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A kortársak ép oly kevéssé vannak tisztában az ese-
mények jelentőségével és a cselekvő egyéniségek értékével, 
mint a hegyek közt bolyongó a csúcsok viszonylagos ma-
gasságával. A mint a hegyláncztól eltávozunk, az alacso-
nyabb emelkedéseket elfedi a távol köde, csak az égbe me-
redő ormok tűnnek elő egész nagyságukban. így csakis a 
történeti távlat mutat ja meg, kinek emléke magaslik föl, 
felülemelkedve az idők homályán, a feledésen, beragyogva 
a dicsőség napsugarától. 

Egy század választ el Horváth Mihály születésétől, 
egy emberöltő folyt le halála óta. Az a kegyelet, mely em-
léke iránt országszerte nyilvánult és melyben Szeged városa 
közönsége oly méltón osztozik, azt mutatja, hogy nemzete 
történetírójának emléke még élő, hogy helye ki van jelölve 
egy nagy nemzedék nagyjai között. 

Magyarázzuk meg életét, művét, sikerét; jelöljük ki azt 
a helyet, melyet irodalmunkban, szellemi történetünk fej-
lődésében elfoglal. Ő maga egyik könyve jelmondatául ezt 
választotta: «Eljutottunk azon korig, amelyben igen sokan, 
sőt tán egész nemzedékek csak az igazságot követelik, min-
den bálványozás és pártos boszú kizárásával». A «de mortuis 
nil nisi bene» csak azokra lehet igaz, kikről különben csak 
rosszat mondhatnának. Az apotheosis nem a hiányok el-
hallgatásában áll — a tökéletesség nem emberi dolog — 
hanem az érdemnek, a positiv alkotásnak hű és pontos 
megjelölésében. A legnagyobb ember is csak egy tényezője 
korának, a legnagyobb tudós is csak a maga korában állja 
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tudomány alapjaival igyekezzék tisztába jönni, mielőtt építeni 
kezd. Állást foglal. Főeredménye a szabadakaratot illetőleg: 
«Természet és történetírás oly viszonyban állanak egymással, 
mint a szükség és a szabadság országa.» Az Isten ép úgy 
ellene állította, mint alávetette a szükség vak törvényének 
az emberi ész világát, elszakítva a természettől az akarat 
szabadságát. A történetben a tudományt az adatok hű fel-
használásában találja, a művészetet az alakok szép rajzában. 
Már is megmutatja, hogy van benne történeti érzék, hogy 
szavak és nevek nem téríthetik el a lényeg keresésétől. 
Egyik első kérdés, melyet fölvet, az : hogyan van, hogy 
nálunk a reformatio nem járt az erkölcsösség emelkedésével, 
holott máshol, különösen Francziaországban, ez a közvetlen 
hatása szembetűnő. 

így fölkészülve, gyors egymásutánban írta meg müveit, 
melyek elismerésében sem az Akadémia, sem a közönség 
nem fukarkodott. Fraknói szépen kifejtette emlékbeszédé-
ben, minő fontos volt szellemi életünkre nézve, hogy 
tudós társaságunk Horvát István délibábos Rajzolatai-
val szemben Horváth Mihálynak nem a képzelethez szóló, 
hanem a tények alapján álló irányát támogatta. Még 
többet tett ennél. Pályadíjai kitűzésével nemcsak mind újabb 
tanulmányra buzdította, hanem új tartalmat adott történet-
írásunknak. 

Nem hiába harcz és háború a magyar történet, íróink 
is ezekkel foglalkoztak szinte kizárólagosan. A régiek közt 
Szamosközynek, Bél Mátyásnak volt érzéke a cultura i ránt ; 
az újabbak közül Engel és Fessler lehetőleg összekapcsol-
ták a politikai fejlődéssel a művelődést is, de épen a nagy 
papi történetírók, Pray és Katona, a szorosan vett állami 
ügyek mellett legfölebb az egyháziakat vették figyelembe. Most, 
Széchenyi korában, az ország gazdasági átalakulásra készült. 
Mintáúl csak nyugoti Európa polgár-államai szolgálhattak. 
Oly nemzetnél, mely mindig történeti jogaiért küzdött és 
mely gyanúval nézett minden újítást, melynek itthon nem 
látta gyökerét, kétszeresen fontos volt a honi fejlődésnek a 
nyugoti eszmékkel való összekötése. E törekvést szolgálja 
Horváth Mihálynak Az ipar és kereskedelem története 
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hazánkban czímű munkája. Mintegy bevezetése azon moz-
galmaknak, melyek a Védegylet alapításához vezettek. 

A történelem egy és ép oly kevéssé lehet szó külön 
politikai, mint külön úgynevezett művelődés-történetről. 
Az emberi szellem keresi az anyagi, értelmi és érzelmi 
szükségeinek megfelelő eszméket és alkotásaiban azok meg-
valósítására törekszik. Állam, egyház, gazdaság mind egy és 
ugyanazon kor és nemzet fölfogásának jelét viseli magán, 
sőt még a művészetnek és irodalomnak aránylag sokkal 
függetlenebb és egyénibb alkotásai sem érthetők meg, ha 
nem illesztjük be azokat teremtő környezetükbe. Ezért az ú. 
n. művelődés-történet a politikai és állami viszonyok nél-
kül ép oly érthetetlen, mint a mily lehetetlen az állami 
viszonyoknak kellő és helyes képét adni az alapul szolgáló 
gazdasági állapotok és a közös gondolkodást kifejező szel-
lemi művek tárgyalása nélkül. így a történeti anyag bá-
mulatos sokfélesége mellett is egy és egységes. Különös tudo-
mány, mely a legmagasztosabbhoz nem juthat el a csekély-
nek látszó részlet beható és biráló számbavétele nélkül és 
mely a legkisebb részletben is megtalálja a legfenségesebb 
eszmékkel való kapcsolatot. 

Csak mostanában jött nálunk is divatba, a rosszul értel-
mezett szakszerűség szempontjából, hogy a legaprólékosabb, 
különálló adatokat is törte net nevével ékesítsék, holott törté-
net csak ott van, hol szellem, hol általános emberi érdek van. 
A régiek ez aprólékosságot nem ismerték. Ha nem saját 
koruknak rajzát vagy egy kiváló férfiúnak életírását adták, 
legalább az egész hazai történetet tartották szem előtt. 
Annak előzetes általános ismerete nélkül hogy' is mertek 
volna bármely részletkérdésbe bocsátkozni? A nemzeti króni-
kákból szinte természetesen fejlődött ki a nemzeti történetek 
hosszú sora. Akkor még elég naivak voltak ahhoz, hogy a 
történetben isolált kort ne tartsanak lehetőnek; előbb a 
kezdetekkel kellett tisztába jönnie annak, ki következések-
ről írt. Más nemzeteknél a történetírás csak tudomány 
és művészet. Nálunk, kik történetünkből merítjük életerőnk 
javát, hol századok óta ugyanazon kérdések más formá-
ban ismétlődnek, ennél is több: élet. Ezért nincs magasz-



tosabb, de felelősebb hivatás sem, mint magyar történet-
írónak lenni. 

