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E L Ő S Z Ó .

A jelen dolgozatot a budapesti ügyvédi körnek szán
tam; annak társas összejövetelén akartam felolvasni. Az 
ügyvédi kar otthonában lett volna igazán helyén; mert egy 
kimagasló ügyvéd, Görgey István művét ismertetem benne; 
e mű alapján foglalkozom forradalmunk két nagy alakjá
nak, Kossuth Lajosnak és Görgey Arthumak controversiá- 
já v a l; újra végig megyek az igazság szövétnekével azokon 
a vádakon, a melyekkel Görgey Arthurt oly igazságtala
nul megtámadták; foglalkozom a haza legnagyobb vádlott
jának Görgey Arthurnak, megrendítő, felemelő ügyével.

A  dolgozat tehát felolvasásnak készült, ez magyarázza 
meg constructióját, stílusát.

Azonban munka közben a dolgozat egyre nőtt; meg
haladta a felolvasás keretét, a melynek megtartását az is 
nehezíti, hogy az ügyvédségről lemondtam és már nem va
gyok budapesti lakos.

Le kellett tehát a felolvasásról mondanom. Közzé te
szem most sajtó útján.

Csak két megjegyzést bocsátók előre.
Az első az, hogy a Görgey eket mindvégig ypsilonnal 

irom. Nem éppen azért, mintha jogosulatlannak tartanám, 
hogy ők az 1848-iki demokratikus áramlatoknak a külső
ségekben is engedtek és úgy mint mások, Jókai Mór, Lónyai 
Menyhért 1848-ban elhagyták az aristokratikus ypsilont. 
Kossuth Lajos mindvégig h-val írta nevét; bár demokrata 
volt a legjavából, nem hagyta el családja nevének régi
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írásmódját. Döntvényünk nincs tudtommal ma sem, mely a 
magyart feljogosítaná, hogy neve írásában változtatást te
gyen. De mégis ypsilonnal írom nevöket, mert a Görgey 
család hatszáz éven által sok jót tett a hazának. Egy hatszáz
éves család nevének még külsőségeit is előbbre valónak 
tartom, mint valami politikai áramlatnak ephemer gyönyö
rűségét. Nem látok különbséget a régi Görgeyek és az új 
kor két nagy Görgey-je között, és ezért úgy írom ezeknek 
nevét, mint őseik nevét.

A  másik megjegyzésem az, hogy az 1848— 9-iki időket  
forradalom-nak mondom. Öntudatosan mellőzöm a «szabad- 
ságharcz», «függetlenségi harcz» féle kitételeket. Nemcsak 
azért, mert az ország maga, mert Kossuth Lajos és Görgey 
Arthur ez időt forradalomnak, honvédelmi harcznak nevezte 
két évtizedig és csak a hatvanas években csináltak mások 
belőle belföldi használatra szabadságharczot. Hanem azért, 
mert a küzdelem kezdettől fogva jogilag forradalom volt; a 
szabadság, a függetlenség csak utóbb kevertetett belé. Nincs 
dicsőbb harcz, mint az egyesült éjszak-amerikai államok 
harcza Anglia ellen; még páratlan siker, a szabadság és 
függetlenség is koronázta. Azért eszökben sincs az ameri
kaiaknak, hogy küzdelmüket szabadságharcz féle epitheto- 
nokkal díszítsék. Legnagyobb történetírójuk, Bancroft, a ki 
egyúttal legnagyobb jogászuk is volt, a midőn művében 
megírta a nagy harczot, azt egyszerűen «The history of the 
revolution of North America»-nak, «Az éjszak-amerikai for
radalom történetének» mondja. Ha a világ legnagyobb és 
legbüszkébb nemzete beéri a forradalom elnevezéssel, mi 
is beérhetjük vele. Elég dicső az is és értelme a népek 
történetében concrétebb.

Ipoly-Szécsénke, 1904 október 31.

Králik Lajos.



G Ö R G E Y  IS T V Á N .

I. A  mai estén itt az ügyvédi kar otthonában, mely 
az én otthonom is, egy férfiúról akarok megemlékezni, a 
ki hazánkban az ügyvédi hivatás, a jogvédelem terén na
gyot és maradandót alkotott.

A  férfiü Görgey István; alkotása «1848 és 1849-bői» 
czímű műve.

Engedjék meg, hogy már a bevezetésben jelezzem, 
miért mondom nagynak.

A jogvédelem az életben kétféle alakban nyilvánül. 
Jogtalanság is kétféle van ; a jogvédelem is ennek követ
keztében kétféle.

Van egyéni, concret jogtalanság, a mikor az egyes 
megtámadja a jogot, és az állam a sértett jognak bírói se
gélyt ad. Ennek orvoslására szervezték az ügyvédséget, a 
bíróságot. Az ügyvéd védi a jogtalan támadóval szemben 
az ő fele jogát. Ez az ő kari hivatása, erre van szervezve. 
Ha híven jár el hivatásában, foglalkozása ideális foglalko
zás. A  cliens jogát védve, emelkednek nagyra az ügyvédek; 
Demosthenes, Cicero, a művelt világ ügyvédjei.

Azonban ez a kari védelem távolról sem tör meg min
den jogtalanságot; nem ölel fel minden védelmet. Az erő
szakoskodó mellett, a kit bírói utón üldözhetünk és üldö
zünk, gyakran találkozunk azzal, hogy maga a közvéle
mény követ el jogtalanságot. A  közvélemény, a közhangu
lat, a melyet bírói ütőn felvilágosítani, a melyet felelős
ségre vonni nem lehet. Az emberi gyarlóságok, az előítéletek,
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«az emberi stupiditás lavinája» mindennap sértenek egyéni 
jogot, sértik társadalmi osztályok nyugalmát, megzavarják 
gyakran a nemzet nyugalmát, haladását. A  közvélemény 
ép úgy, mint az egyes, mindennap számtalan injuriát kö
vet el, egyeseken, társadalmi osztályokon, a nemzeten. 
Gyakran örökre eltemeti az egyeseknek, a nemzetnek bol
dogságát.

És nincs ügyvédség, nincs bíróság, nincs eljárás, mely 
orvoslást adhatna, noha nyilvánvaló, hogy a közvélemény 
háborgása indokolatlan; tudatlanságból, félrevezetésből állt 
elő. Ha kellően felvilágosíttatik, nem bántaná az egyeseket, 
nem zavarná az ország békéjét, haladását.

K i mondhatja, hogy ez nincsen így? Ki ne látná a go
nosztevő mellett, a kit a biró elzár, a közvélemény félre
vezetett, féktelen háborgását, mely ép úgy mérhetetlen kárt 
tesz, mint a gonosztevő, bárha felelősségre bírói úton nem 
vonható ?

Sajátsága és dicsősége az ügyvédi karnak, hogy a nagy 
ügyvédek mindenütt hivatásszerű kötelességöknek ismerték 
fel, nemcsak azt, hogy karilag cliensöket védjék concrét 
támadással szemben a biró előtt, hanem azt a hazafias köte
lességet, hogy biró nélkül pusztán csak az igazságtól hajtva, 
védelmére keltek a megtámadott jognak. A  hol van, a kit 
nyomnak, mindig akad, a ki az elnyomottnak segítségére 
megyen, mondja Demarest. A  közvélemény háborgásával 
szemben felvilágosították a közvéleményt, a jog és igazság 
fegyvereivel jó útra terelték. Kitanították a közvéleményt 
az iránt, mit szabad, mit nem szabad tennie; mi az igazság.

Ez a kitanítás nem éppen a kari szabályok szerint 
megy. De a legnagyobb ügyvédek mindenütt nemes hiva
tásuk betetőzését látták benne. Mintha éreznék, hogy elér
hetnek nagyságot a cliens éi’dekében is, de páratlan fény
ben azok a dolgaik ragyognak, melyekben tisztán és kizá
rólag az igazság eszméjétől lelkesülnek, melyekben kizáró-
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lag az igazság fegyvereivel biró nélkül is helyes útra tere
lik a közvéleményt.

így Demosthenes tisztán kari dolgai, szónoklatai hali- 
hatatlanok. Az a beszédje, melyben például örökjogi kere
setét hagyta reánk, az örökjogi kereseteknek mindvégig 
példányképe lesz. De hervadhatatlan nagyságát a közvéle
mény háborgásainak leverésében érte el. A  koszorú feletti 
beszédje, melyben magát a hazaárulás vádja ellen védi, 
teszi őt minden kaján megszóllástól menten hallhatatlanná.

És becsületére válik az emberiségnek, hogy nemcsak az 
ügyvédi kar kiváló alakjai szálltak szembe a közvélemény 
háborgásaival. Az ügyvédekkel karöltve, mindig voltak, a 
kik önzetlenül, az igazság sugallatát követve, védték azt, a 
kit a közvélemény igazságtalanul megtámadott.

A  franczia ügyvédi kar a legnagyobb ügyvédek Pan- 
theonjába helyezte el Voltaire-t, a miért a közvélemény 
undok üldözéseivel szemben Calas védelmében felemelte 
lángszavát. Zolát is ugyanaz a dicsőség érte, a midőn a köz
véleménynyel szemben Dreyfus védelmében síkra szállott.

Nálunk is olyan a közvélemény, mint Görögországban, 
Rómában, Francziaországban, mindenütt volt. Nálunk is 
háborgott és zajongott ferde irányokban, nálunk is tiport 
egyént, megzavarta a nemzet békéjét. Hála Istennek, ná
lunk is rendszerint akadt, a ki az igazságban bízva, a köz
vélemény ferdeségeivel szembeszállott. A budapesti ügyvédi 
kar dicsősége, hogy lerótta a hála és tisztelet adóját azok
nak a férfiaknak, a kik fentartották az igazságot, a becsü
letet, helyes irányban vezették a népet. így lett Kossuth 
Lajos a kamara díszelnöke; így emeltük Jókai Mórt dísz
elnökeink sorába. Egyiket sem éppen azért, mert ügyvédi 
diplomájuk volt. Hisz a specialis kari érdekek ellen vétett 
volna mind a kettő. Kossuth Lajos «Irataim» szerint moso
lyogva helyeselvén Urquhart azon nézetét, hogy mily okos 
a török, hogy ügyvédi kart nem szervezett; Jókai Mór meg
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az első végrehajtásnál ott hagyván a mesterséget, mint a 
mely nem neki való. De helyesen megtettük őket díszelnö
köknek, mert mind a kettőnek, Deákot hozzá tehettük volna, 
az életében voltak küzdelmek, a melyekben páratlan erély- 
lyel és fénynyel védték az igazságot, a nemzet, az egyén 
jogát a hatalomnak, a közvéleménynek támadásai ellen.

Ezeknek a férfiaknak most jelzett működése ügyvédi, 
ha nem is éppen kari tekintetben. A  mikor nem biró előtt 
az igazságot keresték és előterjesztették, ügyvédi hivatást 
teljesítettek. Nem kaptak tiszteletdíjat eljárásukért, de tet
teik az igazság keresésnek, a jog, a rend megvalósításának 
utolérhetetlen remekei.

Görgey Istvánt és művét ide sorozom. Híven szembe
szállt a közvélemény igazságtalan háborgása ellen és helye
sen mondom a művet, melyet idevágólag alkotott, nagy és 
maradandó ügyvédi alkotásnak.

II. Görgey Istvánt mi régiek mint a fővárosi ügyvédi 
kar kiváló tagját ismerjük. Ügyvéd volt közöttünk 1853—  
1875-ig. Szűk baráti körben kedves, de különben kevés 
szavú; visszavonultan élt; nem tolakodott semmiben sem 
előre. Úgy tudjuk, hogy kizárólag előkelő clientelájának 
ügyeit látta el hiven, nagy becsülettel. Huszonkét évig tartó 
ügyvédség után 1875-ben királyi közjegyző lett; az akkori 
kar nagy megelégedéssel fogadta a kinevezést. Önnön ma
gát látta benne megtisztelve. És mint közjegyző éli azóta 
a kar szeretetétől és tiszteletétől körülvéve életét; ma 78 
éves.

Visszapillanthat 50 éves szakadatlan kaid működésre. 
De ez a működés nem hagyott kimagasló emléket hátra.

Másnak kellett közbejönnie, hogy ügyvédi tehetségei, 
az igazság szeretete nagyot alkosson.

Görgey István honvéd volt 1848— 49-ben; testvéröcscse 
Görgey Arthurnak. Részt vett a forradalomban mint köz
honvéd; utoljára mint százados volt bátyja seregében, a
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m. kir. feldtmai seregben; közbe sokszor bátyjának segéd
tisztje volt. Végig küzdötte a harczot Ozorától Schwechatig, 
Pozsonytól Világosig ; része volt azon lelkesedésben, szinte 
imádásban, melylyel a sereg bátyját körülvette.

Midőn a forradalom lezajlása után osztrák kényszer 
katonai szolgálatából 1853-ban visszatért a hazába, azzal 
az érzéssel remélt találkozni, hogy szivesen fogadják majd, 
mint a ki a lezajlott időben híven teljesítette kötelességét. 
Annál inkább várhatta ezt, mert hisz az ő családja, a Görgey - 
család, szepesmegyei Toporczi ősi fészkében több mint 
500 évig mindig híven szolgálta a haza ügyét; a magyar 
szabadságnak 500 éven keresztül mindig elszánt, áldozat
kész férfiakat adott. Adott az országnak nádort; adott 
hősöket, államférfiakat; Bethlen, a Rákóczyak idejében a 
kuruczok élén küzdött a hazáért. A  Görgey-családban 
1848-ban is hárman voltak testvérek, sőt Görgey Kornél 
unokatestvérökkel négyen, a kik mindjárt kezdetben elszán
tan beálltak a haza védelmezői sorába.

Alig van helysége az országnak, mely annyi jelest 
adott volna a hazának, mint Toporcz, a Kárpátok eme kis 
sziklavára. Toporcznak köszöni a fővárosi ügyvédi kar 
Horváth Jakabot, a nagy ügyvédet, a karnak nagy jóltevőjét, 
az ügyvédi segélyalap megteremtőjét, a kinek emlékét so
káig megőrizte az emlékkő a városligetben, melyet neki a 
főváros, az ő rendelése alapján, «Fuit» felirattal a mai 
Stefánia-út melletti ligetben emelt. Toporczból való Irányi 
Dániel és bátyja; Toporcz a Görgey-család ősi fészke. Mintha 
Toporczot és a Görgeyeket tartotta volna szeme előtt Arany 
János, midőn a magyarnak a felföldről «Az alföld népé»-ben 
énekli:

«Ily szik lavárakban  m aradt fenn a csira,
M ely m ost az alföldön buján  h a jt  annyira,
M ikor rozsda vert k i sarlót, ekét, kaszát 
S éhen, szom jan védte a m a gya r a hazát.»
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Visszatérve Görgeyre, mit kellett Toporcz szülöttjének, 
mikor haza került, itthon tapasztalnia?

A  régi bajtársak és ismerősök körében, a kik vele 
végig élték a forradalmat, a kik a történt dolgokat ismer
ték, azoknál megtalálta a szívélyes fogadtatást. De talált e 
mellett egy áramlatot, mely alaktalanul, titokban rázúdult 
sok oldalról, és mely őt és családját a legirtóztatóbb átok
kal és gyalázattal sújtotta. Elbuktunk, mert bátyád, Gör
gey Arthur — hazaáruló volt.

A  vád nyomta őt, bátyját, családját.
Nyomta őket egyénileg, de nyomta őket mint hazafia

kat is. Nemcsak a Görgey-család szenvedett alatta, hanem 
szenvedett az ország; mert hisz, a hozzáértő előtt nyilván
való volt, hogy a vád csak tudatlanságból terjedhetett, 
avatatlanságból táplálkozott. Az egyén, a testvér indigna- 
tiójához hozzájárúlt a hazafias fájdalom a felett, hogy 
az ország dolgát, történetünket a közvélemény hamisan 
fogja fel.

Ezen kettős érzés nyomása alatt határozta el Görgey 
István, hogy a vádra felel. A  bírói út el volt zárva előtte; 
felel reá a sajtó útján. E meggondoláson eredt meg az 
«1848/49-ből» czímű mű.

Műve előszavában Görgey István elmondja:
«A bátyám személye ellen terjesztett kegyetlen rágal

mak miatti indignatio nyomta kezembe a tollat. Megírtam 
bátyám életét; kiszakítom ebből, a halálom és bátyám ha
lála után közzéteendő műből azt a részt, melyben bátyám 
a magyar seregek fővezére, hadügyminisztere volt. Azt a 
korszakot, melyben bátyám Kossuth Lajossal állott szem
ben, és melyből a kegyetlen rágalmak keletkeztek. A  Kossuth 
Lajos és Görgey Arthur közötti nagy perben jelentkezem 
tanukép; adok adatokat, a melyek az igazság megismeré
séhez vezetnek. Az én czélom az igazságot kikeresni. A  tel
jes igazságot. Teszem azt szabadon, csak az igazság párán-



•csát követve. Teszem nyíltan. Veritatem qui libere non 
revelat, proditor veritatis.»

III. Mielőtt a mű részletes ismertetésébe fognék, szá
mot akarok adni azon benyomásról, a melyet ismételt olva
sása rám gyakorolt.

