai ideológiából viszi be a történelembe”. (Marx–Engels. 

Válogatott Művek. II. kötet 388. old.) Hegel szerint a természeti és társadalmi változásoknak 

valamiféle világszellem, „az Abszolutum” az okozója. Erről a világszellemről Engels gúnyosan 

megjegyzi, hogy csak annyiban abszolút, amennyiben Hegel „abszolút semmit sem tud róla 

mondani”. (Marx–Engels i: m. II. kötet, 358.) 
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kapcsolatban megjegyezte – „iskolás fiúknak való munka. 
Sokkal fontosabb, hogy a helytelen formában és a mesterkélt 
összefüggésben „megtaláljuk a helyeset és a zseniálisat”.28 
Márpedig Vasvári felfogása – idealista korlátai ellenére is – sok 
helyes tételt tartalmaz.

 

A francia felvilágosodással szemben, amely hosszú századokat 
vetett ki a történelemből mint az ostobaság korszakát, Vasvári 
látja, hogy a történelmi fejlődés folyamatában minden 
korszaknak megvolta maga szerepe. „Ami később megszűnt 
szükség lenni – írja – az a maga idejében szükséges és 
elkerülhetetlen lehetett.” Az egész történelmet, mint egy 
szükségszerű folyamatot fogja fel, amelyben az emberiség 
folytonos előrehaladása megy végbe:

 

„És sokszor fogunk helyeselni tényeket az előbbi századokban, 
melyek a jelenkor igényeit ki nem elégíthetik. Mert e tények 
mind egyes lépcsőkül szolgáltak, melyeken a XIX. század 
oltárához feljuthatánk.”

 

E tanulmány elején már idéztem megjegyzését a nemzetek 
előrehaladásáról, amelyet sem tartósan akadályozni, sem idő 
előtt célhoz vinni nem tud senki. Ez a megállapítása mintha 
ellentétben lenne a nagy emberek szerepéről alkotott 
véleményével. De az ellentét csak látszólagos. A nagy emberek 
tényleg a világtörténet alakítói nála, de cselekedeteik nem 

28   Marx–Engels: Válogatott levelek. Szikra, 1950. 514. old. 
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lehetnek önkényesek: az igazság (a hegeli világszellem) 
irányítja útjukat. A történelemben „egyes emberek élete csak 
eszköz, csak pillanatnyi közremunkáló”. Itt Vasvári teljesen 
Hegel szellemében kísérli meg a történelem dialektikájának 
megalkotását, amelyben aláhúzza a fejlődés elkerülhetetlen, 
szükségszerű voltát, de helyet ad benne a kiváló 
egyéniségeknek, „a világszellem megbízottjainak”, mint Hegel 
nevezte.

 

Vasvári ezzel a dialektikus látásmóddal szemlélte saját 
tevékenységét, az egész márciusi ifjúság jelentőségét is. Nem 
aggasztotta az a tény, hogy politikájuk vereséget szenvedett, 
mert tudta, hogy ami ma még gyenge, kicsi, holnap erős, 
hatalmas, diadalmas lesz. Nemcsak a jelen erőviszonyait 
tartotta szem előtt (akkor kétségbeesett volna), mert tudta, hogy 
ami a jelenben uralkodik, az holnapra idejét múlt, gyengülő, 
pusztuló lesz.

 

„S azért rokonszenvemet gyakran a legparányibb új fejlődés 
szemlélete is megnyeri, mert előre tudom, mi fog ebből ismét 
továbbfejlődni.”

 

Dialektikus szemléletének egyik legkitűnőbb vonása, hogy a 
forradalmat, az ellentétek kirobbanását általános fejlődési 
törvénynek fogja fel:
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„A nemzetben mindig szükség van teremtő erőre… de vannak 
pillanatok, midőn főszerepet játszik a romboló szellem. – Így 
van ez magában a rendszeres természetben is. A Duna vize 
most csendes, nyugalmas… De a folyamnak is volt forradalma, 
volt márciusi korszaka.”

 

S éppen dialektikus szemléletének köszönhető, hogy Vasvári 
nem egyszerűen csak szocialista álmodozó, mint egyes nyugati 
utópisták. Teljes mértékben tisztában volt azzal, hogy az ő 
„Ikáriája”29 csak halála után, a fejlődésnek egy későbbi 
időpontjában valósulhat meg. Ez óvta meg attól, hogy 
balszerencsés kísérletekbe, álmodozásokba, tett nélküli 
sopánkodásba kezdjen. S ebben az egy kérdésben felette áll a 
nyugati utópistáknak. Azok fejlettebb körülmények között éltek, 
elméletük gazdagabb, jobban kidolgozott. Vasvári nézetei 
szegényesebbek, nagyobbrészt átvett, semmint önállóan 
kikovácsolt eszmék. De Vasvári cselekvő harcosa volt a 
feudalizmus ellen folyó osztályharcnak, forradalmár volt, nem 
gyakorlati harcoktól elszakadt álmodozó.