így Horváth Mihály is, első alapvető művei és tanul-
mányai után, megírja rövid foglalatban a magyarok törté-
netét, iskolai használatra. A történeti anyagot már össze-
hordták nagy elődjei, Fesslerig, abból bőven meríthetett. 
De a földolgozás, kora szempontjainak belévitele a régi 
világba, egészen az ő műve. 0 az első, ki az alakulni kezdő 
modern Magyarország ideális tükrén át nézi és mutatja be 
hazánk viszontagságos történeteinek egymásutánját. 

De nemcsak a felfogás ú j ; a mi legfontosabb és fán leg-
nagyobb érdeme azon férfiúnak, kinek emlékét ünnepel-
jük : új a nyelv is. A történetírást ő tanította meg érthető, 
szép magyar nyelven beszélni. Csak össze kell hasonlítani 
tiszta, világos nyelvét előzőinek, különösen a két Budaynak és 
Virág Benedeknek latinos és modoros stylusával, hogy egy-
szerre belássuk, milyen nagy munkát végzett, szinte öntudat-
lanul. A magyar költészet e korban már szabadon bontogatta 
szárnyait; a tudományos próza még pólyáiban volt. Nemzeti 
renaissance-unkban, épen mivel tudományos tekintetben any-
nyira függtünk a külföldtől, a kötetlen beszéd megállapítása 
maradt utoljára. Új gondolatoknak, új tárgyaknak új nyelvre 
volt szüksége ; azokat még a latinból sem lehetett kölcsönözni. 
Komoly prózánk igazi atyja Széchenyi, de még az ő láng-
eszének is hány fordulatra és kitérésre van szüksége, hogy 
magát egészen megértesse. Az eredeti és önálló gondolkodó-
nak még ma is magának kell megteremtenie, ha nem is 
szókincsét, de szórendjét, hogy egészen kifejezhesse, mi 
elméjében rejlett. Ha Horváth Mihályról gyakran úgy ítél-
tek, hogy inkább jellemzi őt az érthetőségre, mint a mély-
ségre való törekvés, nem fölötte, hanem kora fölött tör-
tek pálczát. 

Igenis akarta, hogy olvassák, hogy megértsék, hogy 
élvezzék. Még többet i s : azt, hogy művével hazájának hasz-
náljon. A történetírásban nemcsak tudományt látott, ha-
nem a legbiztosabb eszközt kora eszméinek terjesztésére. 
Az a szabadság, melyet ő a történet lényegének tart, min-
den alakjában lelkesítette, buzdította őt. Lehet-e nagyobb 
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szerencse történetíróra nézve, mintha érzésében, gondolko-
dásában, úgyszólva még ösztöneiben is egy olvasóközönségé-
vel, a nemzettel, melynek ügyét szolgálni, előbbre vinni 
oly hőn óhajt ja. Ha ez az egyetértés [megvan, ha a nem-
zet ideális, magasztos czélok felé tör, mint akkor; ha e 
küzdelemben jellemre, észre legjobbjai járnak elől: a 
történet komoly Múzsája Tyrtaios rhythmusát lejtve buz-
dítja a harczra indulókat. A subiectiv, lelkesítő, mint ma 
mondanók : chauvinista történetírásnak ez a jogosult kora. 
Az obiectivitás akkor lép teljes jogába, mikor a nemzet 
más úton halad, mint a melyet helyesnek tart életének és 
fejlődésének kutatója és midőn ennek az a nem irigylendő 
feladat jut, hogy a multat állítsa oda tükör gyanánt, 
melyben nemzete ne csak dicsőségét lássa meg, hanem vég-
zetes hibáit is. Ekkor, és csak ekkor lesz múltba néző próféta 
a történetíró. A gondviselés kedvezése megkímélte Horváth 
Mihályt e hálátlan és népszerűtlen szereptől. Mig élt, nem-
csak ő maga maradt hű ifjúsága eszményképeihez, nemzete 
sem hagyta el azok imádását. 

A szabadsági eszmékkel legszorosabb kapcsolatban álló 
nemzeti gondolat az 1848-iki törvények által testet öltött. 
A magyar állam feltámadása az emberiség legszentebb jogai 
elismerésének jegyében történt meg. Ha még idegenek, 
távol állók is ujjongtak a tiszta és vértelen győzelem kiví-
vásán, elképzelhetjük Horváth Mihály örömét és lelkese-
dését. Sorsában is nagy változás áll be. Még 1839-ben fel-
jegyezte róla egy akadémikus társa, hogy ez a világos fejű 
pap sohase lesz püspök. Most az első felelős magyar 
ministerium őt nevezte ki az egri érsekké lett Lonovics 
József helyébe csanádi püspöknek. Mindenki tudja, hogy 
ez a kineveztetése vonta maga után politikai szereplését, 
ministerségét, in effigie felakasztatását, végre hosszú, 1867-ig 
tartó távollétét attól a hazától, melyet kevesen imádtak 
jobban nála. 

Az a küzdelem, melyet ő maga «nemzetünk élet- és 
szabadság-harczának» nevezett egy hivatalos oklevelében, 
nem indult mindjárt forradalomnak, függetlenségi harcznak, 
a hogy' méltán híressé vált művében később nevezte. 
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A magyar püspökök folyamodványa Ferdinánd királyhoz, 
melyben Jellasics betörése és kiűzése után a törvényes 
állapot fentartását kérik, Horváth Mihály műve. Társai csak 
keveset «lágyítottak» fogalmazásán. Ez a történeti ala-
pon álló irat a teljes loyalitás szellemét lehelli. «Fölsé-
ges úr», így szól egy mondata, «mi, ezen nemzet nagy ré-
szének lelki pásztorai, közelebbről ismerjük annak érzel-
meit s bizton állíthatjuk, hogy, mit a történet is tanúsít, 
nincs fejedelme iránt hívebb nép a magyarnál, ha törvény-
szerűkig kormányozzák.» Igaz, hogy a polgárháború borzal-
mainak kifestése után azt is kimondja: «Mikép szereztethetik 
újra vissza szentsége a királyi szónak és eskünek, melylyel 
hazánk, szabadságunk ellenei elannyira visszaéltek?» Ezért 
bámulja a történetíró kartársainak hazaszeretetét és sza-
badelvüségét, pedig, mint hozzáteszi, a saecularisatio kér-
dése felől mind több szó emelkedett, «az pedig a közel jö-
vőben várható, hogy az egyházi javak jövedelmében a tized 
elvesztése által károsodott, vagy különben kellően el nem 
látott alpapság is fog részesíttetni.» De a püspöki kar túl-
nyomó része, bár jó magyar, megállott a loyalitás küszö-
bénél, öt ellenben ellenállhatatlanul sodorta magával a moz-
galom árja. A függetlenségi nyilatkozat elkészítésére ki-
küldött bizottság egyik tagjává őt választotta a felsőház. 