Én a művet nagy ügyvédi alkotásnak tartom. Minden 
vonatkozásában a legnagyobb ügyvédnek, Demosthenesnek, 
legnagyobbszerű alkotását, a koszorú feletti beszédjét ju t
tatja eszembe. Csudálatos módon egybevágnak a nagy athé- 
nei ügyvédnek és Görgey István művének a körülményei. 
Ugyanaz a hazafias erő, mely Demosthenest lelkesítő szó
noklatában, végig leng Görgey István művén. Demosthenes 
védte önmagát a hazaárulás vádja ellen; Görgey István 
védi bátyját ugyanezen vád ellen. És egybevágnak a per 
lényeges adatai. A  vád ugyanaz, a védelem módja is az. 
Athéné szabadsága és függetlensége II. Fülöp makedón 
király hadai alatt elbukott, bárha azt az athenei nép Demo- 
sthenessel az élén 15 évig elszántan védte volt. De elbitkott, 
rígy mint a magyar szabadság Világosnál. Akadt azonban 
Atheneben, fájdalom, nálunk nem, egy ember, Ktesiphon, 
a ki még az ország bukásában is talált annyi erőt, hogy 
indítványba tette, tisztelné meg az athenei nép Demosthenest 
hazafias elszántságáért arany koszorúval. Elbuktunk, úgy
mond, de Demosthenes megtett mindent, köszönjük meg 
neki. Ezt az indítványt, mint törvénytelent és igazságtalant 
Aeschines töröltetni kérte és e miatt beperelte Ktesiphont. 
A  tárgyaláson összegyűlt az egész athenei nép, felsereglett 
egész Görögország; 20,000-en voltak a hallgatók. Ktesiphon 
védelmét Demosthenes vállalta el és elmondta a Koszorú 
feletti beszédjét. Elbuktunk, de nem azért, mert Demos
thenes áruló volt, hanem mert az a végzetben így volt 
megírva.

Az eset Demosthenes a védő és Görgey István között 
ugyanaz. Mind a kettő a legcsunyább vád, a hazaárulás

II
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vádja ellen védekezik. A  megtámadott becsület ihlete végig 
vonúl mind a kettőnek védekezésén.

A védelem constructiója is ugyanaz. A  vád mindkét 
esetben alaptalan; félrevezetésen, szóbeszéden alapúi. Ezzel 
szemben mindkettő az igaz való dolgot tárja fel; adatokat 
közöl. Látni fogjuk, hogy az adatok előterjesztésében Gör
gey István műve nagyban meghaladja Demosthenes szó
noklatát, mint a ki megnyugodva lehetett abban, hogy 
birái ismerik a dolgokat, hisz végig élték vele.

A  védelem szónoki kidolgozásában persze Görgey Ist
ván alatta marad Demosthenes hallhatatlan művének. Meg
magyarázza ezt az eset tárgyalásának a módja. Demosthe
nes egy nagy tárgyaláson mondta el beszédét; bírák, az 
athenei, a görög nép előtt beszélt; élt az ügyvédi ékesszól- 
lás minden eszközével; soha felül nem múlt remeket, alko
tott, a melyet Cicero óta az ügyvédi hivatás legnagyobb- 
szerű emanatiójának tekintünk. Görgey István könyvet írt, 
«elmélkedést», «kritikát», mint ő maga mondja, és ez persze 
nem éri el soha az ékesszóllás izzó lángatmosphseráját.

De az érzés mindkettőben egy és ugyanaz. A  tanul
ság is ugyanaz. Magyar ember Görgey István művéből 
tanulhat annyit, a mennyit Demosthenes hallhatatlan szó
noklatából a görögök, a művelt világ tanult és tanul.

IV. Nézzük, miként oldotta meg Görgey István fel
adatát.

Könnyű dolog lett volna Görgey Istvánnak auctorita
ti ne kimutatni a vádak alaptalanságát, lehetetlenségét. Gör
gey Arthur pályája elejétől végig ragyog a dicsőségtől; 
nincs szakasza, a melyben ne találkozott volna a leglelke
sebb hazafiak tartózkodás nélküli rajongó elismerésével, ezek 
között Kossuth Lajosnak és saját seregének dicsőítéseivel. 
Kossuth Lajos ugyan többször főbe akarta lövetni Görgey 
Arthurt; négy szemközt nem csinált titkot belőle, hogy a 
fővezéri botot Görgey Arthur kezébe «soha» sem fogja



letenni. De ezek mellett a haragos nyilatkozatok mellett 
Kossuth Lajosnak nem egy fényes szónoklata, kormányzó
sági ténye van, mely csak úgy ragyog a Görgey Arthur 
dicsőítésétől. A  forradalom kezdetén ő nevezte ki fővezér
nek. Mikor utóbb Dembinsky tehetetlensége kitűnt, újra 
őt nevezte, csak ideiglenesen ugyan, fővezérnek; 200,000 frt 
nemzeti jutalommal kínálta meg, a mit Görgey Arthur 
el nem fogadott. Isaszeg után újra elhalmozza dicséretei
vel; Gödöllőn felajánlja neki a gödöllői uradalmat, mit 
Görgey Arthur megint el nem fogadott. Buda bevétele után 
ezért a tény ért újra égig magasztalja, altábornagyi rangot, 
első osztályrí katonai érdemkeresztet szavaztat meg neki 
az országgyűléssel; kinevezi hadügyminiszterének; a komá
romi napok után újra kinevezi fővezérnek. És midőn a 
Kossuth lengyel vezérei elvesztik a temesvári csatát, akkor 
plane dictatori hatalmat ruház reá. — A  sereg pedig kezdet
től végig, Pozsonytól Világosig szeretettel és ragaszkodás
sal vette körül. Engedelmeskedett neki az utolsó perczig. 
«Éljen Görgey» kiáltással tette le a fegyvert, ezzel is tanú
sítván igaz ragaszkodását, elismerését és háláját.

A  ki az emberek megítélését psychologice végzi, az 
már ezen tiszteletmegadásokból, az egész nemzet elisme
réséből megtudja, hogy Görgey Arthur áruló nem lehetett.

De Görgey István nem így gondolkozott. Kossuth utóbb 
árulónak mondta bátyját, és azt a hazai közönség nagy 
része elfogadta. Hol van az igazság?

Görgey István ezt az igazságot kereste. Rem ipsam.
Nem az auctoritások tömjén illatával, hanem a történt 

dolgok valóságának kikeresésével, előadásával akarta ügyét 
diadalra vinni.

És ebben rendkívüli, szinte emberfölötti nehézségekkel 
találkozott. Érdemes ezeket közelebbről szemügyre venni.

A  főnehézség az az absolutismus, az a rémuralom volt, 
mely hazánkat az ötvenes években elnyomta. Tiltva volt
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minden, a mi az 1848 9-iki korszakra vonatkozott. Becsukták, 
várfogságra ítélték, a ki vele szabadon foglalkozott. A  sajtó 
el volt nyomva, Prottman nem soká késett. Kossuth Lajos
nak, a forradalmi hősöknek még a nevét sem volt szabad 
kiejteni; letűnt minden, a mi a dicső korszakra vonatko 
zott. Titkolta is mindenki összeköttetéseit. A családi tűz
hely titokzatosságába került az, a mi a forradalomra emlé
keztetett. így megesett például, hogy Görgey István 1855-ben 
bátyjának művét kereste egy fővárosi könyvkereskedőnél. 
Alig hogy kimondta Görgey Arthur nevét, a könyvkeres
kedő, Lauífer és Stolp üzletében történt, azzal támadt reá: 
«Gehen Sie, mein Herr, sonst lasse ich Sie gleich arretiren». 
A  forradalom emberei bujkáltak, ha még fogva nem vol
tak; tényeik velők együtt kerülték a napfényt. Csak egy 
volt megengedve: Kossuth Lajost és Görgey Arthurt gya- 
lázni.

Ify körülmények között nem lehet kevésre becsülni 
Görgey István elhatározását, hogy bátyjának védelmét meg 
írja. Több férfias erő kellett hozzá, mint a mai időben, a 
kivívott alkotmányosság korában. Ha már egy puszta 
tudakozódásra, egy egyszerű forrás gyűjtési vállalkozásra 
becsukással felelnek, mi vár az íróra, a ki alapjában neki 
akar menni az akkori zsarnok uralomnak! a ki directe a 
császári kormány ellen akar írni? Nem egyszerű arretálás 
évekre terjedő várfogság várta.

Mert meg kell jegyezni, szerző ugyan csak 1885—  
1888-ban nyomatta ki 3 kötetes munkáját, de megírta az 
absolutismus alatt, mely tudvalevőleg házkutatásokkal és 
börtönnel dolgozott.

De Görgey István neki ment, megindította a munká
jához szükséges adatgyűjtést.

Azonban a gyűjtésben az akadályok egész sorával 
találkozott.

Az első ezek között a forradalmi viszonyokból eredt.
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A forradalmi kormány már természeténél fogva, de külö
nösen magyar természeténél fogva nem lehetett, nem is 
volt bureaukratikus kormány, a hol minden rendelkezés a 
segédhivatalokban registráltatik, archivisáltatik. Sőt mond
hatni, archivuma se volt, épp úgy, mint a hogy a párizsi 
ügyvédi kar büszkeséggel elmondja magáról, hogy nincs 
archivuma. Az iratok az egyes kormányférfiak, katonai 
emberek magánbirtokában voltak. A  fegyverletételnél ki
mondták ugyan, hogy el kell égetni őket és kétségenkíviil 
el is égett sok. De sok megmaradt; hol azok vitték el, kik 
külföldre menekültek; volt belföldi is. Csak az utóbbiakhoz 
fordulhatott az, a ki adatokat keresett. Nagy részben buj
dosókhoz, a kik szerte széjjel bujdostak a hazában; a kik 
közül sokan a föld gyomrába ásták kincseiket, vagy titkon 
őrizték otthon dicsőségüket.

Görgey István nem riadt vissza a gyűjtés nehézségei
től; kitartással felkereste az egyeseket. Harminczöt évi fára
dozással beszerezte a döntő documentumokat. Még a het
venes, de a nyolczvanas években is hozzájutott egyikhez- 
másikhoz.

Az adatgyűjtésnek egy további nehézsége abban állott, 
hogy a meglevő iratok nem nyújtottak minden pont iránt 
teljes felvilágosítást és hogy a két fő ember, Kossuth Lajos 
és Görgey Arthur egyik sem volt bőirású. Görgey Arthur 
ugyan 1852-ben megírta életét és működését Magyarorszá
gon, de nagyban inkább csak emlékezetből, ennek is bámu
latos jelét adva. Kossuth Lajos pedig maga mondja «Irataim
ban», hogy neki irata nem maradt; ő nem gondoskodott 
mémoirejai megirásáról. No meg nem is mondta ki, s 
nem is mondhatta ki mindig végső gondolatait; ravasz is 
volt, mint azt az «exigentiák tudománya» követelte. Elő
állott ennélfogva annak szüksége, hogy a hiányzó okirato
kat vagy tanubizonyítékot máshonnan kellett pótolni. így 
a világosi fegyverletételre nézve Kossuth Lajostól a döntő



kérdésben, helyeselte-e ő a fegyverletételt, semmi direct ok
irat nincsen. Keresni kellett, nem találni-e másutt valamit, 
a miből Kossuth Lajos akaratát ki lehet sütni.

Hálásan említi Görgey István műve előszavában, hogy 
voltak hazafiak, a kik őt eme fárasztó, eleinte io évig ve
szélyes gyűjtésben, támogatták. Fröhlich Frigyes, a magyar 
földhitelintézet első igazgatója; Szilágyi Sándor, a magyar 
történetírás nagymestere, az egyetemi könyvtár igazgatója, 
a ki Kossuth hívéből Görgey Arthur lelkes tisztelője lett; 
dr. Bakody Tivadar, Görgey Arthur egyik segéde és mások 
buzgó segítségével megszerezte Bayer József, Görgey Arthur 
volt táborkari főtisztjétől, illetőleg ennek öcscsétől a tábor
kari eredeti okiratokat; Leutner Károlytól szintén. Betekin
tést kapott Vukovics Sebő, Kossuth volt igazságügyminisz
terének emlékkéziratába, Kászonyi József ezredes és mások 
irataiba.

Összegyűjtött 35 év alatt 2447 okiratot, beszerezte a 
forradalom bel- és külföldi könyvtárát és ebből megalkotta 
a művét.

Lehetetlen, meg nem állapodni Görgey István ez eljá
rásánál és ezt az ügyvédi kar és az ország szempontjából 
nem méltányolni.

Az ügyvédi kar szempontjából egy páratlan lelkiisme
rettel folytatott informatio felvétellel állunk szemben. A  leg
lelkiismeretesebben teljesítette azt a kötelességet, melyet 
Ciceró-n kezdve minden ügyvéd fő és alapvető kötelesség
nek mond. Kereste az adatokat, az igazságot. Hiven, lelki- 
ismeretesen, teljesen törekedett megismerni a valót, s e 
végett beszerezni a bizonyítékokat. Nem kiméit munkát, 
feláldozta életének java részét, költött rá időt és pénzt, 
csakhogy az adatokat összeállíthassa. Nem ismerek hazánk
ban ügyvédi dolgozatot, a mely Görgey Istvánét e tekin
tetben csak némileg is megközelítené. Demosthenes a ko
szorú feletti híres beszédjében 77 documentumot allegál.
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Demosthenesnek ennyi elég v o lt; megbízhatott benne, hogy 
a többire nézve hitelt adnak neki. Görgey István művében 
710 documentumot használ fel; műve három vaskos kötet, 
I753 hip. Ismétlem, én nem láttam egész életemben ma
gyar periratot, mely ennyit felölelne. És még fokozódik a 
bámulatom, ha ezen okiratok és tanubizonyítékok tartalmát, 
ha beszerzésök nehézségeit tekintem. Láttam, csináltam is 
periratot, melyben száz számra volt melléklet, — de hát 
milyen? telekkönyv és hozzá hasonló; a vitás kérdés egy 
pár documentumon dőlt el. De Görgey István mellékletei 
mind végig vitás tényekre vonatkoznak; a legelsőrendű 
embereinktől valók! A  Görgey István műve olvasásánál 
lapról lapra, mellékletről mellékletre fokozódott bennem a 
tisztelet; pleno jure megilleti őt az igazság kiderítéséért, az 
ügyvédi hivatás hű teljesítéséért hódolatunk adója.

És az ország szempontjából ugyanezt kell mondani. 
Mei’t micsoda munka is az, a mit Görgey István végzett? 
Az ország munkája. Szerencsésebb körülmények között 
Magyarország kormánya is kezébe vette volna azt a mun
kát, hogy az ország dicsőségének nyomait összegyűjtse, 
megőrizze. A  nemzet kormánya legelső kötelességének tar
totta volna, állam költségen, állami és társadalmi szerve
zettel összegyűjteni minden morzsát, hogy történetünket, 
annak dicsőségét és szomorúságát megtudhassuk és mind
kettőből okuljunk. De nálunk ezt 1850. után kizárta az 
absolutismus. És 1867 után sem nyúlt hozzá a kormány. 
Nem tudom positive, mi indok tartóztatta, de tény, hogy 
az ország kormánya 1867 után sem gyűjtött. Csak némi 
társadalmi mozgalmat látunk ez irányban. És mind az el
múlt évek absolutismusa, mind az alkotmányos aera langy- 
melege közepett Görgey István folytatta, végezte a gyűj
tést. Elvégezte az ország dolgát, saját egyéni jólétének 
rovására. Hisz az a munka, a mit 35 éven át Görgey Ist
ván az anyaggyűjtésre fordított, az nem csekélyszerű. Ha

Králik : Görgey István. 2



helyette ügyvédi praxisának él, a felek megkereséseit végzi, 
a mire előkelő ügyvédi állásánál fogva volt kilátás, az ő 
társai példájára egy tetemes vagyont könnyen félre tehetett 
volna.

És az ország, ha a gyűjtő az összegyűjtött adatokat 
megvételre kínálja, szívesen megvette volna pénzen ez ok
iratokat.

De mit tett Görgey István e gyűjteményével? Oda 
ajándékozta a nemzeti múzeumnak, hogy az utókor is ol
vashassa, ellenőrizhesse, valót mondott-e, midőn bátyját 
védte.

Az általa egybegyűjtött anyag teljes. Annak lehet leg
alább mondani, mert az utolsó tíz év nem hozott semmi 
újat napfényre. Bizonyos vonatkozásokat ugyan még ma is 
a titok leple fedi. Kossuth 49 után sokat tett, sokat írt, de 
az 1848 49-iki kritikus dolgokról inkább hallgatott. Mélyen 
hallgatnak az acták a bécsi és szentpétervári császári levél
tárakban ; lehet, hogy meg sincsenek írva a diplomatikus 
főherczegi kiküldetések eredményei.

Ez idő szerint teljesnek mondhatjuk Görgey István 
adatait, művét. Nem sok párja van a világirodalomban. De
mosthenes beszédjéről már fönnebb említettem, hogy abban 
összesen 77 bizonyítékot szerepeltet; megemlítettem azt is, 
hogy ő nyugodtan érhette be ennyivel, mert hisz azok előtt 
allegált, a kik a bajt vele együtt átélték. Mint forrásmü 
Görgey István határozottan felette áll Demosthenes mun
kájának és felette áll az anyaggyűjtés terjedelmére nézve 
a többi rokon munkáknak; felette áll Lachaud azon védel
mének, melyet Bazaine hazaárulása ellen tartott; megha
ladja Berryer anyaggyűjteményét, melyet Cambronne, és 
meghaladja Dupin védelmét, melyet Ney tábornok haza- 
árulási perében összeállítottak.

V. Az összegyűjtött adatokból meg lehet ismerni Görgey 
Arthur életét a forradalomban. Epikai előadásban gördiil-
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nek le szemeink előtt a pozsonyi fővezérségen kezdve le 
Világosig a nagy tragoedia tényei; okiratokkal, tanúbizony
sággal igazolva az, a mit Görgey Ai’thur mint katona tett, 
mint politikus akart. A  mű 167 fejezetre van osztva és 
előadásában követi Görgey Arthur «Mein Leben und W ir
ken in Ungarn» 1852-ben megjelent nagy művét. Nem éri 
el bátyja ezen művének szinte komor grandiositását, de az 
adatok gazdagságánál fogva megbízhatóbban teljesíti fel
adatát. Valóban itt a történetíró mértékét kell alkalmazni, 
és ebben is elsőrendű helyen áll.