 

Egyesek, még olyanok is, akik marxista szándékkal közeledtek 
ehhez a kérdéshez, ellentmondást találtak Vasvári polgári 
forradalmi harcai és utópista szocialista eszméi között. Ezek 
nem értették meg, hogy Vasvári milyen kitűnő dialektikával látta 
meg a forradalmak permanenciáját. (Engels ugyanezt Marat-val 
kapcsolatban is kiemelte!) Vasvári egyik cikkében a polgári 
megelégedettség hangulatával szemben rámutatott arra, hogy 

29   Görögországhoz tartozó sziget. Cabet „Utazás Ikáriába” című munkájában a kommunista 

társadalom országaként szerepel. 
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az ő koruk az emberiségnek csak egy új, minden eddiginél 
nagyszerűbb felvirágzását készíti elő. Cikke mintegy válasz is 
azoknak, akik ellentmondást láttak forradalmi demokratizmusa 
és utópista szocializmusa között.

 

„A nemzet cselekvő ereje – magyarázza – mindig a 
legközelebbi teendőre van irányozva, de e lépések közül 
egyiket sem szabad végcélnak nevezni, ez mind csak lépcső, 
melyen a következő ivadék továbbhaladhasson.”

 

Mindez azt bizonyítja, hogy Vasvári nagy tehetséggel, kitűnő 
éleslátással, forradalmi becsületességgel közeledett a 
társadalmi kérdések megértéséhez, de hazánk elmaradott 
viszonyai között azokat valóban tudományosan nem tudta 
megoldani. A feladat, amit maga elé célul tűzött, 1848 
Magyarországán megoldhatatlan volt. Pedig milyen élesen, 
tisztán megragadta magát a feladatot. Figyeljük meg, milyen 
kitűnő okfejtéssel mutat rá a társadalom tudományának 
feladatára:

 

„Először meg kellett ismernünk a természet titkait, ki kellett 
kutatnunk erejét, működését, hatalmát, csak azután győzhettük 
le azokat az akadályokat, melyeket az emberiség haladása 
útjába a természet gördít. Az óriási hatalmú természeti 
elemeket legyőztük s le fogjuk győzni az emberi rossz akarat 
által útunkba gördített akadályokat is, ha előbb kitanuljuk 
ezeknek természetét, erejét, működését. S erre megtanít 
minket a történetkönyv.”
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A feladat tisztán áll előtte: megismerni, kikutatni a társadalom 
erőit, s utána megszüntetni a nyomort és a kizsákmányolást. De 
magát a kérdést is idealista módon veti fel, idealista 
eszközökkel pedig eleve lehetetlen a társadalom 
mozgástörvényeit felfedni. Ezt a feladatot csak az emberiség 
egész kultúráját feldolgozó, proletár osztályállásponton harcoló, 
történelmi materialista Marx és Engels végezhette el.

 

Vasvári tett lépéseket a történelem anyagi folyamatának 
megértése felé. Különösen utolsó műveiben találhatunk 
utalásokat a társadalom gazdasági tényezőinek értékelésére. 
Egyik helyen pl. ezt írja:

 

„Hogy a nemzet előrehaladhasson; ahhoz két tényező elem 
szükséges: anyagi erő és szellemi hatalom.”

 

Még kifejezettebben így ír egy másik helyen:

 

„Mert a nemzet előrehaladása olyan, mint egyes emberé. A 
nemzetnek is két lábra van szüksége: ez az anyagi és szellemi 
erő. E két lábnak együtt kell menni, ha biztos előrehaladást 
akarunk.”
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Ahhoz, hogy ezek az elszórt megjegyzések a történelem anyagi 
folyamatának megértéséhez szolgáljanak kiindulópontul, 
Vasvárinak ismernie kellett volna a politikai gazdaságtant, 
Magyarországon kifejlett proletáriatusnak kellett volna lenni… 
stb. Ezek híján Vasvári ilyenirányú nézetei megmaradtak 
felvillanó, de ki nem lobbanó szikráknak.