Megszoktuk, szinte természetesnek tartjuk, hogy a for-
radalom hősei, mihelyt kormányra jutnak, megalkudván a 
tényleges viszonyokkal, elhagyják vagy legalább módosítják 
addig vallott és hirdetett elveiket. E szempontból különösen 
érdekeltek az 1849-iki forradalmi kormány cultusministe-
rének hivatalos ügyiratai, melyeket tán nekem volt először 
alkalmam átkutathatni. Ebben az élet-halál harczban sem 
a ministernek, sem szakának nem juthatott döntő szerep. 
Inter arma silent Musse. A mi legjobban meglepett, az, 
hogy a közigazgatás akkor is elég rendesen folyt; a bureau-
kratia alig érzi a hivatalszobákon kívül dúló vihar csapkodá-
sát. Az 1848: XXII. törvényczikk értelmében megállapítják 
és ki is osztják a bevett vallások papjainak, még a görög 
keletieknek is a 300 frtnyi congruát. Beérkeznek az iskolák 
tudósításai; épen a legutolsó acta az érsekújvári tanító-
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képző ösztöndíjaira nézve tesz felterjesztést. Folyik a tem-
plomok építése és javítása is és természetesen elég sűrűn 
fordul elő a hivatalos kar kiegészítése és előléptetése. A m a i -
tól leginkább a czímek hiám-a különbözteti meg az egész 
ügykezelést. Nemcsak a minister «tisztelt», még a kormányzó 
elnök megszólítása is legfölebb «mélyen tisztelt.» Csak az 
utolsó felvonásnál, épen Szegeden, csendülnek meg néha a 
közeli véget sejtető hangok. Sok marad elintézés nélkül, 
sok actának nincsenek itt az előiratai, sokat boldogabb 
időkre kell halasztani. A vég pedig az, hogy Hajnik Pál 
rendőrfőnök értesítése szerint, csak hat előfogat áll a mi-
nisterium rendelkezésére — a meneküléshez. 

Magának a ministernek neve és tevékenysége különö-
sen két körlevélhez fűződik. Az egyik közismeretű. Május 
19-én va muszka ellen imádságra, böjtre, keresztes had-
járatra buzdítja az összes lelkészeket. Különös, hogy nem-
csak Petőfi gúnyját vonta magára ez a rendelet, hanem a 
felekezetek .lelkészeinek meglehetősen általános tiltakozását 
is. A protestánsok, mint az öreg Szoboszlay Pap István 
superintendens írja a ministernek, fennakadtak ama kife-
jezésén, hogy keresztet ragadjanak és épen Debreczenben 
nagy volt e miatt az elégedetlenség. Katholikus részről 
pedig sérelmesnek találták, hogy a kormány a püspökök 
mellőzésével egyenesen a lelkészekhez fordul. Bartakovits 
Béla rozsnyói püspök, egyike a kevés főpapnak, ki meg-
maradt helyén, kimondotta, hogy vallása békét hirdet, nem 
háborút és hogy bajos a papság tekintélyére appellálni ak-
kor, mikor szinte hivatalosan megtesznek mindent a tekin-
tély lerontására. Általában igen sűrű a panasz a nemzeti 
mozgalomnak vallás-ellenes, de különösen pap-ellenes irány-
zata miatt. 

Hogy a politikai forradalom a társadalom alapjait is 
megrendítette, Duffand Carola folyamodványa bizonyítja. Ez 
a hölgy, fennen honleánynak mondva magát, a függetlenségi 
nyilatkozatból, mely a hitszegést sújtja, le akarja vonni a 
megfelelő következést. Férje hazaáruló, Temesvárra szö-
kött ; különben is protestáns. Kéri a házasság felbontását, 
hogy gr. Yécsey tábornok neje lehessen. A minister erre 



12 

azt jegyzi meg, kogy a kérelem ép olyan eszélyes, mint a 
milyen törvényellenes. 

A püspököknek vagy helynökeiknek átlag épen nem 
barátságos magatartása hatással lehetett a katholikus auto-
nomia kérdésének fölvetésére. Egy jun. 15-én Budapesten 
kelt rendelet-fogalmazvány, Horváth Mihály kezeírása,* a 
katholikus egyház autonómiájának helyreállítását hagyja meg. 
Ez újjászületésnek a szabadság alapján kell megtörténnie. 
E czélból Pesten, aug. 20-án, Szent István napján, köz-
gyűlés fog tartatni, melynek tagjai az összes magyar kath. 
egyházat képviselik. E gyűlést aztán, Szegedről, bizonyta-
lan időre elhalasztották. Akkor nem is lett következése, de 
Horváth Mihály hazatérése után az országgyűlésen, mint 
képviselő, egyik legbuzgóbb előharczosa maradt a kath. 
autonomia szervezésének. 

Egy későbbi rendelet jun. 24-én az egyház anyagi 
javainak rendezését és különösen az alsó papság helyzeté-
nek javítását tűzi ki a leendő közgyűlés egyik tárgyául, 
így az autonomia leendő rendezése mindinkább a püspöki 
kar ellen fordul. De már egyenes fenyegetés sem marad el 
azon hazafiatlan egyházi hatóságok ellen, melyek e végső 
veszedelemben nem teljesítik polgári kötelességüket. Hogy 
mikép értelmezte Horváth Mihály a főfelügyeleti jogot, azt 
épen Kreminger Antal szegedi plébános esete tünteti fel. 
A plébánost gr. Batthyány Kázmér kormánybiztos fel-
függesztette hivatalától. Azóta vizsgálat folyt ellene és a 
legtöbb tanú, még az is, kire ő hivatkozott, ellene val-
lott. Ezért Horváth Mihály őt Szegeden, julius 27-én kelt, a 
csanádi vicariushoz, Bóka Józsefhez intézett rendeletével meg-
fosztotta állásától. «A statushatalom, míg egyrészt jogo-
sulva, de a főfelügyelet eszméjénél fogva kötelezve is van 
a lelkészektől megkívánni, hogy polgári kötelességeiket tel-
jesítsék.» Meglehet, hogy épen azon tapasztalatok, melyeket 
mint forradalmi minister gyűjtött a papság cselekvő vagy 
passiv ellenállását illetőleg, tették őt később a «szabad egyház 
a szabad államban» elvének lelkes és meggyőződéses hívévé. 

* Megjelent a Közlöny 135. számában. 
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Következett az utolsó szomorú jelenet. Arad és Vilá-
gos után a választott püspök makói residentiájába vonult 
vissza. Itt tudta meg, hogy a hatalom elfogatja a volt ma-
gyar kormány tagjait. Szegedre menekült. Rokona, Krebs vas-
kereskedő, egy ideig rejtegette ; egy nádasban valami kunyhó 
volt a lakása. Ott sem volt maradása. Szekéren Pestre hoz-
ták. I t t találkozik dr. Gárdos János orvossal, jó barátjá-
val, ki rémülten kiált fel, hogy veszve van, halálra kere-
s ik: meneküljön. «Hová? hisz pénzem sincs?» Gárdos, ki 
magnetizálással foglalkozott, médiumához, azon hölgyhöz, 
kit később nőül vett, vezeti az üldözöttet és kérdezi a magne-
tikus álomban szendergőt, hogyan menekülhetne Horváth 
Mihály? Gr. Brunswik Terézhez kell fordulni, volt a vá-
lasz. A grófné tudta, hogy B. Prónayné ép külföldre készült, 
fürdőbe; az magával vitte a püspököt, mint komornyikját, 
kocsija bakján. Előbb azonban tapaszt tettek arczára, hogy 
az megdagadván, őt felismerhetetlenné tegye. így jutott 
Horváth Komáromon, Bécsen át külföldre. Egyelőre Aachen-
ben szállott meg és egészsége helyreállítására a Nagy Károly 
ideje óta híres fürdőt használta. 