Adatait a kritikus pontokon «elmélkedésekkel» «kri
tikai megjegyzésekkel» kiséri. Végig érezni a három köte
ten, hogy az az érzés, mely kezébe nyomta a tollát, az «a 
mély indignatio» volt, melyet a bátyja elleni kegyetlen 
rágalmak keltettek benne. «Elmélkedései», «kritikai meg
jegyzései» voltaképen a bátyjának a védelme, az igazság 
kiderítése, terjesztése. És mint ilyen megfelelnek az igaz
ságos védelem minden követelményeinek. Adatokon, tanti
bizonyítékon áll első sorban, a hol tudniillik kétségtelen 
meggyőző adatot birt szerezni. De sok esetben ilyet nem 
tudott szerezni; sok esetben az adat többféle értelmezést 
enged meg; némely esetben ellentétesek a tanuk, a bizo
nyítékok. Ilyenkor aztán teszi azt, a mit hasonló esetben 
minden ügyvéd tesz. Keresi a logika tanítása, az ember- 
ismeret tanítása alapján a felvilágosító körülményeket; a 
tanuk szavahihetőségére vonatkozó adatokat, a melyekből 
az igazságot emberileg ki lehet tudni. Különösen Kossuth 
Lajos jelleme okoz gyakran nehézséget. Kossuth Lajos maga 
mondja, hogy neki irata nem maradt fenn, és ezenkívül is 
tudva van, hogy adott esetben nagyon jól érezte magas 
állásának kötelességeit; tudta, hogy a politika «az exigen- 
tiák tudománya». Elrejtette bizony nem egyszer gondola
tát ; titkolódzóit.

Jellemzi Görgey István «elmélkedéseit», helyesebben
2*
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védelmét, a végletekig vitt mértéktartás, a rhetorizálás távol
tartása, a délicatesse mindenkivel szemben. Közszájon forog, 
hogy Kossuth Lajos sokban engedett neje beleszólásai
nak, a ki a közönségben elterjedt adatok szerint, Görgey 
Arthur halálos ellensége volt, és a kit elterjedt hiedelem 
szerint nem csekély fokú, nem szerény sorsú ambitio járt 
át. Görgey István művében egy végtelen elrejtett czélzáson 
kívül, melyet így még Kossuth Lajos is elfogadhat, semmi 
nyoma sincs Kossuthnénak, holott erre nézve alighanem 
állott volna adat rendelkezésére. Ugyanez a mértéktartás 
vezérli Görgey Istvánt azon érveléseiben, a melyek még ki 
nem derített, végleg meg nem állapított tényekre vonat
koznak. így azt a főkérdést, ki hozta be az oroszt, óvato
san kezeli. Kijelenti, hogy erre határozott stringens választ 
nem adhat, mert a bécsi és szentpétervári levéltárak ma 
még zár alatt vannak; a császárok és főherczegek szemé
lyes érintkezéseiről, elhatározásukról még nem lebbent le 
a fátyol. Előterjeszti azonban azt a meggyőződését, hogy a 
muszkát Kossuth Lajos függetlenségi nyilatkozata hozta be, 
hogy a nélkül talán be sem jött volna; mi Ausztriával a 
szatmári béke példájára békét köthettünk volna. De távol 
van attól, hogy rhetorice kezelje ezt a meggyőződését, hogy 
rátukmálni akarná az olvasóra mint csalhatatlan tényt, hogy 
a muszkát csak is és kizárólag Kossuth Lajos meggondo
latlansága, a függetlenségi nyilatkozat hozta be.

A  midőn a munka Görgey Arthur életét és annak 
védelmét adja a vádakkal szemben, azzal egyszersmind elő
adja a magyar forradalom két főalakjának életét, Görgey 
Arthurét teljesen, Kossuth Lajosét a döntő vonatkozásai
ban. A  vádak tudvalevőleg Kossuth widdini levelén ala
pulnak. Görgey István vagy húsz váddal foglalkozik; egyik
másik 50 lapot is kapott művében. Előterjeszteni valamennyit 
nem lehet a jelen ismertetésben. De be lehet mutatni a 
szerzőnek főbb eredményeit, a mit alább megkísértünk.
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Görgey Arthur életét a forradalomban mint katona, 
és mint politikus élte. Ezt a kettős működését adja a mű. 
Mi is elfogadjuk és a mű alapján nézzük most az eredmé
nyeket, a valót.

VI. A  védelem első iránya, hogy Görgey Arthurt, mint 
katonát védi. Azt hangoztatták különféle variatiókban, hogy 
Görgey Arthur eszes, kitűnő katona volt ugyan, de fékte
len természetű, nagyravágyó, hazaáruló, a ki Kossuth 
Lajosnak nem engedelmeskedett, önző czélokért küzdött.

Görgey István kiváló előszeretettel ezzel foglalkozik. 
Részletes és kimerítő adatokat ad Görgey Arthur katonai 
pályájáról. Elkiséri az első visszavonuláson Pozsonytól- 
Váczig; majd adja a visszavonulást innen a bányaváro
sokba, a Vágvölgyön át a Szepességbe, a szurony nyal bevett 
Branyiszkó-hágón át Eperjesre, Kassára. Itt Görgey Dem- 
binski parancsa alá kerül, a ki egy hónapon át Kápolnáig 
eredménytelenül operál. Kápolna után Görgey űjra fővezéri 
minőségben végzi Komáromig a dicső tavaszi előrenyomu
lást ; megyen Komáromból Buda alá, ezt beveszi. Erre rövid 
ideig hadügyminiszter, majd újra fővezér lesz, hogy az 
osztrákot Komáromnál megverje, az országból kiverje. Itt 
összekoczódik Kossuth Lajossal; Mészárosnak nominalis 
fővezérlete alá kerül, de Kossuth újra meghagyja a fővezér- 
ségben.

A  komáromi csata után levonul Váczra, ott Pas- 
kievicscsel találkozik; elhatározza Losonczon keresztül a 
halhatatlan második visszavonulását a Felső-Tiszához, a 
melyet szerencsésen elér. Tokajtól lemegy Aradra és a 
temesvári csata után leteszi az orosz előtt a fegyvert.

Minden mozdulatnak meg van a részletes története; 
mindegyiknek közli a hadi parancsait, kormányrendeleteit. 
Van vagy 18 hadi tanács, minisztertanácsi határozat, mely 
a mozdulatokat elrendelte. Persze annak a hadi tanácsnak, 
a mely Vácznál elhatározta a második visszavonulást Pás-
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kievics háta mögött, annak nincs meg a szövege, mert a 
csata folyama alatt, a csata tüzében tartatott.

Görgey István kimutatja a hadi okiratok alapján, hogy 
bátyja mindig híven teljesítette hadvezéri tisztét. Engedel
mes katona volt; nem önző speculatiókra használta sere
gét, hanem híven iparkodott betölteni a rája rótt fel
adatokat.

De nézzünk közelebbről egynéhányat az összekoczó- 
dásokból Kossuth Lajos és Görgey Arthur között; a váczi 
proclamatiót, Dembinski elmozdítását, az új támadást Ausz
tria ellen, a második visszavonulást, a temesvári csatát.

VII. A  váczi proclamatióban 1849 január 5-én a «fel
dunai királyi hadtest» nevében Görgey Arthur kijelenti, 
hogy hű akar maradni esküjéhez; az V. Ferdinánd király 
által szentesített alkotmányért külső ellenséggel határozot
tan szembeszáll, de határozottan szembe száll azokkal is, 
a kik az országon belül netalán idétlen republicanus izga
tásokkal az alkotmányos királyságot felforgatni megkísér
tenék; parancsokat csak a felelős királyi hadügyminiszter
től vagy ennek maga által kinevezett helyettesétől fogad 
el; kijelenti, hogy az ellenséggel folytatott bármely egyez
kedésnek eredményét csak az esetben fogja elismerni, 
ha az egyrészt Magyarországnak azon alkotmány formáját, 
melyre a hadtest megesküdött, másrészt magának a had
testnek katonai becsületét biztosítja. A  proclamatióból vilá
gos, hogy azt Görgeynek Kossuth irányában való engedet
lenségre bizonyítékúl idézni nem lehet. Első sorban, mert 
anachronismus volna. A  proclamatio 1849 január 5-én kelt, 
a függetlenség és detronisatio 1849 április 14-én! Január 
5-étől egészen április 14-ig Kossuth ugyanazon alkotmány 
és htíségi eskü alapján állt, mint a nyilatkozó feldunai 
hadtest és parancsnoka. így tudta januárban az ország, a 
v ilá g ; így tudta Görgey Arthur. Engedetlenségnek az ár
nyéka sincsen és nem is Görgey proclamatiója, csak Kos
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suth bizantinismus kedvelése teszi megérthetővé a gyűlöle
tet, a melylyel Görgeyt körülvette.

1849 február— márcziusban Poroszlón és Tiszafüreden a 
Dembinski kontár hadvezetése ellen legelőször nem Görgey, 
hanem maga a Dembinski által a csávába vezetett had
sereg, (három hadtest) szólalt fel. Az initiativát pedig 
Dembinski elcsapásához nem a Görgey hadteste, a volt fel
dunai, most VII. számú hadtest, hanem az I-ső számi! had
test Klapkával az élén, ragadta volt meg. Görgey csak 
helyes mederben tartotta a kicsapni kész felháborodást és 
neki köszönhető, hogy nem lett katonai zendülés belőle. 
Kártékony főparancsnokot táborban, ellenség előtt soha 
szebb rendben és csendben el nem csaptak, mint Dembins- 
kit Tiszafüreden. Az ezen február és márcziusi történetek
ből készített engedetlenségi vádra különben ráczáfolt maga 
Kossuth az által, hogy a Mészáros hadügyminiszter segéd
letével megejtett szigorú inquisitio után a Dembinskitől 
megszabadúlt három hadtest főparancsnokságát éppen 
Görgeyre bizta és azonkívül nyomban reá őt a katonai 
rendjellel diszitette fel.

A  Komáromi engedetlenségek. Komáromban 1849 junius 
29-én, mikor a feldunai hadseregnek II. és VII. hadteste 
Győr elvesztése után visszavonulóban Ács helységet éppen 
elhagyni készült, Görgey nem engedelmeskedett Kossuth 
azon parancsának, hogy Ácsot és utána minden helységet, 
melyet nyomunkban az ellenség megszállna és kiélhetne, 
előle az 1812. évi muszka módra fel kell gyújtani és elham
vasztani. Az ezen felsőbb parancs végrehajtása végett meg
jelent két polgári kormánybiztost Görgey a táborból kiuta
sította .. . Kell-e ezt az engedetlenséget még menteni vagy 
indokolni ?! Nem világos-e, hogy nyáron nem kell a fal
vakat elpusztítani, mint télen ?

A  Csányi László minister, Aulich és Kiss Ernő tábor
nokok által Komáromba hozott parancsot, hogy Görgey a
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feldunai hadsereget, a Komárom biztosítására szükséges 
kisebb része hátrahagyásával, rögtön vezesse le a szegedi 
concentratióhoz, Görgey előbb ugyan a lehetséghez képest 
teljesíteni Ígérte, de aztán julius 13-ig nem teljesítette. Ez 
a vád.

Ámde a rögtöni teljesítése már azért volt lehetet
len, mert elébb a kisebb-nagyobb távolságról bevonuló csa
patok megérkezését okvetlenül be kellett várnia; a Leinin- 
gen tábornok III. hadtestét Tótmegyerről; Nagy Sándor 
tábornok hadtestét Vág-Sélyéről; a győri csata előnapján 
az ellenség által elmetszett Kmethy ezredes hadosztályát 
Kászi-Veszprém felől; Horváth János ezredes száguldó csa- 
patját Galgóczról és Görgey Árminét a bányavárosokból. 
Ezért tüstént a Budapestre visszasiető kormányi küldöttség- 
távozása után Görgey Arthur megírta Kossuthnak, hogy 
ha előre nem látott egyéb akadály nem jő közbe, nem 
ugyan rögtön, de ő julius 3-án estve megkezdheti levonu
lását, nem előbb.

De ez az előre nem látott akadály közbejött. Julius 
2-án korán reggel, mielőtt Leiningen és Nagy Sándor had
testei, Kmethy elvágott hadosztálya s a két száguldó csapat 
Komáromhoz megérkeztek volna, Haynau és Paniutine 
megtámadták erődített táborunkat. Estve ugyan az ellen
ség minden ponton visszaveretett, de a fővezért Görgey 
Arthurt késő estve mély sebbel a fején hozták vissza a 
csatatérről a főhadiszállásba.

Talán ez az engedetlenség is csak ki van magyarázva! 
A  következő napokat Görgey önkívülettel váltakozó seb- 
lázban és a további események felőli tudatlanságban töl
tötte. Fővezéri tevékenysége önként megszakadt; minden 
szolgálati jelentést az orvosok eltiltottak tőle. Megsebesü
lése után rögtön a rangban következő legidősebb tábornok 
Klapka vette át a fővezényletet; ő parancsolt, intézkedett, 
ő vezette a julius II -iki csatát is.
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Klapka pedig nem sietett a komáromi hadsereget 
Szegedre levezetni. Ő Komáromban akart maradni.

Ezt a levezetést julius 13-án a még nem is lábbadozó 
Görgey Arthur, az engedetlen (!), cselekedte meg, a Duna 
bal partján, Vácz irányában, miután a jobb parton az ellen
ségen keresztül törni julius n-én Klapkának nem sikerült.

Azonban ezen most leírt eseményeknek még más előz
ményei is voltak, miket fontosságuknál fogva szerző nyomán 
azért kell röviden említeni, hogy Görgeynek Kossuthtal 
való gyakori egyéb koczódásainak a vádja is kellő vilá
gosságba helyeztessék.

A  mint bizonyos lett az, hogy az orosz beavatkozás 
nem rémhír többé, hanem szemmel látható tény, valóság; 
a nemzet két főemberének, mindeniknek ugyanaz az egy 
nagy gondolata támadt. A gondolat Görgey agyában szü- 
lemlett meg; Kossuth elfogadta. Minthogy mind a két 
szövetséges nagyhatalmasság hadseregeit legyőznünk lehe
tetlen, tehát a keletről lassan, óvatosan a fővároshoz 
közeledő Paskievicscsal ne törődjünk, hanem az orosz fő 
hadsereg szeme láttára, minden erőnkkel csapást-csapásra 
egyedül az osztrák főhadseregre mérjünk és e végre min
dent gyorsan Komáromhoz concentráljunk.

Ezt Görgey a Pesten Kossuth elnöklete alatt junius 
26-án tartott kormányi ülésben indítványozta és indokolta, 
és ezen indítványa egy szó ellenvetés nélkül határozatba 
ment. Bizonyságül közli szerzőnk Kossuthnak leveleit 
Görgeyhez, Bemhez, Visockyhoz. Ugyanezt a gondolatot 
Görgey, a ki a Vághmelléki csaták után érkezett Pestre, 
már junius 24-én előadta élőszóval Kossuth Lajosnak. Erre 
vonatkozik Kossuthnak eredetiben meglévő levele Görgey
hez junius 26-ról. «Barátom! Gondolkoztam és arra a meg
győződésre jutottam, hogy nem kell a nép előtt titkolnunk 
a bajt, sőt inkább egy általános erőfeszítésre kell használni. 
Vagy van benne életerő és akkor megmenti magát; vagy



26

nincs, és akkor ki segítsen rajta?! . .. Minisztertanácsot ren
deltem 7 órára ma. Haditervről ott ne szóljunk. . .  Sőt 
minden perczben megerősödő meggyőződéssel mondom: 
menjünk minden haladék nélkül Bécs felé, szedd össze 
erődet és menjünk előre. Egy gyors offenzivánk kimond
hatatlan fordulatot adhat vagy dicsőén halunk. Láttasd 
el Komáromot a szükséges instructiókkal és ragadd meg 
az oífenzivát; mindig előre, mint a villám. Nincs más válasz
tás. 26/VI. 49. Kossuth.»

Az aznap estve tartott minisztertanácsban Görgey Arthur 
nyiltan, indokoltan és határozott indítvány képen terjesz
tette határozás alá a maga fenti gondolatját, melyet Kossuth 
a fenti levélben már magáévá tett. A  kormánytanácsülés, 
mint fönnebb előadtam, az indítványt egy szó ellenvetés 
nélkül elfogadta. Az egyhangúlag határozatba ment.

Ennek értelmében Kossuth még azon estve, 1849 junius 
26-án kelt levelében ezeket írja Bem tábornoknak: «Míg 
tehát Ön az ellenséggel Erdélyben száll szembe, nekünk itt 
két dolog közül az egyiket kell választanunk. Vagy vissza
vonulni a tiszai vonalhoz, vagy pedig az oroszokat ott előre 
nyomulni engedvén, itt merész támadással Ausztriára vetni 
magunkat . . . mindkettőt jól megfontolva, én az utóbbira 
határoztam el magamat. Mi itt annyi erővel, a mennyivel 
bírunk, Ausztria ellen indulunk. A  pénz, lőszerek és fegy
verek hiánya is ezt tanácsolja nekünk.. . Azonban válasz
tani kell, és mi, a mint mondám, már választottunk» . . . 
Kossuth Lajos s. k. kormányzó. (Kossuth levele: Bem 
altábornagyhoz, kiadja Makray Aladár. Pest. Heckenast 1870.)