 

Világnézeti fejlődésében mégis van egy szakasz, amikor egy 
kérdésben továbbjutott korábbi, fejletlenebb nézeteinél: a 
népnek a történelemben játszott szerepére vonatkozóan. A 
forradalom előtti írásaiban a fentebb már megismert módon a 
történelmet a nagy emberek tetteinek fogja fel. A forradalmak 
osztályharcai, maga a forradalmak gyakorlata mutatta meg néki 
az ilyenfajta nézetek helytelenségét. Amikor például március 
után a forradalmi ifjúságnak vissza kellett vonulnia, 
megérthette, hogy még a legnagyobb jellemek sem képesek a 
nép nélkül, széles tömegek támogatása nélkül egyedül harcolni. 
Az ilyen és az ehhez hasonló tapasztalatok győzhették meg 
Vasvárit arról, hogy a történelem valódi főszereplője maga a 
dolgozó nép. A forradalom alatt sem ideje, sem különösebb 
kedve nem volt történelemfilozófiai tanulmányokkal foglalkozni, 
de tény és való, hogy március után szinte minden beszédében, 
minden írásában találunk bizonyítékokat álláspontjának 
megváltozására, világnézeti fejlődésére.

 

Metternichnek, aki hazánk függetlenségének 
megsemmisítésére, népünk szolgamunkára való 
felhasználására törekedett, Vasvári büszkén odakiáltotta:
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„Azt gondolja, hogy leküzdi a népet. Nem tudja, hogy a nép 
halhatatlan, hogy ezt kigyilkolni nem lehet.”

 

Március 15-e előtt közvetlenül, amikor a forradalom 
előkészületei már javában folytak, egy gyűlésen a következőket 
mondotta az osztrák kormányról:

 

„Azt véli, hogy hajója biztosan áll a nép hullámain… De a 
népnek hulláma mindegyre emelkedik, s emelkedni kell a 
hajónak is, és fel kell szednie a mozdulatlanság horgonyát… Ha 
a hajó még most sem alkuszik a hullámokkal: akkor önmaga 
mondá ki önfejére az ítéletet. Az emelkedő néphullámok előbb 
ostromolni fogják: később, ha akkor se enged, összecsapnak a 
mozdulatlan hajó felett s örökre elnyelik.”30

Gyönyörű szavakkal fogalmazza meg, hogy az ember 
önmagában, bármilyen kiváló is, tehetetlen, hogy csak az 
egyesült, testvéri egyetértésben küzdő nép dönti el a 
történelem menetét.

 

„Magunk között pedig teremtsünk egyetértést, összeforrást, 
testvériséget; mert az ember csak addig kicsiny, míg egyedül 

30   Vasvári beszéde megelőzte Petőfi ismert versét arról, hogy „habár felül a gálya s alul a 

víznek árja, mégis a víz az úr”. Tehát nem arról van szó, hogy Vasvári esetleg Petőfi hatása alatt 

beszélt volna így. Ő is, Petőfi is, a forradalom hatása alatt fejlődött, még hozzá mindketten közös 

irányban. Különben is egyéniségük, forradalmi szerepük hasonló, méltó harcostársai voltak 

egymásnak a magyar nép szabadságáért vívott harcukban. 
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van. Ha másokkal egyesül, akkor az ember nagy, hatalmas és 
az egeket is képes ostromolni, miként az őskor gigászai.”

 

A néppel való egybeforrás szükségességének felismerése adja 
meg szocialista utópiájának valóban reális alapját. A jövő 
igazságos társadalmában azért hisz, mert tudja, hogy eljön az 
idő, amikor már nemcsak kiváló egyesek, de az öntudatra 
ébredő milliárdok fognak harcolni a kizsákmányolás, nyomor, 
szolgaság társadalma ellen. És mert milliárdok fognak küzdeni, 
harcukat nem lehet elfojtani.

 

„Még jelenleg csak egyesek keble dobog az egész 
emberiségért, de meg fog jőni az idő, midőn az öntudatlan 
milliárdok is felfogandják az emberiség magasztos céljait.”

 

S ebben bízva jelentheti ki, hogy tudja: elkövetkezik az 
igazságos világ:

 

„A küzdelem még nincs bevégezve, de annyit előre tudunk, 
hogy az igazságnak győzni kell: az akadályok le lesznek 
küzdve! a boldogság napjainak meg kell jőni.”

 

Petőfit köszöntő beszédében a költő legnagyobb érdemének 
azt tekinti, hogy az magasra emelkedett, de nem felejtkezett el 
a népről. E beszédében ma is időszerű, gyönyörű hitvallást tesz 
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a nép mellett, kifejezve, hogy a népnek nem isteni, sem emberi 
kegyre nem kell várnia, hanem önmagának kell önmaga 
szabadságát megteremteni:

 

„Te hirdeted – mondja elvtársáról, Petőfiről – miszerint a nép 
támaszkodjék önerejére, s ne várjon kegyelmet sem a földtől, 
sem az égtől… Te azt mondod: nép! akarj! és a nehézségek 
leomlanak útaidból: nép! nyilatkozzál és szavaidat meg fogják 
hallgatni: mert elmúlt a kor, melyben elég volt hallgatag 
várakozással nézni az idő folyását, s a kegyelemtől várni 
sorsunk javulását. Te elmondod mindezt; mert tudod mi a nép 
más országokban és tudod, mivé fog nálunk is lenni, ha 
erejéhez aránylagos akaratja van.”