Ezzel azonban nem volt befejezve Odysseája. Nővére 
kiment látogatására. Bécsben a vasúti kocsiban hozzásze-
gődik egy igen udvarias úr, ki mindenkép segítségére van 
a tapasztalatlan nőnek és beszélgetés közben megtudja tőle 
utazása czélját. Titkos rendőr volt és az ausztriai kor-
mány csakhamar érintkezésbe lép a poroszszal a menekült 
kiadatása ügyében. Berlinben eleinte nem voltak erre haj-
landók, megelégedtek azzal, hogy Horváth Mihályt rendőri 
felügyelet alá helyezzék. Nemsokára azonban — talán 01-
mütz után — változás áll be a porosz kormány magatar-
tásában. Talán nagy történetírónk arra a sorsra jut, mint 
tíz évvel később az emigratióban társa volt gr. Teleki László. 
Ettől az aacheni rendőrfőnök mentette meg. Értesíti a püs-
pököt a veszedelemről és egyúttal tanácsot ad neki, hogyan 
menekülhet. Még mindig jár t a fürdőbe, hová két rendőr 
kisérte, őrködve cabinja aj taján. Az ablak rostélyát azon-
ban kifűrészelték és azon át jutott Horváth egy más ut-
czába, hol zárt kocsi várt reá. Néhány óra múlva a mene-
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kült már Belgium szabad ege alatt lélekzett fel. Megmen-
tőjéről, ki talán nem is jár t el a porosz kormány szándéka 
ellen, holtáig nagy hálával emlékezett meg. 

Ily regényes viszonyok közé döntötte a forradalom ka-
tastrophája azt a férfiút, kit egész lénye békés, komoly 
tudóssá praedestinált, kit főpapi állása legalább minden 
anyagi gond és forgaudóság fölé helyezett volna más idő-
ben. Csak most kezdődik igazi emigráns élete. 

Az 1849-iki emigratio lényegesen különbözik attól, 
mely négy emberöltővel azelőtt Kákóczi Ferenczet kísérte 
a száműzetésbe. Annak még egészen aristokratikus, sőt ud-
vari a jellege. A fejedelem hasonlíthatatlan tekintélye össze-
tar t ja őket, tán jobban, mint itthon. Számuk sem nagy, el-
látásukról is, úgy a hogy, gondoskodott előbb XIV. Lajos, 
aztán a szultán. A forradalom után sem hiányoztak az 
emigratióból a főúri és nemesi elemek, de a nagy számban 
szinte eltűntek. Csak Kossuthról és kísérőiről gondoskodott 
1851-ig a török kormány, aztán egészen magukra voltak 
hagyatva. Nem volt kormány, nem volt nép, mely eltar-
tásukra vállalkozott volna. Pulszky Ferencz igen érdekesen 
beszéli el, mint iparkodtak aztán Londonban és más nagy 
városokban foglalkozáshoz, kenyérhez jutni. Az élet gondja 
és küzdelme, aztán elszórtságuk már magában véve is meg-
magyarázza összetartásuk meglazulását. De hiányzott ter-
mészetesen a Rodostóban szigorúan fentartott udvari fegye-
lem és klastromi életrend is. Kossuthtal csak néhány sze-
mélyes híve s bizalmasa maradt folytonos érintkezésben. 

Ennyi különböző elemet, több ezer, egész existentiájából 
hirtelen kizökkent, lelki egyensúlyában megrendült embert 
mégis összekapcsolt egy nagy eszme : a hazatérés, a diadal. 
Ez az akkori viszonyok közt csak oly nemzetközi bonyodal-
maktól volt várható, melyek Ausztria erejét megbénítva, siker 
reményével kecsegtetnek egy újabb magyar felkelést. Az 
első évek tompa, reménytelen megadása, után, az orosz-
török háború, melybe a nyugati nagyhatalmak is beavat-
koztak, hozta az első reménysugárt. Akkor írta Vörösmarty: 
«Lesz még ünnep a világon.» Ausztriának a lehető legkel-
lemetlenebb volt a helyzete és a lehető legügyetlenebb a 
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diplomatiája. Fennen hirdetett «hálátlanságával» kérlelhe-
tetlen ellenségévé tette az oroszt, a nélkül, hogy a fran-
czia vagy angol barátságát megnyerhette volna. Összeütkö-
zésre azonban nem került a dolog és ezen első nagy re-
mény szétfoszlása magyarázza, hogy az emigratio több elő-
kelő tagja, felhasználva az 1857-iki amnestiát, siet haza-
térni. A többi is haza akarna térni, minden gondolata, ér-
zése most is a honé, szenvedéseit múlóknak, egész új élet-
pályáját csak rövid átmenetnek tartja — haza akarna térni, 
de csak fegyverrel kezében, az osztrák birodalom romjain 
taposva, üdvözölve az újjáéledő, teljes szabadságáért fegy-
vert ragadó nemzettől. Ezen eszménykép megvalósítását 
helyezte kilátásba az 1859. év tavaszán kitört olasz-fran-
czia háború. Tudjuk, minő lázas tevékenységet fejtett ki 
akkor Kossuth, minő buzgón állottak oldalánál Teleki, Klapka, 
Jósika s Pulszky; tudjuk azt is, az összeköttetés hány és 
mily erős szála biztosította őket a nemzet közreműködésé-
ről, ha felmentő sereg lépi át a haza határát. Ismét csaló-
dás. A mindenhatónak tartott III. Napoleon békét köt, mely 
még csak Itáliát sem akarja felszabadítani egészen. Itthon 
pedig, Kossuth nagy bánatára, a megegyezés első komoly 
előkészületei folynak. De az 1861-iki országgyűlésen Deák Fe-
rencz nem fegyver, hanem törvényes joga alapján akarja 
visszaállítani Magyarországot. Ez akkor nem sikerült, de 
azt mégis mutatta, hogy a nemzeti lélek kezd elválni az 
emigratio ideáljaitól. 

Csakhamar a remélt külső támasz is elmarad. Napo-
leon, kinek szaván csüngött akkor az egész világ, 1862-ben 
közeledett Ausztriához. Az 1863-iki lengyel felkelés alkal-
mával nemcsak Francziaország já r el közösen Ausztriával, 
hanem ADglia is. Németországban is megerősödik Ausztria 
positiója és a poroszszal való együttműködés 1864 elején 
azt szinte rendíthetetlennek tünteti fel. Az 1859 óta any-
nyira buzgó, oly lázasan tevékeny emigratiós politika véget 
ér. I t thon pedig egyre nő Deák tekintélye, a kiegyezéshez 
való hajlandóság. Ekkor áll be a csüggedés. A hontalanok 
kénytelenek lemondani a visszatérés reményéről abba a 
Magyarországba, melyet függetlennek és függetlenségeért 
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minden áldozatra késznek álmodtak. Álmaik honi palotája 
helyett meg kellett vonulniok a való idegen viskójában. Élet-
pályájuk csak most szakad igazán ketté, eddig a remény 
egységessé fűzte azt. Eddig Horváth Mihály egy sorban 
állott a külföldön hazájuk jogáért küzdők csapatjával. 
Elhagyatottságát nem is érzi, míg tart az idegfeszítő küz-
delem. Csak most jut elszigeteltségének tudatára, melyet 
még nyomasztóbbá tesz hosszas betegeskedése. 