Kossuth ezen levele szerint nem volna semmi eltérés 
Kossuth és Görgey között. De, és ezt nem szabad szem elől 
téveszteni van, sajnos, más nyom is. Míg az imént közölt 
levelek és határozatok nyiltan Görgeyre ruházzák a főpa
rancsnokságot és őt a Bécs elleni offenzivára hajtják, addig 
van rá nyom, hogy Kossuth Görgey háta mögött mást
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akart; hogy Bemet szemelte ki fővezérnek az új hadjáratra; 
a sereget Komárom helyett az alföldre concentrálta, diri
gálta. Kossuth május 21-én Debreczenből kelt levelében és 
utóbb ismételten Bemet kínálta meg a feldunai főparancs
noksággal. Az ugyanazon napról Klapka tábornok ideigle
nes hadügyminister aláírásával a kormány részéről vala
mennyi hadtestparancsnokhoz szétküldött ((Honvédelmi ter
vezet az osztrákok és oroszok betörése ellen» czímű parancs 
Bémet, mihelyest Erdélyből megérkezik, végleg designálta 
fővezérnek. És most ezzel némileg ellentétben Kossuth 
1849 junius 25-én egyik eredetiben meglévő levelében azt 
írja ugyan Görgey Arthurnak: «Nem kellene tehát a Duna 
balparti seregnek, vagy talán mind a két partinak együtt, 
valami fővezérségéről gondoskodni. De baj az, hogy a 
hadiigyministerségre kívüled nincs possibilis ember. Főve- 
zérségre ? Körülbelül szintúgy nincs. Damjanichtól még hat 
hétig meg leszünk fosztva (törött lába miatt). Tehát ki ? 
Vetter? Nem lehet. Még egy possibilitás: Bem. Mit gon
dolsz? ha nem helyesled absolute, nem szólunk róla. Ha 
pedig okszerűen lehetségesnek találnád, tudósíts a feltéte
lekről, melyek alapján entamiroznám vele az érintkezést. 
Mert azt becsületemre mondom, hogy ilyesmiről neki eddig 
a legtávolabbról sem adtam soha egy reménysugárt sem. 
De azt érzem, hogy igen fontos napoknak nézünk elébe, 
oly fontosaknak, hogy minden perczben itt is, de a sereg
nél is óhajtanálak jelen látni. Adj tanácsot, mit cseleked
jünk. 25 VI. 1849. Barátod Kossuth s. k .» De igazi inten - 
tiójához képest Kossuth tényleg a közte és Görgey Arthur 
közti pactum conventum természetével biró junius 26-iki 
kormánytanácsi határozatot az ebben bízva Komáromba 
visszasietőnek háta mögött egyoldaltían megtörte, annak 
kivihetőségét minden erejéből megakadályozta. Érthető, ha 
Kossuth Lajossal szemben, a ki a hadügyi ministeri parancs 
szerint Komáromba csatlakozni indult Visocky és Dessewffy
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hadseregét ez útjában elfogván, Szegedre leparancsolja, és 
még a tényleg Görgey komáromi hadseregéhez tartozó 
Kmethy hadosztályt is attól elszakítván. Pakson át a Jel
lasics elleni alsó táborhoz utasítja és ezzel is gyöngíti a 
feldunai sereget, a ki ennyire játékot űz mint ember az 
emberrel, mint kormányfő a nélkülözhetetlen hadvezérrel 
szemben; érthető, mondjuk ha ezzel a Kossuthtal szemben 
az alattomosan cserben hagyott, halálra elszánt hadvezér 
jogos elkeseredésében felkiált, hogy ő «azzal többé karöltve 
nem járhat.»

Lehet-e ezt neki bűnül felróvni!
Az egyik oldalon Kossuth nyiltan, kormánytanácsi 

egyhangú határozattal utasítja Görgevt az Ausztria elleni 
támadásra, megígér neki minden telhető segítséget; háta 
mögött pedig Bemnek szánja a fővezérletet, gyöngíti a 
komáromi sereget, lemond az Ausztria elleni csapásról, 
minden gondját a Törökország közelében fekvő alföldi 
concentráláshoz köti!

És mégis engesztelhetetlen, vagy rosszat hasonlóval 
viszonzó ekkor sem volt Görgey Arthur! Bizonyság rá a 
Csányi, Aulich és Kiss Ernő útján tett igéi-ete és Kossuth
tal szemben véges-végig követett magatartása.

Csak arra nem volt kapható Görgey Arthur, hogy 
Komárom alól, Haynau elől megmérkőzés nélkül gyáván 
megszökjék. Haynautól megtámadtatván, elfogadta a csatát 
és a támadást visszaverte. Csak azután teljesítette kény
szerítő körülmények nyomása alatt Kossuthnak azt az iga
zolhatatlan, illoyalis, rossz, végzetes parancsát, hogy leve
zesse a feldunai sereget az Al-Tiszához.

Vádolják ezzel kapcsolatosan Görgey Arthurt, hogy ön
fejüleg akadályozta meg 1849 nyarán a Dembinskivel Aradon 
való egyesülést ; az ő önző fejessége, engedetlensége miatt 
veszett volna el a temesvári csata és kellett bekövetkeznie 
Világosnak. Ez a vád is megkapja a szerző művében az
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igazságos visszautasítást. Az előzmények, a körülmények, a 
tények a következők.

Komárom várnak az osztrák ostrom alóli áprilisi fel
szabadítása után Görgey Arthur májusban beveszi az oszt
rák kézben levő Budavárát réstöréssel és falmászással 17 
napi ostrom után; lesz azután hadiigyminister és újra 
főparancsnok, miután a feldunai sereg fővezérévé kineve
zett Bem ide megjönni egyre késik. Ekkor Görgey újra 
felveszi júniusban a támadó hadjáratot az osztrákok ellen 
a Vágnál változó szerencsével, míg nem Perednél junius 
22-én Paniutine orosz hadosztálya jelen meg először a 
csatatéren és dönti el a csatát. A  julius 2-án napestig tartó 
Komárom ácsi nagy csatában Haynau és Paniutine közös 
támadását visszaveri Görgey és az utolsó attaque élén mély 
sebet kap a fején . . . E nyilt sebe daczára már julius 13-án 
maga vezeti le Komáromból az I., III. és VII. hadtesteket, 
23.000 embert, Kossuthnak parancsa szerint a Tisza-Maros 
szögnél Dembinskivel eszközlendő egyesüléshez. Julius 15-én 
Vácznál akad össze Sasz orosz tábornok hadtestével és azt 
visszaveri. De egyúttal biztos hírét veszi, hogy Paskievics 
herczeg az orosz hadzömmel érkezett meg Sasz segítségére. 
Ezen most már itt keresztül törni lehetetlen lévén, Görgey 
egy nagy félívben Vácztól Balassa-Gyarmat, Loson ez, Mis- 
kolcz felé a Felső-Tiszánál keresi az egyesülést a Mészá
ros és Dembinski alatt Szeged táján összevont alsó had
sereggel és szakadatlan ütközetek közben a Sajónál keresz
tül is tör Paskievics hadseregén; Zsolczánál és Hernád- 
Gesztelynél véres fővel visszaveri Tscheodajeíf tábornokot; 
Debreczennél Nagy Sándor hibájából részleges vereséget 
szenved, de Görgey a Kossuth parancsából számára kitűzött 
napon, fél országon végig megtett halhatatlan úton mégis 
megérkezik Aradra 17,000 emberre leolvadt hadtestével, hogy 
ott Dembinskivel augusztus 9-én egyesüljön.

Ámde az ezen egyesülésre a hadügyminister parancsá



val Aradra berendelt Dembinski és hadserege — nincs 
Aradon. Csak úgy fázott Aradtól, szaladt tőle! Dembinski 
nem Aradra, hanem Temesvárnak, az ellenséges kézen levő 
Temesvárnak vette útját!

Kossuth t. i. az egyesülést elrendelő parancs óta megint 
mást gondolt ki. Ő perczről-perczre az általa már másod
szor magyarországi fővezérré kinevezett Bem tábornok meg
érkezését várta, leste az erdély-temesvári útvonalon. És 
hogy Bem minél előbb találkozzék Dembinskivel, ennek 
hadseregét kezéből kiveendő, azért utasította Kossuth titok
ban Dembinskit, Szeged feladása esetére, az aradi helyett 
a temesvári irányba.

Kossuth Bemnek szánta, tőle várta, óhajtotta és vette 
biztosra a Haynau feletti győzelmet. Ámde Bem szintúgy 
kerülte Aradot és a Görgeyvel, 17,000 emberével való egye
sülést, mint Dembinski. Megütközött Temesvárnak osztrák 
ágyúival hátban, és elvesztette a csatát. És a jelen volt 
Guyon és Vécseynek a kormányzóhoz írott jelentései szerint 
a bánáti főhadsereg, Kossuth szerint 40,000 ember, szét
rebbent, feloszlott.

Ez az oka, hogy Görgey Arthur nem egyesülhetett 
döntő csata előtt Dembinski hadseregével, és hogy magára 
maradva és Haynau. Paskievics is az Erdélyt elfoglalt 
Liiders által háromfelől hadászatilag körülvéve, letette a 
fegyvert. Ez az oka, nem pedig Görgey Arthur engedet
lensége.

VIII. Görgey Arthur mindvégig engedelmeskedett 
Kossuth Lajosnak, amikor csak lehetett, vagyis szabad volt 
engedelmeskedni. Igaz, hogy az ő engedelmessége nem volt 
oly sima, föltétien, a milyen a mammeluknak engedelmes
sége az urához. De Görgey István lépésről lépésre menve, 
kimutatja, hogy ez az engedelmesség nem lehetett más, 
mint a milyen tényleg volt. Görgey Arthur ugyanis nem 
volt valami hatalmas dinastának, I. Napóleonnak, I. V il
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mosnak, nem volt egy Moltkénak a tábornoka. Ő Kossuth
nak volt a tábornoka, a ki nem volt katona. 0 továbbá 
nem egy monarchicus, hanem egy forradalmi seregnek 
volt a fővezére. Kossuthtal, annak sokszor képtelen pa
rancsaival szemben, éppen fővezéri tiszténél fogva köte
lezettnek érezte magát arra, hogy a sereget legjobb katonai 
tudása szerint vezesse. Ha tőle olyat kivánt Kossuth, a mi 
a sereg, az ügy elvesztését vonta volna maga után, joggal 
tagadhatta meg az engedelmességet. Minden jog szerint a 
fővezérség egy munus publicum; a fővezér csak arra köte
lezhető, a mit tudománya szerint helyesnek tart. És ezen
felül Görgey egy forradalmi seregnek volt a fővezére és 
mint ilyen más forma engedelmességgel tartozott a fel- 
sőbbségnek. A  forradalmi sereg van oly tényező az ország 
dolgainak intézésében, mint akár az országgyűlés. Képvi
selve van tiszti karában az ország intelligentiája és több 
bizalmat kelt mint az országgyűlés, mert a sereg meghalni 
kész azért, a mit akar.

Kossuth Lajossal folytonos volt a súrlódás, mely ezen 
tekintetek figyelembe nem vételéből keletkezett. De Kossuth 
Lajos nemcsak hogy katona nem volt. Tulgyakran nem volt 
őszinte, igaz ember Görgeyvel szemben; hitegette, ámította 
nem egyszer. Elmaradhatatlanok voltak az összekoczódások.

Hiszen még monarchikus seregekben is vannak ese
tek, a melyekben a fővezér a parancs ellenére cseleked- 
hetik; sőt külön ordókat kapnak ily insubordinátióért. 
Mennyivel inkább volt megengedve Görgey Arthurnak a 
parancs ellen remonstrálni, sőt ellene cselekedni, mikor a 
hozzá érkező parancsok sokszor képtelenek voltak.

Görgey István kimutatja a Kossuth Lajos parancsai
nak, majdnem minden parancsának a pozsonyi visszavonu
láson kezdve Világosig, furcsaságát. Kimutatja azt, hogy 
Görgey Arthur azokat a sereg veszélyeztetése nélkül végre 
nem hajthatta.



Kimutatja azonban azt is, hogy az összekoczódások 
mindig annak rendje és módja szerint intézteitek el. Görgey 
Arthur előterjesztette, mit tart katonai szempontból szük
ségesnek, mit követel az ő serege, a katonai helyzet; ha 
nem volt idő reá, hogy Kossuth Lajos újabb parancsát 
bevárja, végre is hajtotta elhatározását. De ha Kossuth 
Lajos ragaszkodott nézetéhez, akkor Görgey Arthur mindig 
kész volt ott hagyni fővezéri állását, hadiigyministeri állá
sáról leköszönt, kész volt hadi törvényszék elő állani. 
.Semmi nyoma sincs a Napoleon-féle nagyravágyásnak, 
Cromwell nagy önakaratának. Görgey Arthur javasolt, 
küzdött javaslata mellett; küzdött vele serege is; de an
nak világos kijelentésével, hogy ő, Görgey, ott hagyja 
állását, ha el nem fogadja Kossuth L. az ő nézetét.

Jogilag kifogástalannak tűnik fel Görgey Arthur eljá
rása. Ő fővezér volt, és mint ilyennek kötelessége volt azt, 
a mit esze és szive helyeselt, védelmezni. Ha pedig a kellő 
felvilágosítás után nem fogadják el nézetét, odébb állani.

Görgey Arthur mindvégig ezt tartotta szeme előtt. 
És a forradalom története igazolja, hogy azt helyesen tette. 
A  mig a forradalom tartott, az engedetlenségek közvetlen 
behatása alatt, maga Kossuth Lajos járt elől, hogy Görgey 
Arthurnak igazat adjon. Igazolva van, hogy Kossuth Lajos 
gyűlölte Görgey Arthurt; igazolva van ötszörös tanubizo- 
nyítékkal, hogy engedetlenségeért főbe akarta lövetni. És 
mégis, mit mutat a forradalom története? Soha sem lövette 
főbe, hanem mindig ott hagyta főbelövetési fenyegetéseit, 
és mihelyt módjában volt közelről megvizsgálni az engedet
lenséget, mindannyiszor a legtündöklőbb kitüntetésekkel 
árasztotta el Görgey Arthurt; nemzeti ajándékokkal, ér
demkereszttel tüntette ki. így mikor Görgey Arthur 
Dembinskitől megtagadta az engedelmességet és Kossuth 
azzal az elhatározással ment Tiszafüredre, hogy Görgeyt 
főbe löveti; az eset körülményeinek megvizsgálása, a tábor-

32



33

nokok és törzstisztek meghallgatása után, Kossuth elejti 
Dembinskit, megteszi újra Görgeyt fővezérnek, megkínálja 
még ezenfelül 200.000 frt nemzeti jutalommal, melyet Görgey 
el nem fogadott. így Buda bevétele után Kossuth Lajos 
fényes beszédben kiemeli Görgey érdemeit, altábornagyi 
rangot, első osztályú honvédérmet szavaztat meg neki, 
országgyűlési deputátióval küldi el a kitüntetéseket. És 
mikor Komáromban a vég kezdetén állottunk és Görgey 
még egy utolsó csapást akart az osztrákra mérni, Kossuth 
ellenben lerendelte Czeglédre, a mely parancsnak Görgey 
nyomban nem engedelmeskedett; hát ebben a komáromi 
conflictusban is engedett Kossuth. Nem fogadta el Görgey 
leköszönését a fővezérségről, újra kinevezte fővezérnek.

A  kik Görgey Arthurt engedetlenséggel, nagyravá- 
gyással vádolják, azok vagy oly emberek, a kiknek sem a 
fővezér, a forradalmi fővezér kötelességeiről, sem az emberi 
önérzetről fogalmuk sincs, vagy a kik tudatlanságból, önző 
érdekből minden áron vádaskodni akarnak. A  kik azt be 
nem látják, hogy a fővezérnek elhatározása mennyire függ 
seregének mibenlététől, az ellenségtől, hogy a tőle kívánt 
mozdulatok és csaták mennyiben lehetségesek, mennyiben 
czélhoz vezetők; hanem a kik csak azt látják, Íme Görgey 
nem teljesítette Kossuthnak ezt vagy amazt a parancsát, 
tehát «áruló». Ezek előtt az emberek előtt csak egy tekin
tély, egy Isten van, az Kossuth; és a ki ezen Isten ellen 
vét, az hazaáruló, mert Kossuth nagy; Kossuth csalhatat
lan ! Kossuth nem így akarta, ennélfogva Görgey sötét
lelkű áruló!

Pedig Kossuth Lajos nem szorult rá ily istenítésekre.
Elég nagy ő, nagyobb mint bármely más férfiunk, a haza-
szeretet lángolásában, az ország becsületének kivívásában.
Nem von le semmit nagyságából, ha a valóhoz híven con-
statáljuk, hogy katonai tudományban, őszinteségben Gör-
geyvel szemben gyakran alatta maradt a niveaunak; hogy 
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Görgeyvel szemben ő is csak ember volt, gyakran gyai’ló, 
gyönge.

Ha Görgey István művében végig megyünk Görgey 
Arthur pályáján, mindenütt controversiákra bukkanunk, de 
mindenütt engedelmességet találunk Kossuth Lajos, a kor
mány iránt. Voltak súrlódások, nézeteltérések, de csak olya
nok, a melyeket a sereg állapota, a háború akkori állása meg
indokoltak. Sehol a legkisebb nyom sincs rá, hogy Görgey 
állásával a saját önző czéljaira vissza akart volna élni, 
akár pénz, akár dicsőség, vagy dictatori állás érdekében. 
A  dictatori állást ő maga ajánlotta Kossuthnak még 1848 
novemberében Kossuth számára. Nincs egyetlen egy 
szava sem, a melyből önző nagyravágyást lehetne józanúl 
kimagyarázni. Pedig a seregben talált volna támaszt. Fel 
van jegyezve az az őrnagy, a ki ajánlkozott reá, hogy 
Kossuthot, no meg az egész országgyűlést, «a fecsegőket», 
szétveri és elhozza fogva. De soha a legkisebb támpontot sem 
adott nagyravágyó természetének. Sőt Görgey István még 
bátyjának azt a napi parancsát közli, a melyben a mellette 
korteskedő katonákat ettől eltiltja. Egy nagyravágyása vo lt: 
«Ha a forradalomnak szerencsés vége lesz, nevezzenek ki 
a chemia tanárának a budapesti egyetemen».

A  forradalom alatt, mint tudjuk, volt ugyan áskálódás 
és szitkolódzás Görgey Arthur ellen quantum satis. Lát
tuk, hogy Kossuth ötször is főbe akarta lövetni. De effajta 
szeretetreméltóságok forradalmi időben meg vannak min
denütt. így  Perczel Mór hazaárúlónak szidta Görgeyt, 
Dembinskit, Damjanichot, Vettert az egész országgyűlést; 
csak ő az igaz hazafi; csak ő tudja az országot megmen
teni. Dembinski szintén főbe akarta lövetni Görgey Arthurt 
Miskolczon; egy félórára rá bocsánatot kért tőle. Az ilyen 
indulatos elszólások benn fekszenek az emberi gyarlóság
ban, a forradalmi idők beszédmodorában, a magyar ember, 
Petőfi, Szilágyi Dezső természetében. Nem igazolnak sem-
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miféle hazaárulást, legfölebb azt, hogy a ki a szájára vesz 
ilyeneket, az legalább akkor, mikor így járt a szája, beszá
mítható nem volt.