 

Ha – végére érve ennek az ideológiai elemzésnek – össze 
akarjuk foglalni Vasvári tanításának leglényegesebb 
mondanivalóját, akkor éppen ezt kell kiemelnünk: rendíthetetlen 
hitét á népben, hitét az emberi szellemben és tettben. 
Világnézete a tett világnézete volt, abban az értelemben, hogy 
eszméi középpontjában a sorsát javítani akaró jobbért küzdő 
forradalmi nép és forradalmi egyén állott. Nép, cselekedj, ne 
nyugodj bele a nyomorba, amire ítéltek, nép, ne törj belé az 
igába, amit rád raktak, harcolj a rabló háborúk ellen, melyeket 
kifosztásodra és elpusztításodra szerveznek, nép, harcolj saját 
magad és az egész emberiség jövendőjéért! – ezt tanítja 
Vasvári. Harcolj, dolgozz – ez minden egyes ember, minden 
nép feladata. E mély gondolatnak Vasvári filozófiai 
megalapozását is elvégezte:
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„Minden ember élete önmagában van bevégezve. De a 
bevégzés csak olyan, mint az egyes láncszemé. Önmagában 
egészet képez, de azért szoros egybefüggésben áll az 
emberiség életláncának többi szemeivel.”

 

Vagyis: minden ember sorsa egybefonódik; az embereknek 
nem szabad elkülönülniök saját életük kicsinyes céljaival. 
Minden becsületes ember kötelessége, hogy a milliók között 
harcoljon az emberiség közös ügyéért, fejlődéséért. Ha ezt a 
kötelességét teljesíti, méltó arra, hogy embernek nevezzék: 
mert az embert a közösen végzett munka tette emberré, a 
közösen vívott harc emelte ki a barbárság korából.

 

„Egyesek életét – írja Vasvári – csak annyira becsülheti a világ, 
a mennyire ezek tényeikkel az emberiség ügyét – bár parányi 
körben is – előmozdíták.”

Kiki vizsgálja meg életét, tetteit. Megtett-e minden telhetőt 
társaiért, népéért, a népekért, az emberiség boldogabb 
életéért? Aki nem küzd, aki nem harcol e célokért – tanítja 
Vasvári – az vigasztalhatja magát mindenféle égi ábrándokkal, 
elmerülhet önző vágyainak posványában, nem menekülhet a 
jobbért küzdő emberiség jogos megvetése elől:
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„A lelkiismeret teszi mennyországgá vagy pokollá az életet… Az 
ember letűnik az élet színpadáról, de tettei fennmaradnak, mert 
ezeknek eredménye örök sajátja az emberiségnek… Kik ezt 
nem értik, vagy nem hiszik, azok nem tudják, nem ismerik az 
emberiség végcélját… Azok mindennapi kosztosai a 
természetnek, minden magasabb cél s törekvés nélkül. Sorsul 
éppen nem irigylendő…

 

Fölmerülnek az élet folyamán s nyomtalanul ismét elenyésznek. 
Sorsuk a jelentől közöny; az utókortól feledés. Összevéve: 
közönyös feledés…

 

De kik az emberiség magasabb rendeltetését tudják, értik, 
felfogják, azok tényeiket egy magasabb célra fogják irányozni, s 
életök nem öntudatlan növényéleti tengődés, hanem őszinte 
törekvés és határozott elszántság küzdelmeiből, tényeiből fog 
állani.”

 

Kedves Olvasói Végére értünk Vasvári Pál életrajzának egy 
kiváló forradalmár életrajzának. Láttuk, hogyan nevelődik, 
hogyan fejlődik, hogyan él és harcol egy népéért és az 
emberiségért életét áldozó kiváló ember. Ahhoz, hogy olyanok 
lehessünk, mint ő volt, hogy olyan katonáivá válhassunk a mi 
korunk harcainak, mint amilyen ő volt a magáénak, ahhoz nagy 
tehetség és kiemelkedő tudás kell. De mindnyájan hősök 
lehetünk, „ha az emberiség ügyét – habár parányi körben is – 
előmozdítjuk”, ha úgy élünk és küzdünk, ahogyan ő élt és 
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küzdött, ha a mi életünk is „az őszinte törekvés és határozott 
elszántság küzdelmeiből, fáradalmaiból, tényeiből fog állani”.

Forrás: http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?docId=704&secId=65867