Ez a csüggedés, ez a kizökkenés a gondolkozás és 
érzelem megszokott, kedvelt kerékvágásából, ez a lemondás 
a múltról és a nagy jövőről egyaránt, Horváth Mihályra is 
éreztette hatását. Csakis ez a resignatio magyarázta meg, 
hogy Genfben polgári házasságra lepett, családot alapított, 
házat vett és hosszúra növesztve szakállát, még megjele-
nésében is megvált múltjától.* 

De csak a politikától ós egyházi állásától; a tudománytól 
nem. Épen a száműzetés évei emelik tetőpontra munkásságát 
és annak becsét. Brüsszelben való hosszas tartózkodását az 
ottani gazdag levéltár átkutatására használta fel. E tanulmá-
nyának eredménye azon rendkívül tartalmas Begesta-munka, 
melyet Hatvani Mihály neve alatt adott ki az Akadémia, mert 
hisz a száműzött igaz neve alatt Magyarországon akkor 
nem jelenhetett meg semmi. E regesták különösen a 
XYI. század történetére, a Mohács után következő korra 
nézve fontosak, azon korra, melylyel Horváth addig is ki-
váló szeretettel foglalkozott és melynek egyik első, az 
Athenaeumban megjelent tanulmányát szentelte. 

Az új adatok bősége mindig nagy értékű a történet-
íróra nézve. Nemcsak hogy igazabb képet nyer velők kor-
ról, személyekről, viszonyokról, hanem minden egyes új 
biztos adat egy-egy erősség a lehető tévedés, és a mi annál 
tán még károsabb, az üres általánosítás ellen. De az adat 
még nem tesz historikussá, úgy mint a legszilárdabb tégla-
halmaz még nem tesz ópítészszó. Hanem a brüsszeli tartózko-
dás és annak gyümölcsei megváltoztatják Horváth módsze-

* Neje, Voignoux Mária Michaela Ferneyben, a Voltaire tartóz-
kodása által oly híressé vált svájczi faluban született. 



rét is. Csak most válik igazán kutatóvá. Itthonn, hol legföl-
lebb egyes családok személyes jóakarata nyitotta meg 
előtte archivumaik féltve őrzött kincseit, hol az Országos 
Levéltárhoz még nehéz volt hozzáférni, — csak Bécsben 
dolgozhatott 1844-től fogva — hol már elfoglaltsága lehe-
tetlenné tette — a közlekedés akkori állapota mellett — 
a megyei, városi, egyházi iratgyűjtemények kimerítő 
buvárlását, nem lehetett azzá. Csak most élvezhette a 
historikus legnagyobb gyönyörűségét, azt, mikor minden 
egyes új, szemei elé kerülő oklevél egyenkint szakasztja föl 
előtte a mult titkait rejtő zárakat, midőn szemtől-szemben 
áll a már szinte fogalommá vált nagy történeti alakokkal, 
nemcsak tetteiket ismerve fel, hanem cselekvésük indokait, 
azokat a nehézségeket, a melyekkel meg kellett küzdeniök, 
mindazokat az aprólékos vonásokat is, melyek nélkül ké-
pük egészen teljes soha nem lehet. Igaz történetíró a kutatás 
szenvedélye nélkül el sem képzelhető és Horváth Mihály 
elte fogytáig hű maradt e szenvedélyhez. 

Nemcsak tudomány a történet, hanem élet. A leggaz-
dagabb levéltárból, a legválogatottabb könyvtárból is csak 
ismereteket szerezhetünk. Igazán csak azt írhatjuk meg, a 
mit átéltünk. Átéltünk, nem személy szerint, hanem lel-
künkben, beléhelyezve magunkat más korok és személyek 
gondolkodásába, érzésébe, életmódjába. Csak az egyéni élet-
nek ilyetén gazdagsága állapíthatja meg a történetíró igaz 
nagyságát. Tapasztalásának, tanulmányának, világfelfogásának, 
ha szinte öntudatlanul is, vissza kell tükröződnie művei-
ben. Be kell fogadnia minden szellemi hatást, mert csak 
műveltsége teheti képessé arra, hogy az adatok és az élet 
közti kapcsot meglelje, hogy az anyag, a tömeg zűrzava-
rában megtalálja a vezető fonalat ; hogy előadásában, csopor-
tosításában föléje bírjon emelkedni a napi kérdéseknek, a 
múló érdekeknek és valóban magas eszméket kövessen. 
Tudós történetírónk addig is volt sok; ő az első, ki lelke 
ós élete gazdagságánál fogva a műveltség magas fokára is 
emelkedett. 

E fejlődésének hatása meglátszik már Magyarország 
történelmé-n is, mely 1860-tól kezdve hat kötetben je-

2 
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lent meg és nemcsak terjedelmében, hanem tartalmában 
és felfogásában is messze fölötte áll a régibb tankönyv-
szerű kiadásnak. Még mindig «Hatvani» írta, de most már 
széles körben terjedhetett és classikus könyve lett a hat-
vanas éveknek. De politikai és történeti látását mi sem 
gazdagíthatta annyira, mint az a nagy dráma, melynek 
közeli szemlélője, majd szereplője volt : a modern Magyar-
ország megszületésének és katastrophájának története. 

Mi sem bizonyítja jobban Horváth Mihály lelkiismere-
tességét, hogy úgy mondjam: történetírói becsületességét, 
mint az a tény, hogy csak akkor fogott e korszak meg-
írásához, midőn az reá nézve már elmúlt, midőn annak 
Kossuth által képviselt hagyománya nem uralkodott már 
rajta kizárólagosan. A második nagy magyar emigratiónak 
nem lett Mikes Kelemenje, emlékírója, hanem magát a párt-
tusán fölül emelni törekvő historikusa. Hogy mindamellett 
tagadhatatlanul subiectiv, sőt néhol irányzatos és ezért 
téves ez a munkája, annak nem elfogultsága az oka. Nem 
szabad felednünk, hogy a Széchenyivel kezdődő mozgalom, 
mely a közép-kor romjain új Magyarországot akart építeni, 
nem csak a magyar nemzet megmaradására, lehető felvirá-
goztatására volt feltétlenül szükséges, hanem egy része volt 
annak az általános európai szellemi forradalomnak, mely 
világrészünknek nemcsak politikai formáit, hanem a mi fon-
tosabb, egész gondolkodását a XVIII. század óta átalakí-
totta. Nyugaton már mindenütt győztek a szellemi szabad-
ság elvei és akár Thiers-t és Guizot-t nézzük, akár Macaulayt, 
akár Mommsent vagy Kantot, mindenütt a polgári állam 
győzelme a feudális fölött tűnik elő nemcsak történeti, 
hanem erkölcsi szükségnek. Műve tehát nem volt más, mint 
az általános európai felfogás kritériumainak alkalmazása 
magyar viszonyokra, magyar egyéniségekre. 