IX. A  forradalom után megváltozott a helyzet. Kos
suth Lajos kiadta Widdinben 1849 szeptember 15-ikén kör
levelét a külföldi követségekhez, és ebben nyiltan haza
árulással vádolja Görgey Arthurt.

Görgey István részletesen, szinte tételről-tételre menve, 
kimutatja a vádak alaptalan, igazságtalan voltát. Kimutatja, 
hogy homlokegyenest ellenkeznek a valóval, ellenkeznek 
Kossuth Lajos saját tényeivel. Kimutatja, hogy a mikor 
Kossuth e levelét megirta, elfeledte, hogy a mit vádolt, 
azt ő maga Kossuth rendelte volt el, vagy hagyta jóvá; 
vagy hogy azt a katonai helyzet parancsolólag követelte.

A Görgey Arthur elleni egész vádaskodás Kossuth 
Lajos widdini levelén áll, azon épült. Pulszky Ferencznének 
Londonban 1852-ben közzétett műve, Irányi Dániel és 
Chassin két kötete csak szélesebbre taposta. Az 1867 utáni 
történetírásban itt-ott kisért még ma is. De Horváth Mihály 
«A szabadságharcz története» czímű művén kívül nincs ko
moly történeti munka, mely magáévá tenné. Egyes röpira- 
tok, monográfiák ugyan vannak, a kik csak úgy tajtékoznak 
a Görgey Arthur elleni «hazafias» dühtől és természetesen 
Kossuth Lajos imádásától. Ümde ezek az obstructio hőseire 
emlékeztetnek, a kiknek szemében «hazaáruló» a mai több
ség is, a kormány is. Jellemzi e röpiratokat az, a mi Kos
suth Lajos widdini levelét jellemzi. Förmedvények, a való 
igaznak meg nem látása, hamis adatoknak nagy garral való 
feltálalása. így Adamné, a Noiwelle Benne szerkesztője, mi
kor 1885-ben Budapesten járt a függetlenségi uraknál, 
szintén megeresztett Görgey Arthur ellen egy förmedvényt. 
Hazaáruló Görgey, úgymond, mert három hónapig (!) vítta 
Budát, mely alatt tönkre tehette volna Ausztriát. Három 
hónapig! — pedig tényleg két hét és három napig tartott
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a vár ostroma. De így informálták a Kossuth hívei a híres 
franczia hölgyet, és ilyen informatio alapján irták meg saját 
förmedvényeiket is.

Ábrányi Kornél hazaárulással vádolja Görgey Arthurt, 
a miért hogy három napi fegyverszünetet kötött az oroszszal 
Rimaszombaton. Pedig ő ott semmiféle fegyverszünetet nem 
kötött, egy napit sem. Vádolja hazaárulással, a miért 
hogy Vácznál Paskievics serege előtt feltért a felvidékre, 
pedig hát szétverhette volna Paskievicset és leérhetett volna 
Czeglédre. Elfeledi Ábrányi, hogy ott Görgeynek 23.000 
embere, Paskievicsnek 80.000 embere volt!

És nem is mindenben egyformán vádaskodnak. Kossuth 
widdini levele óta egy fővád volt Görgey ellen a világosi 
fegyverletétel. Ez alól Asbóth Lajos ezredes 1868-ban meg
jelent emlékirataiban kifejezetten felmenti Görgeyt. Belátja, 
hogy a Bem-Dembinski veresége után Görgey mást nem 
tehetett. De ugyanez az ezredes úr, tábornok csak post 
festa lett, árulást lát Görgey minden más tényében. Már 
Pozsonyban 1848 novemberében áruló volt; az volt a 
bányavárosokban; az volt a diadalmas tavaszi hadjáratai
ban . . . .  Alig hisz az ember a szemének, mikor ily kép
telenségeket olvas, míg végre is rájön, hogy Asbóth Lajos 
honvédezredes úr ugyanaz az Asbóth, a kit Görgey a junius 
22-én vívott peredi csatában egy hónapi hadtestparancsnok
ság után, mint ezen állásra minden személyes vitézsége 
daczára nem alkalmast, elmozdított.

Horváth Mihály vádat emel, a miért hogy Görgey 
Arthur Perczel Mór tábornok hadtestét a moori csatában 
veszni hagyta. A híres történésznek Görgey István kimu
tatja, hogy Perczel Mórnak vesznie kellett, mert 3500 em
berrel nekiment 17.ooo-nek; mert Görgey Arthur 10 mért- 
földnyi távolból nem küldhetett segítséget; akkor sem, ha 
ezt szabad lett volna tennie, pedig nem volt szabad Kos
suth parancsából, a melyet ez egyszer a katonai helyzet
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igazolt, mert Görgeynek védenie kellett a fővárost, Kossuthot 
Windischgrätz főhadserege ellen. Mikor Görgey István P. 
álnév alatt megírta e védelmét, a nagy történetíró ezt az 
egy tévedését műve második kiadásában beismerte és recti- 
fikálta. Persze, Horváth Mihály pap volt, híven támogatta 
mint cultusminister Kossuthot; elrendelt imádságokat, böj
töket az egész országban a vész idején; értett bizonyára a 
theológiához, és hivatásához mérten nem szerette, nem 
művelte a katonai tudományokat. Történetírása megfelel 
hivatásának. Olyan történetíró volt, a milyen az apácza 
mint nőnevelő.

Rátérve a widdini levélre, e levél vádolja Görgey Ar- 
thurt, mert a komáromi április 26-iki csatából nem csinált 
«Marengo»-t. Szerinte tönkre tehette volna egészen Win
dischgrätz seregét, ha Pöltenbergnek Perbetén álló VII-ik 
hadtestét belevonja a tűzbe; a csata megnyerése után Bécs- 
nek mehetett volna, megtörhette volna az ellenséget; a 
haza felszabadult volna! Görgey István rámutat ennek a 
vádnak a képtelenségére. Pöltenberg négy geográfiái mért- 
földnyire volt a csatatértől; neki a várva-várt pótlék- 
munitio-szállítmányok útját kellett biztosítania az osztrák 
főhadsereg ellen, mely pót-szállítmányok épen Kossuth 
hanyag intézkedéséből az isaszegi győzelem óta egészen 
kimaradtak, holott a hatvani, tápióbicskei, isaszegi, rákosi, 
váczi és nagysallai csatanapok a hadsereg lőkészletét csaknem 
teljesen fölemésztették volt! Ezért nem lehetett az április 26-ki 
csata előtt előre berendelni Pöltenberget; de meg a komá
romi vár tiílzsufoltságánál fogva sem, mielőtt Damjanich 
és Klapka hadtestei tért nem foglaltak a Duna jobbpartján.

Rámutathatott volna Görgey István a «marengói csata» 
hasonlat furcsaságára is. Weiden, Windischgrätz utódja, 
már ápril 25-én Győrött volt; azt bizony á la Marengo 
nem foghatta volna el Kossuth sem ápril 26-án Komárom 
alatt. —  S itt jól jegyezze meg az olvasó még azt a tényt
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is, hogy ezen a napon Damjanich és Klapka hadtestei már 
délután utolsó ágyútöltényeiket lődözték el, miért is az elvert 
ellenséget erélyesen nem is üldözhették annál kevésbbé me
hetett Görgey bő munitio nélkül egyenesen Bécsbe! K ény
telen volt már ezért is, nehogy a diadalmas hadsereg lelkese
dése a lőszerhiány miatt elpárologjon, a löszerhiány, a füg
getlen Magyarország ezen örökös rákbaja miatt, Budavár 
ellen fordulni.

Hazaárulással vádolja a widdini levél Görgey Arthurt, 
hogy Budát négy hétig ostromolta, 7000 huszárt vitt le 
magával az ostromra. —  Mikor nem is négy hétig, hanem 
két hétig három napig tartott az ostrom; ennyi ideig is 
azért, mert a Kossuth által Komárom várparancsnokává 
kinevezett Guyon eleinte megtagadta a gyűlölt Görgeytől 
a szükséges vártörő nagy ágyúknak Komáromból leküldé- 
sét; utóbb is késleltette. A  7000 huszár csak 5152 volt és 
erre is szükség volt az osztrák felmentési kisérletek ellen. 
Különben épen Budavár bevételéért szavazott Kossuth La
jos és az országgyűlés elismerést, altábornagyi rangot, első 
osztályú érdemkeresztet a hazaárulónak!

Hazaárulással vádolja Kossuth Lajos Görgey Arthurt, 
a miért hogy Debreczennél nem ment segítségére Nagy 
Sándornak, azt veszni hagyta. Görgey István kimutatja a 
Nagy Sándornak adott parancs helyességét. Rüstow is he
lyesli. A  bajt tisztán Nagy Sándor okozta magának.

Hazaárulással vádolja Kossuth Lajos Görgey Arthurt 
Világosért. Görgey István kimutatja, hogy a temesvári csata 
elvesztése után, a tízszeres ellenséggel szemben mást tenni 
nem lehetett. Kossuth már előbb se látott más véget: «Nincs 
többé remény, hogy az egyesült osztrák és orosz nagyha
talmak ellen az önvédelem harczát siker reményében foly
tathassuk»; így Kossuth két nappal Világos előtt. A  sereg 
se látott más véget. Damjanich, gróf Vécsey, Kazinczy La
jos, Dessewffy tábornokok és seregeik sem. Egyhangúlag
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elhatározták, hogy leteszik a fegyvert. Sőt Kossuthra is 
minden óvatossága és titkolódzása daczára rá van bizo
nyítva, hogy ő is helyeselte a fegyverletételt. Ezért nem 
fogatta el Görgey Arthurt Aradon s nem lövette főbe. De 
erről később többet.

Görgey István nagy részletességgel végigmegy Kossuth 
Lajos és istenítőinek vádjain; 30— 50 lapon kimutatja egyik- 
nek-másiknak az alaptalanságát. Nem lehet elzárkózni azon 
érzés elől, hogy bátyja mindig híven teljesítette katonai 
kötelességeit, és hogy Kossuth a katonai dolgokhoz, rövi
den kimondva, semmit sem értett. Igazuk volt a 48— 49-es 
kor embereinek, Kossuth lelkesült híveinek, midőn Kossuth 
katonai tudományát semmire sem becsülték; igaza volt 
ministeriumának, mely a meglevő és Görgey művében 
közzétett államokmányok szerint ismételten komolyan figyel
meztette, hogy katonai dologban ne intézkedjék, ne zavarja 
a tábornokok dolgait. Igazuk volt, midőn egyhangúlag meg
tagadták tőle azt, hogy ötét legfőbb vezérnek, majd leg
alább is tábornoknak kinevezzék. Nagyon jól tudták, hogy 
ezzel nevetségessé tették volna magukat. Kossuthnak nagy
sága, hazafias agitátori tevékenysége magasan állott, de 
tényleg csak újságíró, vagy mondjuk, vezérczikkíró maradt 
kezdettől végig. Még pedig nem is egy nagy, teszem párisi, 
londoni lap vezérczikkírója, a kinek módjában van az 
államéletet, az európai életet, a katonai dolgokat közelről 
látni, hanem egy kis vidéki városé. Pestnek, egy oly or
szágnak a vezérczikkírója volt, melynek sem katonasága, 
sem diplomatikus élete nem volt.

A  Kossuth-féle vádakat visszataszítókká teszi némely 
esetben az az öntudatos ferdítés, a saját tény ein ek elhall
gatása. így a Buda bevétele körüli vád. Vádolja ezért 
Görgey Arthurt, mintha Görgey Arthur nem is az ő, Kossuth, 
rendeletére vívta volna a várat. Teljesen igaza van Görgey 
Istvánnak, ha műve egyik helyén felkiált: «nem; én nem
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védem bátyámat ily vádak ellen.» Demosthenes koszorú 
feletti beszédjét juttatja az embernek eszébe.

X. Görgey István műve kiválóan historicus munka. 
Bátyjának azt a szereplését kiséri elmélkedéseivel, a mely 
a Kossuthtal való conflictusban állott elő. Az elmélkedé
seinek, helyesebben védelmének hangja öntudatosan erre 
a körre van szorítva és ebben a körben is bámulatos tar
tózkodással tárgyal. Bátyjának valami meleg dicsérését, 
méltatását hiába keresi az olvasó a szerző művében. A  mit 
bátyja tett, azt elmondja; legfölebb hozzáteszi, hogy így 
kellett cselekednie, mert ez volt a «kötelesség teljesítés». 
A  bátyja működésének kritikai tudományos méltatását, a 
történeti összehasonlításokat, szinte öntudatosan mellőzi. 
A  három vaskos kötetből azt se tudni meg, hogy a bánya
városokba való bevonulás, hogy a visszavonulás Vácztól a 
Sajóig valami jelesebb stratégiai dolog volt; valami olyan, 
a melyre minden hadvezér büszke lehet.

Az olvasó azonban Görgey Arthur működésének ezen 
méltatására is kiváncsi. Különösen az az olvasó, a milyen 
sok van, a ki a hazaárulási vádakat üres meséknek tudja 
és a ki az iránt tisztában van, hogy Görgey Arthur nem 
volt áruló. Azt akarná tudni, hogy hát milyen katona, mi
lyen hadvezér volt Görgey Arthur?

Bárha a szerző ezekre ex asse ki nem terjeszkedik, 
mégis védelmében sok adatot hordott össze és ezekből 
összeállíthatjuk Görgey Arthur igazi képét.

Lássuk tehát, milyen volt mint Organisator, milyen 
mint tacticus, milyen mint stratéga?

XI. Mint sereg organisatomak, Görgey Arthurnak ne
héz volt a helyzete. A  forradalmi sereg mindenütt más 
tényezőkből alakul, mint a monarchikus államok serege. 
Más szellem tartja őket össze, más viszi diadalra. Ezt Görgey 
Arthur tudta, érezte és egész működése bizonyítja, hogy min
dig szem előtt tartotta. Mikor seregét 1848 novemberében át-
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"vette, az bizony egy kissé tarka társaság volt. Két harmada 
régi osztrák ezredekből állott; osztrák szellemben nevelt 
katonák; egy harmada fegyveres nemzetőrökből, önkéntes 
honvédzászlóaljakból. A vezérkar, a tisztek hasonlag ilyen
formán összetákolt társaság volt. A  nemzet 300 évig szinte 
aludt. Görgey rövid egy pár hónap alatt egységes lelket 
tudott a chaoszba önteni. Megtisztította seregét az önkéntes 
szájhősöktől; hagyta a nemzetőröket hazamenni, a kik «nem 
bolondok, hogy éltöket a kikötött időn túl koczkáztassák»; 
hagyta távozni az osztrák szellemű tiszteket is, a kiknek a 
magyar ügy nem tetszett; de magához tudta lánczolni kö
zülök a legjavát, egy Pöltenherget, egy Leiningent; útját 
állotta a chauvinistikus, útját állotta a csúf protectiós 
áramlatoknak; büntette a rakonczátlankodókat és a becsü
letes kötelességteljesítésben előljárván, katonai szellemet 
tudott seregébe önteni. Segítette, alapot vetett neki ebben 
Kossuth Lajos hatalmas egyénisége, a nemzetben élő hatal
mas áramlat; de Görgey érdeme ezért nem csekélyebb; 
a sereget ő nevelte a hazának. Még Arad utczáin, 1849 au
gusztus 10-én, is feltűnt Jókainak, mily más természetű, 
mily rendes és tiszteletet gerjesztő volt a Görgey serege. 
A  «m. kir. feldunai sereg», a melyet Görgey szervezett és 
felszerelt, 1526 óta a legelső szervezett magyar hadsereg- 
volt; fegyvertényei bizonyítják, hogy jól volt szervezve. 
Forradalmunknak ez volt nem ugyan számra legnagyobb, 
de fegyelménél s a benne rejlő energiánál fogva főhadse
rege ; ennek nevéhez fűződnek a forradalom diadalmas csa
tái: Branyiszkó, Hatvan, Tápió-Bicske, Isaszeg, Vácz, Nagy- 
Sarló, Komárom, Buda bevétele tavaszszal, ismét Komárom, 
Vácz, Sajó, Gesztely júliusban és sok vesztes ugyan, de 
derék csata. Pered, Győr. még Debreczen is, a mi a csapa
tok vitézségét illeti.

Meg volt Görgeyben az, a mi minden organisatornak 
főkelléke, az élet valódi viszonyainak helyes felismerése, a
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rend és életerős működés feltételeinek ismerete. Tudta, mi 
hozza össze, mi tartja össze katonáit; mit követelhet tőlök. 
Tudta azt, hogy a seregét nem a nemzet éveken át foly
tatott munkája hozta össze, mint a nagy államok seregeit; 
érezte, hogy a hazafias kötelességtudás teremtette meg. 
Ennek azonban finoman ismerte határait. így mosolylyal fo
gadta Kossuth Lajos lelkes ajánlatát, a ki a parendorfi tá
borban pusztán szónoklataival vitéz katonákká akarta átido
mítani a jámbor nemzetőröket. A  szónoklatnak meg volt 
az a hatása, hogy azok neki buzdulva átlépték a Lajtát, 
Bécset felmentendők; de az első ágyúlövésre Schwechat- 
nál megszontyolodva megfutottak és midőn nekik az őket 
szekéren utolérő Kossuth a szekérről újabb szónoklatokat 
tartott, megéljenezték ugyan, de azért tovább futottak. — 
Görgey más eszközökkel hatott. A  rend és fegyelem, a katonai 
lélek eszközeivel. Főbe lövette Selmeczbányán azt a honvédet, 
a ki a bot ozás ellen perorált; levágta Uj-Szőny-Monostornál 
éles kardjával azt a hadnagyot, a ki a rohamparancs ellen 
azzal handabandázott: «Mindig csak a Don Miguelek men
jenek előre!»; rámutatott a csatában a kútgémre, «ide 
akasztatom őrnagy urat, ha nem hozza előre a zászlóalját». 
És tudott lelkesíteni classicus parancsaival. így  midőn 
Kászonyi József ezredesnek a julius 2-ki komáromi csatá
ban kis szelet papiroson irónnal írva küldi parancsait: 
«Önnek lovassága és lovassági tüzérsége nyomuljon előre 
az ácsi erdő déli csücske ellen, mert én az erdőben a gya
logsággal előre nyomulok, és ma hátrálnia kell az ellen
ségnek, ha azt akarjuk, hogy mentve légijén a haza. Görgey 
Arthur s. k.» Ugyanezen csatában: «Kászonyi ezredes urnák. 
Az ön lovassága és ütegei előre az ác§i erdő déli csücske 
ellen. Én a gyalogsággal már nagyon előre vagyok. Bátor
ság! Bátorság! meg kell menteni a hazát! Görgey s. k.», és 
ugyanakkor currendában: «Valamennyi ütegparancsnoknak! 
Miért hátrálni? Miért nem inkább előre? Hát nincsenek
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többé férfiak, a kik metj tudnak halni a hazáért? Görgey 
s. k.»