A Huszonöt év történetében Széchenyi egyénisége és 
szelleme dominál. Ki ne olvasná ma is élvezettel és tanul-
sággal azon lapokat, melyek pezsgő friss életről szólnak, hol 
előbb hazafias kétségbeesés vagy renyhe tétlenség bénított 
meg minden erőfeszítést; nagyszerű alkotásról, hol előbb 
egy elavult alkotmány bástyáinak tatarozására fordítottak 
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minden még meglevő erőt ; öntudatos haladásról, hol előbb 
legfölebb a hazafias érzés inkább ösztönszerű nyilvánulásai 
derítették fel oásisként a tespedés végtelen sivatagját. Hőse 
lelkének legmélyét talán nem világította meg ; de hisz e 
sphinxmég m a i s várja megfejtőjét. Azonban Széchenyi föllé-
pésének és pályájának nemzeti és társadalmi jelentőségét oly 
igazságosan és behatóan itéli meg, hogy nekünk, epigonok-
nak, csak a böngészés maradt, az ő dús aratása után. Az az 
elvi küzdelem, mely kifejlődik a «legnagyobb magyar» és 
Kossuth Lajos közt, ki őt először nevezte így, szintoly 
világosan áll előtte; csakhogy ebbe már sok személyes ele-
met is vegyít. Ép úgy nagyjában helyes az országgyűlések-
nek és vezetőiknek, különösen Deáknak jellemzése. A mi 
legfontosabb: a politikai és a szellemi átalakulásnak min-
den ízét átérti, átérzi, nemcsak adatokat közöl, hanem 
behatol igaz historikushoz méltóan azok szellemébe is, 
felismervén azok jelentőségét. Különös szeretettel tárgyalja 
a katholikus egyház kebelében támadt szabadsági moz-
galmakat és Wurda Károly győri kanonoknak, ki az 
1843-iki országgyűlésen először lép fel a «szabad egyház a 
szabad államban» eszméjével, legszebb és legpathetiku-
sabb lapjainak néhányát szenteli. Csak a társadalmi és gaz-
dasági fejlődés legmélyebben fekvő és ezért legnehezebben fel-
található, de minden átalakulásnál döntő tényezőit nem 
méltatja eléggé. 0 modern történetírásunk atyamestere ; 
legtöbb követője, sajnos, ebben sem emelkedett föléje. 

Tárgyának nagysága őt magát is magával ragadja. 
Nyelve nemcsak emelkedett, hanem, mit előbbi műveiben 
ritkán találunk, gyakran velős, kicsiszolt sententiákban bő-
velkedő. E munkájának főhiánya. hogy anyagát csaknem 
kizárólag az egyik táborból, a magyarból, a szabadelvűből 
meríti. E hiányon a mű második kiadásában, különösen Szö-
gyény-Marich László országbíró emlékiratainak felhaszná-
lásával, lelkiismeretesen akart segíteni. 

Mint a Huszonöt év, szintén Genfben jelent meg, rövid 
idővel utána (1865) magyar kiadónál, Purky Miklósnál, a for-
radalmi kormány volt komáromi biztosánál, Magyarország 
függetlenségi harczának története. Ha már nagyon figye-

2* 
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lemreméltó ez az evolutio, mely az 1848 előtti kutatóvá 
és mi valamennyi közt tán a legnehezebb, saját kora tör-
ténetírójáva érlelte a tehetséges autodidaktát, az akkor 
nagyon beteges, folytonos ápolásra szoruló férfiúnak munka-
ereje és energiája, melylyel néhány év alatt ily terjedel-
mében is imposans művet alkotott, egyenesen bámulatos. 

Mindnyájan tudjuk, minő hatása volt e munkának itt-
honn. Nemzeti történetíróvá ép ez a tiltott könyv avatta 
Horváth Mihályt. Ki ne akarta volna megtudni az igazsá-
got azon események felől, melyek megrezegtették a magyar 
szívnek minden hú r j á t ; ki ne hitt volna annak a tudósnak, 
ki oly közel állott az események műhelyéhez. Boldog em-
lékű Erzsébet királynénk e könyvből óhajtotta megismerni 
azon kérdéseket, melyek a nemzetet elválasztották királyától, 
önnek segítségével kivánt véget vetni a bizalmatlanság száza-
dos átkának. Talán azért oly nehéz csak e probléma végleges 
megoldása, mert ahhoz nem elég gondolat, tudomány és aka-
rat : szív is kell hozzá, olyan, mint az övé volt. 

Mégis oly hivatott bíró, mint Salamon Ferencz, inkább 
óhajtotta volna ezt a munkát személyes emlékiratnak, mint 
valódi történetnek tekinteni. Ez az ítélete túlságosan szi-
gorú. Horváth Mihály kétségtelenül részrehajló, nemcsak 
nemzete iránt, hanem pártok iránt is. A személyek meg-
ítélésében sem vezeti mindig teljes elfogulatlanság; Gör-
geiről való véleményét már nem írja alá a nyugodtabban 
ítélő utókor. Természetes hiánya könyvének az is, hogy sze-
mélyes élményein kívül csak nyomtatott anyagra támasz-
kodhatott és különösen a nemzetközi viszonyok fölvilágosí-
tásához szükséges levéltárakhoz, különösen a bécsihez, nem 
férhetett hozzá. De mind e hiányával, melyeket inkább a hely-
zet okoz, mint az író hibája, valóban történeti munka, a föl-
fogást s a tárgyalás módját illetőleg egyaránt. Forrásokon 
alapul, ha azok nem is mindig a legmegbízhatóbbak — és 
tárgyilagosságra törekszik. Még Ausztriával, még Görgeivel 
szemben is elmondja a pro-t és contra-t egyaránt, mielőtt 
ítélne. Egészben Kossuth irányát követi, de a legélesebben 
megrójja viselkedését minister korában, midőn az olasz 
kérdésben királya ellen foglal állást. Ki ne ismerné jellem-
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zését: «Lángész, ki nemzetét magával ragadja, magasra 
emeli vagy tönkre teszi». Inkább tekintem hibájának azt, 
miben ugyancsak sok a bűntársa, hogy mindent a szemé-
lyektől tesz függővé, elfedve a dolgok döntő hatalmát. Hisz 
Kossuth maga is megír ta: «Az a forradalom nem csinálta-
tott, hanem csinálódott». 

Úgy, a mint van, e munka nemcsak irott emlék, ha-
nem átmenve a nemzet köztudatába, egyik tényezőjévé vált 
szellemi fejlődésünknek. Talán jelességei nem kevésbbé 
avatták azzá, mint fogyatkozásai. 

Mai napig is megszívlelendők azok a tanulságok, me-
lyekkel művét bezárja: 

«A magyar nemzet számára: hogy a mérséklet, hig-
gadtság és eszély a jogok legerősebb védpaizsa; a szen-
vedély, a mindent koczkáztató elbizakodottság a hullámos 
tengeren könnyen hajótörésre vezethet.» 