Hazánknak a régi nemesi országgyűlések léhaságánál 
fogva 1526 óta nem volt önálló hadserege. Csak a sza
badsághősök, Bocskay, Bethlen, Thökölyi, a Rákócziak szer
veztek. De az idők viszontagságaiban fekszik, hogy a régi 
magyar forradalmi seregek távolról sem voltak igazán 
szervezve. Ilyet elsőnek Görgey szervezett egyet. Segítette 
őt ebben az idők haladása; a modern kultúrának a régi 
nemesi önzésen felül emelkedő fejlődése; lehetővé tette 
Kossuth lánglelke, a mi Kossuth hervadhatatlan örök ér
deme. Segítette az, a mit hálával kell említeni, hogy két
harmad részben kész anyagot talált a régi osztrák ezredek- 
ben és szervezetben. De maradt ezen felül egyéni szervező 
tehetségének annyi dolga, hogy az első magyar sereg szer
vezését az ő nevéhez illik kötnünk és hálával emlékeznünk 
meg a régi nagyok mellett Görgeyről, mint az első magyar 
hadsereg organisatoráról.

XII. Milyen volt Görgey Arthur mint taciicus ? Tudta-e 
seregét, a különböző fegyvernemeket, a terrénumot kellően 
használni ?

Elég volna győztes csatáira rámutatni, a melyektől 
duzzad a magyar ember kebele. Meg volt benne a harczra 
termett katona, a magyar ember minden kelléke. Csatáin 
végig ömlik az okos, gondolkozó fej körültekintése, a fiatal
ság bátorsága, a férfikor rettenthetetlensége. Nem lehet őt 
egyszerűen troupier-nek, Haudegen-nek mondani, a ki csak 
verekedni akart, mint Bem. Ily minőségét megczáfolja már 
az is, hogy alparancsnokainak szívesen alkalmat juttatott 
arra, hogy a csatatéren önállóan fejthessék ki tehetségöket. 
Ezt tervszerűen, szándékosan tette, ép ügy, mint I. Napo
leon. így Guyonnak a Branyiszkó lábánál, Gáspárnak Hat
vannál, Klapkának Tápió-Bicskénél, Aulichnak a Rákoson, 
Damjanichnak Nagy-Sallónál. De azért ott volt a tarta
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lékkai, és a mikor ilyennek hiányában személyes meg
jelenésével lelket kellett önteni egy-egy tábornokába és 
katonáiba, ezt megtette, és rendesen' a kívánt sikerrel. 
Isaszegnél az ő személyes közbenlépése tartotta fel Klapkát 
és fordította vissza az ellenségnek. A  julius 2-iki komárom- 
ácsi nagy csatát Görgey személyesen döntötte el estve 
rohammal három huszárezred élén. Kossuth Lajos is fel- 
-említi Görgeynek azt a «magasztos» tulajdonságát, hogy 
életét semmibe sem veszi és mindig elszántan neki ment 
a halálnak.

Az oífensivát előre vitte lélekkel; a defensivában helyt 
állt emberül. Gyalogság, lovasság, tüzérséggel tudott bánni; 
várat vívni, bevenni tudott; szóval helyt állott minden fel
adattal szemben.

Ha a magyar történetet lapozgatom, nem találok hozzá 
való tacticust. Az újkori magyarok fáznak a katonai pályá
tól. A  régi forradalmak vezérein kívül kevés hires katonát 
producáltunk, sőt ma is tudva levő okoknál fogva — ál- 
okok — nem producálunk. Mi zongora-, hegedű-művészeket, 
•czigányokat, journalistákat, újabb időben obstructiós hősöket 
termelünk, még exportra is telik; de a nemzeti élet leg
fontosabb ágát, a katonaságot parlagon hagyjuk. Csak a 
szabadsághősök katonái, csak Bocskay, Bethlen, Thökölyi, 
a Rákóczyak adtak vezéreket a hazának. De ezek szegé
nyes, kezdetleges viszonyok között működtek; inkább csak 
száguldó huszárcsapatok főnökei voltak. Bethlennek egyik 
főserege 28,000 huszár és 3000 gyalogos volt; tüzérsége —  
A ágyú. II. Rákóczy Ferencz keservesen panaszolja, hogy 
embere, az volt elég; volt 150,000 is egyszer, de —  3 ágyúja. 
Napoleon idejében a nemesi insurrectiónkban a fokos volt 
a főfegyver, no meg a pisztoly, a melyen kova nem lévén, 
el nem sült. Görgey szerencsésebb helyzetet talált; neki 
meg volt az organikusan szervezett serege, mind a három 
fegyvernem kellően képviselve. Ezzel már lehetett dolgozni.
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K i kell mondani, liogy jól dolgozott. A  külföldön, kü
lönösen Poroszországban kiállították néki már régen a 
bizonyítványt, hogy kitünően dolgozott. Igazságtalan dolog 
volna azonban Görgey Arthnrt a legújabbkori porosz tábor
nokokkal egy vonalba tenni. Poroszország 200 éve, hogy 
katonailag szervezve van ; a hadsereg ott a népnek egy régi 
intézménye, melyben folyton nőnek és ápoltatnak a köze
gei; folyton készletben tartatik minden, a mi a sereghez 
szükséges; ember, tiszt, altiszt, anyag. Tudomány és gya
korlat dolgában magasabban állanak a mai porosz tábor
nokok, mert országuk, seregük más, előbbre való. De Gör
gey Arthur egy kis, kezdő nemzetnek, egy pár hónap alatt 
összehevenyészett seregének volt a hadvezére; az ország 
viszonyai elmaradottak voltak; gyarló volt a sereg beren
dezése, lőszere sem volt mindig kellő mennyiségben, gya
logsági puskája háromféle, kovás, czinderes és lőkupakos; 
sok a gyarló a tisztek, tábornokok között. Derék zászlóalj- 
vagy dandárparancsnokokból rossz hadtestvezérek váltak. 
Annál nagyobb a Görgey érdeme, hogy e hiányokat hatal
mas egyéniségével pótolni tudta.

Valamint mint Organisator első emberünk Görgey A r
thur, azonképen mint tacticus is hazánk történetében első 
sorban áll. A  mi dicsőséget árasztanak a forradalom lapjai, 
annak java részét Görgey Arthur vitta ki. Az ő személyi
ségéből árad ki reánk a forradalom, a nemzet katonai 
dicsősége.

XIII. Tacticus kiválósága mellett külön felemlítésre 
méltó Görgey technikus, műszaki képessége. Ebben is nagy 
hiány volt 1848/49-ben. Görgey egyéniségével hatalmasan 
betöltötte e hiányt Görgey agy vei ej ének helyes organisa- 
tiójára mutat, hogy műszaki ismereteit sikeresen tudta ér
tékesíteni. A  tulni hidásziskola növendéke volt; polgári 
foglalkozásában a chemia professorának készült. Ez meg
látszik hadvezéri életében is. Nem egy eset van reá, mikor
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műszaki karának véleménye ellenére létesített műszaki dol
gokat, melyek tacticus, strategikus intézkedéseit lehetővé 
tették, saját műszaki közegeinek és az ellenségnek nagy 
ámulatára, a kik a dolgot lehetetlennek tartották. Mikor 
az osztrákok elől a bányavárosokba tört, a Szkalka hegy
háton ő maga takai’íttatta és ácsoltatta ki a beomlott alag
utat és személyesen vezetett azon át 4000 embert, közte 
lovasságot és tüzérséget. Mikor 1849 áprilisében Komáromba 
ért, műszaki kara lehetetlennek tartotta a Duna áthidalá
sát. Tisztán az ő kezdeménye volt a Dunán át a fenyő 
talpfahíd elkészítése; az első eset, hogy fenyőszálfákból 
összelánczolt hidon kelt át vagy 20,000 ember, ágyúkkal, 
egy a tavaszi olvadástól megáradt elsőrendű folyamon, nagy
részt éjjel. Ő átvezette seregét a Dunán és április 26-án 
teljesen fölmentette Komárom várát. Julius 17-én a váczi 
csatában személyesen vezette az ellenséges golyózáporban 
a híd lebontását az oroszok előtt, biztosítván ezzel a visz- 
szavonulását.

XIV. Milyen volt Görgey mint stratéga ? Értett-e a 
legnehezebb tudományhoz, a lelket és szivet leginkább fele
lősségre vonó tudományhoz, a háború intézéséhez?

Nem szabad ennél a kérdésnél sem a körülményeket 
szem elől téveszteni, a melyek alatt háborúját vitte. Itt is 
rá kell utalni, hogy ő nem volt egy hatalmas monarcha, a 
ki egészen a maga esze, szive szerint intézi a háborút. 
Nem volt az a szerencsés hadvezér sem, a kire irigységet 
nem ismerő fejedelme egészen rá hagyja a háború intézé
sét. Beleszóltak az ő terveibe gyakran nagyon sokan. 
O forradalmi seregnek volt fővezére sokszor precarius vi
szonyok között; akár egy parlamenti határozat, oly módon 
létesült nem egy hadi terve. És mégis, miket végzett, mily 
háborút vitt mindennek daczára!?

Mint fővezér, döntött a hadi tervek elfogadásával; 
végrehajtotta úgy azokat, melyek kimutathatólag saját agyá-
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Ran fogamzottak meg, valamint azokat, melyek tanácsko
zások alapján létesültek. Nincs e hazának ezer éves törté
netében mása annak, a mit Görgey energiája 1849-ben 
végezett. A  magyar 300 évig szinte alndt, és midőn a 
maroknyi nép felocsúdott álmából, egyszerre két nagyhata
lom tenger katonájával szemben végig kellett a harczot 
vívnia. A  harcz fődicsősége Görgey. Megajándékozta az or
szágot egy örökértékű harczi glóriával; lelket öntött belé, 
a melytől duzzad a magyar ember kebele, mely hasonlóra 
inti örökké. Az első fölvonása Görgey tevékenységének a 
visszavonulás Pozsonytól Váczig, innen fel a bányaváro
sokba. Követi a másik, a dicső fölvonulás a Tiszától Hat
van, Isaszeg, Tápió-Bicske, Vácz, Nagy-Sarlón keresztül 
Komáromig, azt felmenti. A  harmadik felvonás: Komárom
ból lemegy Buda alá, azt diadallal beveszi. A negyedik fel
vonás : Budáról újra fel Komárom alá, megkísérli véres 
csatákban az offensivát Bécs ellen. Míg az ötödikben az 
offensiva nem sikerültével Komáromból levezeti a sereget 
Váczra, innen a hallhatatlan visszavonulást B.-Gyarmaton, 
Losonczon, Rima-Szombaton át a Sajóhoz, Aradra

íme, a munka, a mit Görgey végzett. A  százados ál
mából ébredező magyart vezette hazája megvédésében sok
szor diadalmasan, mindig becsülettel. Két nagyhatalommal, 
túlságos embererővel állt szemben, gyönge szervezettel, —  
de neki megy; «tűr sokat és fárad, izzad, hol fázik az ifjú». 
Megelevenedik léptei alatt az ország képe. Végig járta az 
országot háromszor, mindig csatázva, többszörös ellenségek 
között. Kidomborodnak hadi műveletében az ország védel
mének bástyái: Komárom, a felföld, Kassa; a Duna, Tisza; 
vezeti a sereget Hannibálra, Napóleonra emlékeztető erővel 
a hegyeken, a Tátra magas bérezem; a Szkalkán át, midőn 
Körmöczbányáról Aulichot átvezeti; a Branyiszkón, midőn 
szabadulást keres Kassa felé. Nem ijesztik vissza a Duna 
és Tisza árjai, — áthidalja az ellenséges tűzben mindaket-
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tőt. És a hol a túlnyomó erővel nem boldogul, meghúzza, 
magát tekervényes utakon, meglapúl és eléri a csatlakozást. 
A Tátra, Mátra, Fátra, a Duna, a Tisza regélnek az ő hős
tetteiről ; elsőnek ismerte meg a titkaikat, keservöket. Helyt 
állt végig száz meg száz mértföldre terjedő hadakozásaiban.

Nem mondhatok mást, a hazának nincs embere Hu- 
nyady Jánosig, egy sem, a ki ezt a hazát úgy védte, úgy 
ismerte mint Görgey Arthur.

XV. De az ő hadvezéri méltatásánál újra visszatérek 
a döntő pontra; nem szabad a körülményeket figyelmen 
kivül hagyni. Különösen azt, hogy beleszóltak terveibe. 
Neki circulusait minduntalan zavarták és a mi a legrosz- 
szabb, többnyire előrehaladott stádiumban, akkor, mikor 
egy már jól kigondolt stratégiai terv alapján előkészített 
situatiót tactice éppen kihasználni, egy gondosan szőtt hálót 
összevonni készül. így 1849 februárban a Közép-Hernádnál, 
mikor a téli visszavonulásból Branyiszkónál az offensi- 
vába átment. A  Görgey hadteste közt, meg a Klapkáé közt 
isoláltan közre fogott Schlick és 10,000 embere csakis 
Dembinski rosszkori közbejövetelének köszönhette kimene
külését a csapdából. — így junius végén, mikor Kossuth 
eltiltotta Visocky és Dessewffy hadtestét a Görgeyhez 
csatlakozástól, és az ennek tényleg keze alatt volt Kmetthy 
hadosztályát pedig kiszakította annak kötelékéből. A  julius 
2-iki komárom-ácsi csata napján Görgey joggal óráról-órára, 
de hiába leste a Haynau harezvonalán észlelhető jeleit annak, 
hogy a győri napon tőle Kossuth parancsából elszakadt 
Kmetthy a Haynau hátát támadja.

Maga a főparancsnoki állása Görgeynek folyvást bi
zonytalan volt; kifejezetten csak ideiglenes, előbb Vetter 
felgyógyulásáig áprilisban; utóbb Bem megérkeztéig. Ily 
precarius helyzetben annál prsegnansabban domborodik ki 
annak a férfinak az egyénisége, a ki hatalmas ellenáram
latok daczára megmarad végig a legexponáltabb helyen,.
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személyes értékének természetes fölényénél, a hadsereg bi
zalmánál és ragaszkodásánál fogva, mint a szükség embere.

Az egész háborúban, végig tekintve, tisztán látjuk, 
hogy, ha a felsőbb kártékony beavatkozás szünetelt, ha 
Görgeynek szabad keze volt és elegendő ideje volt straté
giai terveinek végrehajtásához; azok mindig czélszerűeknek, 
sikerűiteknek bizonyultak. így a két híres visszavonulása 
az országon végig; a téli, Vácztól a bányavárosokon át a 
Szepességbe az offensivába való átmenetellel; a nyári, jú 
liusban szintén Vácztól Paskievics túlereje elől Nógrád, 
Gömör és Borsod vármegyéken át a Felső-Tiszához. És így 
a két visszavonulás közt a diadalmas tavaszi hadjárat, a 
szép diadalok örökértékű gyöngysora a Közép-Tiszától Vá- 
czon át Komáromvár felmentéséig. Mind a három művelet 
vad neki menés helyett, sikerült, bár véres, strategia, mely 
geniust és humanitást leheli, sok emberéletet kiméi és dicső
séget áraszt a tervezőjére.

És még egy momentumot nem szabad felejteni Görgey 
megbirálásánál; a rendelkezésére álló eszközök, lőpor, löveg, 
hídpark, hadparancsnokok stb. elégtelenségét; a mi minden 
magyar szabadság háborúnak a megkötője volt, a melylyel 
Görgeynek is mindig küzdenie kellett, és a melynek vég
zetessége különösen az 1849 júniusban az Alsó-Vágnál nem 
sikerült strategikus műveletnél tiint ki, melyet a hadi híd
park teljes hiánya és az alvezérek buktattak meg. Ha, a 
kiknek lelkes közreműködésétől is függött a tervnek tac- 
ticus prsecis kivitele, ha Klapka, Knezics, Nagy Sándor 
tábornokok épp oly lelkesen hajtották volna végre egyéni 
feladatukat, mint Görgey a magáét; ezen oífensivánk is 
sikerülhetett volna legalább addig, a míg az orosz ái'adat 
így is úgy is véget vet minden magyar támadásnak és 
ellenállásnak. Nem szenved előttem kétséget, hogy a Pered 
körüli csaták nemleges végeredménye semmi bizonyítékot 
sem szolgáltat arra, hogy a stratégiai alapeszme nem volt

Králik : Görgey István. 4
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volna helyes. De Klapka nem helyeselvén a hadi tervet, 
fanyalogva támogatta a Csallóközben a kivitelét; Knezics 
és Nagy Sándor meg egyenesen cserben hagyták Görgeyt. 
A  hadi hídkésziilékek teljes hiánya pedig nagy tényező volt 
e napokban.

XVI. Nem lehet kitérni azon kérdés elől, hogy Bayer 
József ezredesnek, a Görgey vezérkari főnökének milyen 
része volt Görgey stratégiájában.