«A hatalom számára: hogy csak a népek jogainak, 
törvényeinek, egyéniségének tisztelete, jogos kivánataik tel-
jesítése, egyéniségökkel való azonosulás lehet az alap, me-
lyen biztosan és tartósan, a viharokkal is daczolva, emel-
kedhetik a hatalom, az államok ereje, az uralkodók dicső-
sége ; a szuronyok diadala tünékeny, változó; hegyök kes-
kenyebb talaj, mintsem hogy tartós alapúi szolgálhatna.» 

Csakhamar ő maga legjobban örvendhetett jós tehet-
ségén, melylyel «tünékenynek» nevezi az önkényes hatalom 
diadalát. Az absolutismus megdőltével, alkotmányunk helyre-
állításával, a koronázással 1867-ben ú j korszak nyílik az ő 
életében is. A száműzöttek hazatérhettek. Horváth Mihály, 
ki tudományával külföldön is annyi szolgálatot tett hazája 
ügyének, most tapasztalását, személyiségének egész értékét 
i t thonn akarta nemzete javára gyümölcsöztetni. 

A visszatérőt nemzete és királya érdemeihez, személyi-
ségéhez méltóan fogadta. 0 tán az első magyar, kinek 
csakis tudományos jelentősége — megyés püspök már nem 
lehetett — biztosított társadalmilag is jelentékeny és kiváló 
állást. A legnagyobb reményekre jogosító Rudolf főhercze-
get ő tanította magyar történelemre és a trón örököse tudo-
mányunk mesterétől hallhatta azon igazságokat, melyekre a 



forradalom volt ministerét vezették tapasztalatai és ismere-
tei. Tudjuk, hogy királyunk feledhetetlen emlékű fiánál 
minő termékeny talajra talált a magyar nemzet dynas-
tikus lelkületére és e lelkület politikai jelentőségére vonat-
kozó oktatása. És lehet-e nagyobb bizonysága a fejedelem 
és a nemzet ideális egységének, mint az, ha mindketten 
egy és ugyanazon forrásból merítik a múltnak nemcsak is-
meretét, hanem fölfogását, kegyeletét is? 

Nemzete pedig örömest látta benne az újonnan éledő 
művelődési törekvések egyik vezetőjét. Elnöke lett az akkor 
alakuló Történeti Társulatnak, később, midőn ez létrejött, az 
Országos Közoktatási Tanácsnak, egyik legnagyobb dísze és 
büszkesége az Akadémiának. Nemcsak dolgozott, hanem 
irányt is tudott adni ; próbált vezetésének, szelid és mégis 
hatásos rábeszélésének szívesen alárendelték magokat a 
makacsabbak is. Lálköre kitágult, műveltsége általános, 
összefoglaló lőn, de ragaszkodása ifjúsága ideáljaihoz, a sza-
badsághoz, a nemzetiség kifejtéséhez, mindig a régi maradt. 

Mint a legtöbb volt emigráns, ő is Deák pártjához 
csatlakozott. Kossuthtal csakhamar ellentétbe jutott . A nagy 
száműzött, ki, mint Rákóczi Ferencz, nem birt belétörődni 
a dolgok ú j rendjébe és hazájának akart szolgálni, midőn 
a teljes függetlenség zászlaját tovább is, egyedül is, lobog-
tatta, zokon vette, hogy Horváth Telekihez és Jósiká-
hoz intézett néhány levelét engedelme nélkül közzéteite. Meg-
tudta, hogy régi bajtársa polémiába bocsátkozott vele. «Meg-
nézem Horváth Mihály úr munkáját», írja 1868 julius 
16-án Turinból «s el fogom olvasni azon figyelemmel, 
melyre a hírneves szerző jeles tehetségei mindenkinél szá-
míthatnak.» Nemcsak Horváth Mihály nagyságának elisme-
réséről tesznek e sorok tanúságot, hanem Kossuthnak való-
ban nagy tapintatáról is, melylyel még a barátból ellen-
féllé vált írónak is meghajlik érdeme előtt. Pedig ez a vita-
irat Kossuth Lajos újabb leveleire nemcsak tárgyilag igen 
éleshangú védelmezése a kiegyezésnek, hanem Kossuth poli-
tikája ellen még személyes vádakat is emel. 

Az elismerés folytonos, fáradhatatlan munkára ösz-
tönzi. Elte ez utolsó szakának müvei sokkal általánosabban 
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ismertek, annyira közkézen forgók, hogy szinte felesleges 
bőven foglalkozni velük. Zrínyi Ilona történetünk egyik 
legrokonszenvesebb női szereplőjének nem annyira tudós 
apparatussal dicsekvő, mint elegánsan írott életrajza. Úgy 
látszik, Horváth a Macaulay példája után induló essay-irodal-
mat óhajtotta vele Magyarországon is meghonosítani és a 
külföldi művek olvasásához szokott előkelőségeknek bemu-
tatni a hazai történeteknek nem kisebb érdekességét és 
nem kevésbbé művészi feldolgozását. Fráter György-ét, 
mely rövid idő alatt három kiadást ért, tartják általában 
legsikerültebb művének. It t már nagy levéltári kutatásokat 
végzett, hogy a XVI. századnak ezt a legnagyobb, oly ke-
véssé értett és annyiszor félreértett államférfiét igaz vilá-
gításba helyezze és emlékét méltó polczra állítsa. De leg-
több idejét és figyelmét mégis nagy összefoglaló művének, 
Magyarország történelme utolsó nyolcz kötetes kiadásának 
szentelte. Nem egyenletes, de minden hiánya mellett nagy 
és maradandó értékű munka ez. A régibb korok kritikai 
megalapozásához hiányzott benne a módszer szigorúsága és 
fegyelmezettsége, de a XVI. századtól fogva, midőn bő 
anyag áll rendelkezésére és már a bécsi levéltárakat is fel-
használhatja, részleteiben is beható és általában máig is 
megállható képét rajzolja politikai fejlődésünknek. 

Utolsó munkája, A keresztyénség megalapítása Magyar-
országon (1878), még mindig előretörőnek, új nehézségekkel 
megküzdőnek mutat ja az ősz tudóst. Itt már szigorúan 
kritikai módszert igyekszik követni a kútfők felhasználásá-
ban és ha e munkája eredményei mégsem teljesen kielégítők, 
annak a századok óta uralkodó hagyomány előtt való kegye-
letes meghajlása az oka. Különös ellentét: ő, ki élete fogytáig 
radicali8 újításokat követelt a politikában, a lehető legconser-
vativabb maradt mindig a történeti értékek megítélésében. 

Szorosan vett politikai szereplése éppen nem kicsiny-
lendő. Az a nagy popularis felzúdulás, mely a kiegyezés 
megkötését követte, Kossuthnak ismételt erős támadása a 
dualismus ellen, melyet a nemzet halálának nevezett, a 
48-as eszmék hasonlíthatatlan népszerűsége mind igen ér-
tékessé tette a kormányra nézve azon férfiú támogatását, 
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kinek sem hazafiságában, sem szabadelvűségében nem ké-
telkedhetett a legtúlzóbb szélsőbal sem. Mint kinevezett 
tribuniczi püspöknek, a főrendiházban lett volna helye, de 
Szeged városa első kerületének bizalma őt több országgyűlé-
sen át a képviselőházba küldte és ő ott foglalta el helyét. 