A kik Görgeyről minden érdemet le akarnak tépni, 
azt mondják, hogy Görgeynek hadi terveit nem ő maga, 
hanem Bayer készítette; Bayeré a dicsőség.

Hihetőleg Dembinszki az egyetlen ujabbkori hadintéző, 
a ki önhittségében a limine visszautasított minden jó taná
csot. Elmondta kétszer is életében, 1831-ben Litvániában 
és 1849-ben Tiszafüreden, hogy «még a sapkáját is föld
höz vágva, összetaposná, ha sejtené, hogy az sejt valamit 
a fejében őrzött haditervből». De ez volt is aztán a sze
rint való.

Több szem többet lát; ez a hadviselésben is áll és 
minden okos és komoly hadvezér jól megvitatja eszméjét, 
ha magának van, vezérkarával vagy ennek főnökével és 
szintúgy fontolóra veszi az ennek fejében támadt gondola
tot is. Példának elég I. Napoleon, a ki főleg azért siratta 
Berthier tábornoknak és vezérkari főnökének az elhunytát, 
mert «jó tanácsadóját» veszítette el benne.

Görgey Arthur emlékirataiban sehol sem olvassuk, 
hogy ezt vagy azt a haditervet ő maga készítette. Nem volt 
ő ebben I. Napoleon, a ki még tábornokai dicsőségét is al
kalmilag magának tulajdonította. Ép ellenkezőleg. Görgey 
ismételten kiemeli e részben Bayer kiváló érdemeit. Egy 
helyen plane azt írja magáról, hogy «ő bizony nem tudna 
haditervet kidolgozni.» Hasonló nyilatkozata van Blücher- 
nek is. Nem kell hozzá valami nagy divinatio, hogy Gör
geynek ezt a szavát megértsük. Az az értelme lesz nála is,



mint Blüchérnél volt. A  főeszmének részletes kidolgozását 
érthette csak, a mi a vezérkar dolga; a fővezér dolga: a 
gondolat, az alapos bírálat; a döntés, a keresztülvitel. K lapká
nak is azt írta egyik levelében, hogy szívesen átengedi 
neki a fővezérséget, «mert beismerem, hogy Ön genialitás 
dolgában jóval felül halad engem». Ezen nyilatkozatában 
talán némi finom gúny is érzik a vele akkor njjat húzó, 
hiti és áskálódó Klapkával szemben. Az «Ön» megszólítás, 
a kik különben pajtásilag tegeződtek, rá vall. A  «Mein 
Leben und Wirken» czímű művében két helyen is a «vezér
kar» terveit mondja végrehajtottaknak, ennek tulajdonítja 
a terv dicsőségét, magának csak a végrehajtás körüli mun
kát vindicálván.

Görgeynek ezen és ehhez hasonlító önkisebbítő kije
lentéseit az ő jellemének világánál kell nézni. Deák Fe- 
rencztől is vannak hasonló nyilatkozataink. 1862-ben írja 
Osterhuber sógorának: «Mit, tőlem vár az ország tanácsot? 
Szomorú dolog! én sem tudok többet, mint az ország többi 
lakosa; én sem látok megoldást a jövőben». Arany János
ról hasonlókat jegyzett fel a történet. Görgey nyilatkozatai 
az ő gyakran czinikus, de az öndicsőítéstől mindig irtózó 
beszédmódjával teendők relatióba. Hiszen mikor a szegedi 
lőporgyár felrobbant, emigyen kiáltott fel: «No, két hét 
múlva vége lesz a komédiának», értsd komédia alatt a magyar 
szabadságharczot, a melyért ő vérét ontotta és mely két hétre 
rá csakugyan véget ért. A  ki a nagyhangzású szavakat, az 
ön dicséretet úgy útálta, mint Görgey Arthur, Deák Ferencz, 
Arany János, annál a maga kicsinyítése is érthetővé válik.

De még, ha igaz is volna, a mint nem az, hogy Gör
gey soha sem a tulajdon eszméjét, mindig csak a Bayeréit 
hajtotta végre, akkor is eszünkbe jutna Arany János nagy- 
idai czigányaiból ez a két sor:

"T ökéletes a terv, m i h íjjá  sem  látszik,

N etalántán  m ég a — k iv ite l h iányzik ."
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Akárkinek az agyában szülemlettek volna meg Görgey 
tervei, a kivitel Görgey érdeme. Kiilömben én, a magam 
eszével, el sem tudom magamnak képzelni, hogy az a Bayer 
gondolta volna ki elejétől végig a tervet, a ki notórius 
módon gyáva ember volt, a ki de, regula 3— 4 óra távolban 
tartotta magát a csatáktól. Megerősít ebben Bayernek 
az a mondása is «Görgey Arthur nélkül én semmi sem 

/vagyok»; és az a lelkesült fölkiáltása, mikor Komárom vái’os 
tornyából látcsővel az ácsi csatát vizsgálva és Görgey 
Arthurra mutatva, felkiáltott: «Ott a tábornok! Ez aztán 
táboimok!»

Görgey legnagyobbszerű hadi fényéről, a második 
visszavonulásról Vácztól Losonczon át Aradra, van hiteles 
tudomásunk, hogy abban Bayernek semmi része nem volt. 
Az oroszok elleni első és ezúttal győztes julius 15-iki váczi 
csata és félnapi pihenés után Görgey, éppen mikor támadni 
készül, biztos hírét veszi, hogy most immár a Sasz tábornoknak 
segítségére érkezett Paskievics egész zömével áll szemközt. 
Még most is ott áll az akkori helyén, talán nem többé ak
kori alakjában, Hétkápolna közelében az a 164. számú vas
úti kis őrház, monumentumot érdemelne, melybe Görgey 
Arthur a három hadtestparancsnokot, Nagy Sándort, Pöl- 
tenberget és Leiningen ezredest, Bayert és az elővéd dan
dárparancsnokát, Armin bátyját, hadi tanácsba gyííjtvén, 
közié velők a vett hirt és azt az elhatározását, hogy a szán
dékolt keresztültörés a közép Tiszához itt most lehetetlen 
lévén, ő elhatározta, hogy éjjeli visszavonulással Nógrád-, 
Gömör- és Borsod vármegyéken át Miskolczra veszi útját 
és ott tesz kísérletet az oroszokon keresztültörni. Ez a terv, 
a legdicsőbb, nem a vezérkari irodában csinálódott, hanem 
a hadvezér sebhedt fejében fogant meg. És az a vezérkari 
főnök, a kit Görgey eddig minden golyótól szinte féltőn 
megőrzött volt az irodában, e pillanattól fogva, meg lévén 
győződve a további boldogulhatásnak lehetetlenségéről, tel



jesen megrokkant; hivatalában meghibbant és feladva a 
játszmát, kétségbeesésében ivásnak adta magát és a borban 
keresett felejtést. Görgey István érdekes részletekkel illu- 
strálja e nagyratermett elmének, de gyönge karakternek 
ezt a szánandó hanyatlását.

XVII. Ha Görgey magyar hasonmását keresem, 400 
évre lapozgathatok vissza a nemzet történelmében; mását 
nem találom. Zrínyi Miklós hős lelkének nem volt megfe
lelő alkalma nagy geninsát kifejteni; a XVII., XVIII. szá
zadbeli szabadságharczok hősei pedig tetterőben, mozgé
konyságban, leleményben hasonlítanak ugyan Görgeyhez, 
hisz ő azok egyikének, Rákóczy Ferencznek példáját követte, 
midőn az Aulich hadosztályát Körmöczbányától a Skalkán 
átal Besztercze bányára vezette; Thökölynek is van az er
délyi havasokon hasonló művelete. De, mint már fönnebb 
utaltam reá, a régi magyar szabadságharczi seregek nem 
voltak szervezett seregek; ilyen először Görgey kezébe ke
rült. A  régi seregek és fővezéreik a huszár guerilla har- 
czok színvonalán mozogtak. Hisz Bethlen Gábor 28,000 
huszárral, 3000 gyalogossal vitte főháborúját; Rákóczy sere
gét fönnebb jeleztem. Bocskai a legnagyobb csatáját 3500 
hajdúval vitta Basta ellen. Bethlen nem mert hozzáfogni 
Érsekújvár ostromához, mert nem volt tüzérsége. Modern, 
rn^nd a három fegyvernemből álló serege először Görgey- 
nek volt kezében; sereg, mely nyilt csatát csak úgy vívott 
mint Buda várát. Adjunk hálát a Gondviselésnek, hogy az 
első alkalommal, államiságunk ujabbkori első fellendülésé
nél arra való embert adott nékünk.

Igaz, hogy Görgey nem érte el I. Napoleon meseszerű, 
colossalis eredményeit; Moltkénak bámulatos eredményei 
is messze túlszárnyalják. Egy Sedan sem fűződik Görgey 
emlékezetéhez. De ne feledjük el; Moltke ötven éven át, 
Poroszország 200 éven át dolgozott seregének emelésében. 
Sedánt nem éppen csak Moltke csinálta; dolgozott azon
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évtizedeken keresztül az egész porosz nemzet és hogy meg
lett, ahhoz hozzájárult Francziaország előrehaladott álla
pota, közlekedési viszonyainak a fejlettsége. Magyarország 
1849-ben nem volt oly szerencsés, hogy a sedáni győzel
meknek emez előfeltételeit megadhatta volna. Nem volt 
oly serege, mely a hadi képesség legfőbb pontján állott; 
nem volt tábornoki, tiszti kara; népe sem volt annyira 
telítve katonai erényekkel, mint a porosz; nem volt az 
ország közlekedése annyira kifejlődve, mint Francziaországé 
1870-ben. Különben nemcsak hazánk volt ily fejletlen álla
potban. A  külföld sem állt sokkal magasabban 1849-ben, 
mint mi. I. Napóleonnak sincs oly grandiózus csatája, 
mint Sedan; nem azért, mert esze nem volt hozzá; de nem 
volt meg a többi kellék. 1849-ban inkább csak elméletileg 
ismerték a Sedan-féle győzelmeket. És azért nem lehet 
gáncsot vetni Görgeyre, a mért Sedanhoz hasonló győ
zelmeket nem aratott, bárha talán a tavaszi hadjáratban 
egyszer-kétszer meg lett volna némileg az alkalom reá.

Azonban, ha az elért sikereket tekintve, a legújabb 
porosz tábornokát ki is vesszük az összehasonlításból, Gör- 
geyben annyi ész, lélek- és tetterő van, mely őt magasra 
felemeli az I. Napoleon utáni osztrák, franczia, olasz, orosz 
tábornokok fölébe. Mily siralmas katonai tudományt árul
nak el a francziák 1870-ben mindenütt; mily szánalomra 
méltó Benedek mozdulatlansága 1866-ban; mily tehetetlen
séget mutattak az olasz generálisok 1848-tól 1866-ig és mily 
iszonyatos emberpazarlást vittek véghez a muszka táborno
kok az 1876 8-iki török háborüban!

Görgey Arthur helyt álló fővezér volt offensivában, 
defensivában egyaránt. Bárha a nemzet mentül nagyobb 
odaadással tanulmányozná, nemcsak a Ludovicában, tettek
ben gazdag életét. Egy nagy kincse az országnak Görgey 
élete. Az orosz sereg fővezére, Paskievics herczeg, azt 
mondta Görgeyről: «Cet hőmmé me trompe toujours»;
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(Ez az ember mindig rászed engem), és ez az egy nyilat
kozat is eléggé megvilágítja Görgeyt, mint stratégát.

De van Paskievicsnél nagyobb auctoritás. A  külföldi, 
porosz, franczia katonai irodalom, mely 1849-én kezdve 
állandó, tartózkodás nélküli nagyrabecsüléssel beszél róla, 
mint tacticusról, de kivált mint stratégáról. A  magyar, — 
az persze hallgat, nem olvassa, nem lelkesül, nem tanulja 
tetteit. Annál jobban esik az, hogy a külföld szakirodalma 
teljesen méltányolja és magas polczra helyezi. Csak egy
néhányat idézek a sokból.

Molt ke táborkari előadásaiban a hatvanas években, 
ekként tanította tábornokait: I. Napoleon után a hadvise
lés tudománya aláhanyatlott; alig akadni valamelyes hadi 
mozdulatra; csak a magyar forradalomban látunk maga
sabb szárnyalást, és azt is nem az osztrákok, hanem az 
insurgensek oldalán. Minthogy a forradalomban figyelembe 
jövő mozdulatokat csak Görgey tett, a dicséret Görgeynek 
szól. Moltke szájából elég nagy.

Anatole Wacquant «Die ungrisehe Donau Armee» czínrő 
művében Görgeynek második visszavonulását Vácztól a Sajó
hoz, «elismerten első rangú stratégiai műveletnek», «strate- 
gikus Kunststück»-nek, «strategikus remekmű»-nek mondja. 
Ugyanebben a nézetben van C. Binder Krieglstein, a ki 
1890-ben megjelent «Radetzky» dolgozatában elmondja, 
hogy Radetzky jeles, kiváló stratéga volt, bárha nem oly 
elsőrendű, mint I. Napoleon 1796., 1797. és 1814-iki hadjá
rataiban, avagy a Görgey Ari húr híres visszavonulásával a 
Sajóhoz», avagy Savoyai Jenő Turin felmentésével, avagy a 
német tábornokok az 1870-iki Sedan felé való felvonulás
sal. Egy rangba említik Görgeyt I. Napóleonnal, Savoyai 
Jenővel, Moltkéval a legelső szaktudósok.

És valóban, Görgey hadműveleteit áttekintve: a bánya
városi visszavonulást, melyet Jablonowsky, Schlick, Götz, 
Csorieh és Wysz seregeitől körülvéve végzett; a tavaszi



diadalmas offensiváját, melyben hat véres ütközetben ki
zavarta az osztrák fősereget a Tiszától Komáromon túlra; 
a második visszavonulást Komáromtól a Sajóig, a melyet 
Rüdiger, Grabbe, Tscheodajeíf seregei között vezetett ke
resztül; ezeket szem előtt tartva, megilleti a dicsőség, az 
elismerés, a hála szava. Ő nemcsak csatákat tudott diadalma
san végigvinni; élt benne a háború nagy gondolata és nagy 
felelőssége; a holnap, a végczél gondolata és felelőssége.

Lépten-nyomon ráakadni a külföldön, a katonai szak
emberek irataiban Görgey méltatására. A  Revue des deux 
mondes idei, 1904. februári és márcziusi számaiban egy 
kiváló szakember a búr háború, 1900— 1903, tanulságairól 
elmélkedik «A taktika jelenlegi evolutiói» czím alatt. A  czikk 
a Revue des deux Mondes hires X X X  jegye alatt jelent 
meg; azon jegy alatt, melyet a művelt világ ismer, melyről 
tudja, hogy valamely elsőrendű tekintély rejlik alatta, a ki 
nevét csak állásánál fogva, delicatesse okokból nem írja alá. 
így például az utolsó pápaválasztásról ugyanazon jegy alatt 
jelent meg egy czikk, a melyről utóbb kisült, hogy egy 
legközelebb érdekelt cardinális irta. Az ez idei tacticus köz
leményben sok titkos adat mutat rá, hogy a franczia had
ügyminiszter vagy táborkar köréből került ki. Nos hát az 
idei czikk a franczia haditudósok különféle nézeteit a búr 
háborúról beszéli meg; elmélkedik a német hadi tudósok 
tervein, ide vágó nézetein. Utal reá, hogy a mai gyorsan, 
titokban, észrevétlenül tüzelő seregekkel, másképpen kell 
bánni és felhivja a szakkörök figyelmét a strategikus és 
tacticus «rideau»-nak, elrejtő függönyök, a használatára, a 
melyet I. Napoleon is alkalmazott. És nyomban az I. Na
póleonra való hivatkozása után példát czitál a rideau alkal
mazásáról. Elmondja, hogy idevágólag «a magyar hadjárat 
1849-ből nagyon tanulságos bizonyítékot» ad, és lefordítja 
Görgey müvéből a diadalmas tavaszi hadjáratból tanulságul 
azt a részt, a melyben Görgey Vácznál az osztrák fősereget
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Gáspár és Aulich hadtestének rideau-ként való előretolásá- 
val megtévesztette, mintha ő maga Pestre vonulna és a míg 
ez folyt, addig Görgey a maga többi seregével, melynek 
védelmére tacticus rideauként éjszak felé Görgey Ármin 
bátyját rendelte ki, felvonul Nagy-Sarlónál Komárom alá, 
diadallal és emberkiméléssel befejezi műveletét.

«La belle Operation de Görgei. dit M. le général Menon, 
montre comment une marche des flancs peut étre marquée 
par un rideau des troupes qui sert de bouclier contre 
l’ennemi.»

Megvallom, meg voltam illetődve, mikor Görgeynek 
1852-ben megjelent művét szószerinti hű fordításban, a u 
toritásképpen citálva, olvastam a nagy, előkelő franczia 
lapban! Mi nálunk, Magyarországon, a melyért küzdött és 
szenvedett Görgey, még le sincs fordítva ez a mű, és ka
tonai méltatásában annyit értünk hozzá, mint a hajdú a 
harangöntéshez.

XVIII. Mielőtt búcsút vennénk Görgeytől, mint kato
nától, egy szóval kívánjuk jellemezni, v. Goltz, porosz tábor
nok, a hadviselésről szólva, ezeket írja : «A hadviselés mű
vészete egy sphinx, a ki tetszeleg magának abban, hogy 
megtévessze azt, a ki kérdezi; egy talány, melyet magából 
megfejteni nem lehet. A combattansnak esze és szive az, a 
melyben azon problémák megoldását megtalálja, a miket a 
körülmények rá parancsolnak.»

Görgey esze és szive ilyen volt. Eszében és szivében 
találta meg azt, hogyan kell a problémákkal szembeszállani. 
Csudálatosán helyt állt esze és szive minden körülmények 
között.