Szegedhez régi, erős kötelékek fűzték. Nemcsak szár-
mazása, rokonsága és a forradalom emléke, hanem főkép 
édes anyja, ki itt élt és itt aluszsza örök álmát. Nem sok-
kal hazatérése után őt a szegedi «Szabadelvű-kör» tiszteleti 
tagjának választotta. Szeged városa — bizonyára belső tár-
sadalmi viszonyai kifolyása gyanánt és nem számításból — 
azt a politikát követte, mint a skót főurak trónviszályok 
idejében. A család egyik része az egyik, a másik pedig a 
másik trónkövetelőhöz állott, hogy bármelyik győz is, az 
egész nemzetség el ne pusztuljon és egész vagyonát el ne 
kobozzák. így Szegednek is egyik kerülete rendesen kor-
mánypárti, a másik meg ellenzéki követet választ. Horváth 
Mihály sűrű érintkezésben állott kerületével és alig volt 
követ, ki gyakrabban szólalt volna föl városa érdekében. 
Már 1869 junius 22-én a szegedi iparosok kérvényét ter-
jeszti elő, ipartörvény szerzése és az iparosok képzése dol-
gában. Egy hónappal később ugyanazok érdekében a re-
meklés eltiltását sürgeti. Novemberben már felső iskola ala-
pítását, különösen jogi tanfolyam felállítását sürgeti, rá-
mutatva e város nagy magyarosító hatására. Talán ez a 
szegedi egyetem eszméjének egyik első csirája. 

De általános, valóban országos kérdésekben is hallatja 
mindig nagy figyelemmel meghallgatott szavát. Midőn az 
ellenzék a kormány javaslata ellenében fenn akarja tartani 
a régi megyét és veszedelmet lát a bíráskodás elválasztásá-
ban a közigazgatástól, 1869 jun. 26-án így szól: «Én a 
megyéket, a miképen azok máiglan fennállanak, nemcsak 
hasznosaknak és szükségeseknek nem, de sőt károsaknak 
tartom, károsaknak fejlődésünkre, a műveltségben való elő-
haladásunkra, a mit pedig még magának a szabadságnak 
is föléje helyezek. Mert magát a szabadságot is csak azért 
becsülöm és szeretem, mivel a műveltségnek, haladásnak 
legbiztosabb eszközéül szolgál. Reform nélkül nem felelhet 



25 

meg ez a középkori intézmény.» Csakis ő szállhatott szembe 
a műveltség nevében a magyar legféltettebb bálványával: az 
ősi megyével. 

Radicalis irányzata azonban főkép egyházi kérdésekben 
nyilvánul. Most is a «szabad egyház a szabad állam-
ban» elvét vallja és nemcsak könyvet ad ki az elv első 
hirdetőjéről és martyrjáról, Roger Williamsról, hanem a 
parlament küzdterén is síkra száll mellette. 1870 február 
18-án határozati javaslatot nyújt be a katholikus egyház 
autonomiája érdekében. Midőn beszéde során közbeszólók a 
saecularisatiót emlegették, nézetét e szavakkal fejezte k i : 
«Előbb-utóbb el kell dönteni, az egyházi javak állami 

javak-e, vagy nem. A jogtalan usus, tartson bár századokig, 
az én fogalmam szerint jogot sohasem képez.» így az ő 
initiativájára ült össze később a katholikus gyűlés, melyért 
1849-ben buzgott, az ő indítványára küldték ki az egyházi 
alapok jogi természetét vizsgáló bizottságot, melynek egyik 
vezető tagja volt. 

Politikai állását, azt a tiszteletet, melyet egész lénye 
gerjesztett, tán mi sem fejezi ki jobban, mint az a tény, 
hogy Deák Ferencz halála után Budapest belvárosa őt vá-
lasztotta meg követének. Külföldön is elterjedt híre. Művei 
közül többet németre is lefordítottak és a magyar tudós, mi-
helyt megismerkedtek munkásságával, tudományunk általá-
nosan elismert díszei közt foglalhatta el helyét. 

Még láttam ós ismertem élte ez utolsó szakában. Egész 
megjelenésén a teljes lelki harmónia varázsa ömlött el. 
Elete küzdelmeinek végső eredménye gyanánt a mindent 
megértő bölcseség, a sokat elnéző szelídség, az igaznak 
ismerthez való hűség sugárzott ki még mindig élénk és ki-
fejezéses szeméből. Egyénisége csak megerősíthette művei-
nek, alkotásainak hatását. 

Jól esik, ha szerény létünket a szellemileg nagyokhoz 
fűzhetjük. Tán szabad megemlítenem, hogy midőn első 
nyilvános felolvasásomat tartottam az Akadémiában 1878 
elején, Horváth Mihály történettudósi áldását adta reám. 
Az a megjegyzése, hogy a hazai történetet nem érthetjük 
meg egészen, ha tüzetesen nem foglalkozunk az általános 
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eszmékkel és a nemzetközi bonyodalmakkal, mély hatást 
tett reám, a fiatal kezdőre, és mindig biztatóm volt tanul-
mányaim út ján. 

Egyénisége kemény és sikeres munkában töltött, szép 
és gazdag életének volt hű tükre és ezért volt nagy a be-
nyomás, melyet minden puritán egyszerűsége és igényte-
lensége mellett keltett. 

Most talán már számot adhatunk arról, mit jelent ez 
az élet, nemcsak a mi generatiónkra nézve, hanem a jö-
vőkre nézve is ; mivel gazdagította nemzetünk lelki kincsét. 

A tudós, bármi nagy szorgalma és képzettsége, csak 
egy lépcső a fejlődés végtelen magaslatán. Az írónak már 
nagyobb és maradandóbb a hatása. Hivatása egyénibb; hisz 
«a stílus az ember». Mi pedig, önkénytelenül is, az ő nyel-
vén beszélünk. 

Fejlődik, változik a nyelv is. Éppen mostanában igen 
erős az irányzat: sutba dobni azt, mit remeknek tartottunk, 
cserébe inkább sejtelmes, talán napi értékű szellemi javak-
ért odaadni azt, mi nemcsak tanított, hanem nevelt is. 
A divat ellen az istenség is hiába küzd ós ha már Horatius 
írta, hogy a könyv is alá van vetve a divatnak, ez tán még 
jobban talál manapság. 

De egy nem változhatik: a magyar nemzet tisztelete 
és ragaszkodása újjászületése korához, amaz eszmékhez, me-
lyek fenntartását biztosíthatják, azon férfiakhoz, kik életök 
javát ez eszmék szolgálatának szentelték. 

Horváth Mihály ennek a szent kornak hivatott történet-
írója. A történetíró elválaszthatatlan tárgyától, melyet ú j 
életre keltett. Tárgya dicsőségének visszfénye sugározza be 
az ő homlokát; hogy művével maga is részt vett az alkotás 
munkájában, hogy egész élete e nemzet művelése eszméjé-
nek szolgálatában tölt el. menti meg emlékét mindenkorra 
a feledéstől.* 

* Az életrajzi adatok szíves közlésével nagy hálára köteleztek: 
KristófFy Józsefné úrasszony, dr. Horváth Tivadar úr és Horváth 
Lajos őrnagy úr. 