X IX . Rátérünk most Görgey István művének azon 
részeire, a melyekben Görgey Arthurt mint politikust 
ismerteti és azon támadások ellen védi, melyek őt mint 
politikust érték.

Görgey István a politikai részt egészen úgy tárgyalja,
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a mint a katonait tárgyalta volt. Epikai előadásban meg
mondja, okiratokkal, tanúkkal igazolja, mi történt. Nem 
áradozik, nem dicsőit. A  vitás pontoknál «elmélkedik»; 
helyesebben előterjeszti a tényeket, a valót.

Ez az előterjesztés itt is első sorban a történt dolgok
nak, azok belső és külső okainak kidomborításában áll. 
Nem megy bele mélyebben a történeti események filozó
fiájába; öntudatosan beéri azoknak az argumentumoknak 
előterjesztésével, a melyek 1848 —49-ben Kossuthra, Görgeyre 
tényleg hatottak.

így a főkérdésnél, a függetlenségi nyilatkozat mélta
tásánál szinte öntudatosan kizárja azokat a tanulságokat, 
a mik a régi szabadsághőseink életéből kínálkoznak. Nincs 
hivatkozás Bocskay, Bethlen, a Rákóczyak példájára; nyil
vánvalóan azért, mert sem Kossuth, sem Görgey Arthur 
a forradalomban nem hivatkoztak reájok; Thaly nem írta 
volt még meg a nagy időket. Nem foglalkozik szerzőnk az 
európai államok jogrendjével sem; nem keresi, hogy meny
nyire ellene volt az 1849-ben a függetlenségnek. Csak úgy 
általánosságban mondja el, hogy a régi magyar szabadság
küzdelmeknek a czélja nem az Ausztriától való elszakadás 
volt; röviden utal rá, hogy az európai államélet rendje 
1849-ben nem kedvezett a függetlenségnek. De ezen kér
dések mélyébe nem bocsátkozik. Úgy bánik el a független
ség kérdésével, mint a magyar politikusok, az ujabbkoriak 
majdnem mind kivétel nélkül. Deák Ferencz csak tudta, 
mi az a függetlenség; tudta, miért nem való nekünk ; tudta, 
miért egyezett ki 1867-ben. Még sem írt róla egy betűt sem; 
ő is beérte egy pár általános nagy axioma kijelentésével.

Andrássy Gyula gróf szintén tudta és átérezte a ma
gyar függetlenséget és az 1867-iki kiegyezést; tőle sin
csen egynéhány általános kijelentésen kívül egy sor írásunk 
sem, hogy hát miért egyezett ki. Csak abból a korból, 
mikor már sem ministerelnök, sem kiilügyminister nem
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volt, tehát obsitos korából maradt ránk két beszédje, mely
ben államférfiúi tudással és belátással nyilatkozik a kiegye
zés és ezzel a függetlenség egynémely részleteiről.

Azonban Görgey Istvánnak ez a tárgyalási módja 
helyes. Sőt csak ez helyes és igazságos. Kossuth Lajos, 
Görgey Arthur olyan politikusok voltak, a milyeneknek 
őket Görgey István festi. Egyik sem volt olyan állambölcs, 
a ki a megoldandó feladatokat töviről-hegyire ismerte volna; 
a ki belemélyedt volna például a régi magyar forradalmak 
vezérlő ideáiba és ezek végrehajtásába; a ki a diplomatia, 
az európai államjog világánál vizsgálta volna meg a kér
dést. Kossuth erős érzésű, széles műveltségű férfiú volt, de 
újságíró, még pedig magyar újságírói műveltséggel, a ki 
tehát 1848 előtt sem hadügy gyei, sem külföldi államjoggal, 
diplomatiával nem foglalkozott, és így nem értett igazán 
egyikhez sem. Görgey Arthur még maga írta meg magá
ról 1852-ben, hogy 1848-ban politikai látköre abban állott, 
hogy aaz 1848-iki alkotmány nekem nagyon tetszett», és 
<sa pénzügy és hadügy terén előállható complieatiókkal 
nem igen törődtem». Nagyon helyes, hogy Görgey István 
a két nagy ellenfelet a tulajdon fegyverzetükben mutatja 
b e; úgy érvel, a mint ők a forradalomban érveltek. Nagyon 
helyes, hogy tetteiket azon indokok alapján vizsgálja, melyek 
őket tényleg vezették, a mi különösen bátyjának tetteiről áll.

Görgey Arthur politikájának indokairól nagy művében 
«Mein Leben und Wirken in Ungarn», melyet 1852-ben tett 
közzé, egy megbecsülhetetlen forrással birunk, mely meg
nyugtató bepillantást enged az ő eljárásának indokaiba.

Nézzük tehát Görgey Arthurt mint politikust.
X X . A  forradalom kezdetén Kossuth Lajos és Görgey 

Arthur politikája egy és ugyanaz. Sőt Görgeynek volta- 
képen akkor nem is volt egyéni politikája. Egyszerűen 
követte Kossuth hatalmas politikáját, úgy mint az ország 
közvéleménye követte. Ez a politika tudvalevőleg a magyar
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alkotmány törvényes rendjét elszántan, és ebben előnyö
sen különbözött a 48-iki Deákétól, fenn akarta tartani. 
A  bécsi kormány álnokságaival szemben a törvényes ellent- 
állás terére lépett. Férfias, becsületes, de egyúttal elszánt 
politika volt és ámbár Deák Ferencz nem követte, a priori 
nem is reménytelen, mert a bécsi, nikolsburgi, linczi, 
szatmári békekötések hasonló politika alapján czélhoz ve
zettek.

Ehhez a politikához fűződik Kossuth Lajos nagysága; 
ezzel véste be nevét aranybetükkel a magyar történet ércz- 
tábláira; ezzel érdemelte ki a nemzet örök háláját. Méltán 
megilleti a nagy emlékszobor, a melyet a nemzet azon férfiú 
emlékének emel, a ki ujabbkori dicsőségének megadta a leg
dicsőbb lapokat.

Görgey Arthur ennek a politikának volt a híve. De 
egyúttal fővezére volt a feldunai seregnek, a mely volta
képpen ugyanezt vallotta, de majd lazább, majd fokozot
tabb, pointirozottabb alakban. Hű akart a sereg maradni 
az alkotmányhoz, a királyhoz, a maga esküjéhez, a nép
jogokhoz; de egyúttal 1848 deczemberében bizalmatlan 
lett és volt Kossuth iránt annak deczemberi tényei foly
tán. Félt Kossuthnak holmi elkalandozásaitól; félt attól, 
hogy Kossuth a napi sajtóban henczegni kezdő republica- 
nismust találja tenyészteni. Félt, mert látta, mint hagyo- 
gatják el a sereget a tisztek Kossuthtól való félelmökben.

Ennek tovább terjedését, a sereg szétbomlását meg
akadályozandó, bocsátotta ki Görgey Arthur első politikai 
proclamatióját, a váczi proclamatiót 1849 január 5-én. Ez 
csak a Kossuth Lajos tulajdon régi politikája, a sereg- 
nyelvén stilizálva. A  sereg az 1848-iki alkotmány védel
mére kelt fel; magyar királyi hadsereg v o lt; parancsot csak 
a királytól kinevezett hadügyministertől, vagy általa ki
nevezett helyettesétől fogad el; holmi republicanus kalan
dozásoknak engedelmeskedni nem fog.



61

Ez a proclamatio teljesen megfelelt annak a politiká
nak, melyet Kossuth Lajos 1848 őszében képviselt, a nem
zet nagy többsége helyeselt. Ha Kossuth Lajos ehhez a 
politikához állhatatosan ragaszkodott, ha hű maradt volna 
hozzá; forradalmunk, csak úgy mint a régiek, minden való
színűség szerint szerencsésen végződött volna. Nem lett 
volna detronisatio; nem jött volna be az orosz; békét 
köthettünk volna Ausztriával, mint Bocskay, Bethlen Gábor, 
a Rákóczyak idejében.

X X I. Kossuth Lajos azonban nem maradt hű ehhez a 
politikához, mely őt 1848 őszén a kormány élére állította. 
Görgey Arthurnak tavaszi diadalmas hadjárata alapján 
1848 április 14-én az osztrák-ház detronisatióját, Magyar- 
ország függetlenségét proclamálta. Elhagyta saját régi állás
pontját, melyet Görgey és serege helyesnek tartott volt és 
vitte, persze nem ezt akarva, az országot a romlásba bele.

Helyes volt-e ez a zászlócsere? Mi magyarázza meg e 
változást ?

Szemere Bertalan, Kossuth Lajos ministerelnöke, azt 
mondja 1852-ben a forradalmunkról, hogy annak igaz tör
ténetét fátyol fedi. De a függetlenségi nyilatkozatról némi
leg lelebbenti a fátyolt. «Eszeveszett képtelenségnek» mondja 
azt, melyet Kossuth Lajos csak azért inscenált, mert Görgey 
Arthur győzelmes tavaszi hadjárata után féltette positióját 
Görgey Arthurtól; mert tartott tőle, hogy az ő helyébe a 
honvédelmi bizottmány elnökévé Görgeyt, a győztes vezért 
fogják megtenni. Hogy ez meg ne történhessék, kiáltotta 
ki a függetlenséget; hisz a független Magyarországnak 
csak Kossuth lehet az elnöke.

Báró Kemény Zsigmondnak, Beksics Gusztáv által 
1880-ban közzétett, de már 1852-ben készült emlékirata és 
a békepárti képviselők közvéleménye mindenben megerő
sítik Szemere nézetét, sőt a függetlenségi nyilatkozat kelet
kezéséről nagyon épületes dolgokat mondanak. Megtudjuk
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tőlük, hogy azt Kossuth meg nem engedett terrorismussal, 
taktikával és ámítással eszközölte ki.

Kossuth Lajos április 14-én a református templomba 
ezernyi nép közzé vitte a képviselőket; azzal ámította őket, 
hogy a sereg követeli a detronisatiót, a függetlenséget; ha 
az országgyűlés ki nem mondja, a sereg fogja kikiáltani.

Meg van állapítva az, hogy a képviselőket az ülésnek 
a templomba áthelyezésével terrorisálta. Bár jót akart, de 
valóságos 18-ik brumaire volt ez az április 14-ike; a tudat
lan nép ezernyi tömege helyettesítette Napoleon szuro
nyait. A  «népjogok atyja», mint Kossuthot hívei újab
ban hívják, így tisztelte az országgyűlés szabad tanácsko
zását. Szinte kár, hogy az obstructiós időben 1903-ban nem 
követték a példáját; nem rendelték az országgyűlési tago
kat valami közös kaszárnya udvarába! És nem csudálatos 
játéka-e a sorsnak, hogy éppen Kossuth követte el a terro- 
rismust, az államcsínyt; az a Kossuth, a ki óva intette a 
képviselőket, «vigyázzatok Görgeyre, mert az úgy fog vele
tek elbánni, mint I. Napoleon brumaire 18-án a franczia 
képviselőházzal!»

Meg van állapítva az is, hogy a függetlenségi nyilat
kozat főindokolása, «hogy a sereg kívánja», ámítás volt. 
Egyetlen seregünk sem kívánta; a fősereg, a feldunai, hatá
rozottan elitélte.

1849 április 14-én Görgey Arthur nem ismerte a nyi
latkozat létrejöttének közelebbi körülményeit. Sem a sajtó, 
sem a közlekedés nem volt akkoriban a fejlettségnek nagy 
fokán. Görgey Arthurnak személyes ismeretsége a debre- 
czeni körökkel nem volt, csak Mészárost és Vettert ismerte. 
Görgey a nagysarlói ütközet napján, április 19-én kapta 
meg a függetlenségi nyilatkozat első hírét. Gondolkodóba 
esett és egyelőre azt határozta el, hogy nem közli a sere
gével. Nem merte közölni vele; hisz tudta, hogy serege a 
váczi proclamatio alapján áll. Tisztjei a váczi proclamatió-
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val a kezökben számon kérhették volna. Görgey és serege 
meg szerették volna verni, kiverni az országból az osztrákot; 
de a dynastiával aztán tisztességes békét akartak kötni az 
1848-iki törvények alapján.

XX II. De nézzük érdemileg a Kossuth Lajos értelmé
ben való függetlenséget. Megtalálható-e a politikai belátás
nak valamelyes foka benne ?

A függetlenség szép idea. Úgy mint ideának «szép» 
volt az Icarusé is. Ha Magyarország az atlanti oczeán kellő 
közepében valami szigetecske volna, ezer meg ezer kilo
méternyire a tenger árjától körülvéve; vagy ha föld és ég 
között a levegőben lógna, mint Aristophanes madarainak 
az állama; vagy ha már Európában van, ha hatalmas, 
50 milliós nagy ország volna, a mely önvédelméről minden 
körülmények közt bir gondoskodni.

De Magyarország 1849-ben nem volt ily boldog; ma 
sem az. Az itt feküdt és fekszik Európa közepében; hatal
mas, nagy birodalmak és népek veszik körül. És egoistikus 
érzésű népek. Ennélfogva függetlensége nem tőle, hanem 
az európai hatalmaktól függ. Az európai hatalmasságok 
pedig nem élnek valami ideális légkörben; ezeknek az 
államoknak, uralkodó családaiknak, nemcsak a westfáliai 
béke óta, van rendjök, nagyon is megállapított jogokkal. 
A z egy nagyon is zártkörű társaság; 5— 6 nagyhatalom, 
mely századok óta önzőén, féltékenyen őrködik az egyen- 
sűly, önzőén a felett, hogy az ő érdekeik rendje fel ne 
forgattassék; a mely nagyon ügyel arra, hogy bizonyos 
népek önállóságra ne emelkedjenek; sőt mely azt se tűri. 
hogy magok közül egyik túlhatalmasan felül emelkedjék, 
ne csak Európában, hanem sehol sem. Mindig így volt. 
Nem csak Lengyelországot tartják lenyűgözve 150 év óta; 
nemcsak Oroszországnak sanstefanói babérjait nyirbálta meg 
n többi; még a távoli Ázsiában is érvényesült a hatalmuk; 
megnyirbálta a japániakét is a chinai győzelmök után.
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A  lefotyt századokban egyetlenegy eset van reá, hogy egy 
ember, I. Napoleon, meg akarta a nagy hatalmak rendjét 
törni. De ez is csak némileg és csak egy pár évre sikerült. 
Az európai «jogrend» elseperte I. Napóleont, épp úgy, 
mint Magyarország függetlenségét. A  világ kétségen kívül 
halad; de még ma is, és 1849-ben még inkább az európai 
úllamrend, sokszor fura jog és érdek, szabályozta a népek 
sorsát, fiiggetlenségöket.

Vizsgálta-e Kossuth Lajos a függetlenség kimondása
kor, vájjon Magyarország függetlenül meg bir-e állani; váj
jon Európa befogadja-e majd a független Magyarországot 
a régi államok rendjébe? Keresett-e, talált-e az akkori 
statusrendszerben barátokat, támaszokat ? Szóval, mint status
férfiú járt-e el a függetlenség proclamálásánál ?

A történelem nem tud semmit Kossuthnak ilyen con- 
cret vizsgálódásairól.

És nem jegyzett fel a történet semmit Kossuthról, a 
mi mutatná, hogy ő az 1849-iki európai államok alakula
tait, szerződéseiket, érdekeiket csak a legkisebb beható 
figyelemre is méltatta volna. Semmi adat sincsen, hogy 
Kossuth foglalkozott volna concrete azzal a kérdéssel, mint 
leszünk a 150 milliós Szent-Szövetség államaival szemben; 
el fogja-e az absolut Ausztria, Poroszország, Oroszország 
ismerni a független Magyarországot. Semmi adat sincs 
arra, hogy egyáltalán felvetette-e magának positive a kér
dést, a nyugatra fogunk-e támaszkodni, a mint azt Szent 
István óta, 800 év óta mindig tettük, avagy a keleten kere
sünk-e támaszt?

Inkább arra van adat, hogy Kossuth tudta, miképpen 
az összes európai nagyhatalmak elismerték V. Ferdinánd 
királynak lemondását, Ferencz József trónrajutását. Tudta 
ennélfogva, hogy egyetlen egy európai hatalom sem fog a 
független Magyarország védelmére kelni.

És bizonyára tudta azt is, hogy 1849-ben a Szent-



65

Szövetség rendületlenül fennállott; tudta, hogy az absolut 
Ausztria, az absolut porosz és az absolut orosz monarchiák 
1815 óta «szent» szövetségben voltak tisztán azért, hogy a 
dynastikus hatalmuk ellen fellázadó mozgalmakat leverjék, 
absolut hatalmukat fentartsák. Tudta, hogy 1846-ban, midőn 
a lengyelek újra felkeltek, az osztrák, porosz és orosz kato
nák mindjárt egyesültek Krakkóban és rögtön leverték 
őket. Tudnia kellett természetesen azt is, hogy Magyar- 
ország akkori 6 millió magyarjával ezen 150 milliós szövet
séggel szemben meg nem állhat.

Bármiképpen nézzük a 49-iki európai constellatiót, 
egyetlenegy argumentumot sem találunk arra, mely az 
ország függetlenségét lehetőnek és így kívánatosnak mutatná. 
Csakis Kossuth személyes érdekét, mely őt egy-egy pilla
natra a független Magyarország kormányzójának megteszi 
Görgeyvel szemben.

A  politikai belátásnak teljes hiánya vezette tehát 
Kossuthot a függetlenség proclamatiójánál; vakon neki 
vitte az országot a romlásnak. Ő, a kinek mint politikai 
államfőnek azon kellett volna lenni, hogy az országot meg
tartsa. Bizony igaza van báró Kemény Zsigmondnak, Szemere 
Bertalannak, Deák Ferenczről és a többiekről nem is szólva, 
mikor a függetlenségi nyilatkozatot «eszeveszett képtelen
ség»- nek mondják; igaza van Görgey Istvánnak, midőn, 
szerényebben, a magyar állami politika teljes bukását látja 
benne.

XXIII. De nézzük, hogy tisztán a magijai' történet 
tanulságai szerint lehet-e bölcs, vagy legalább meggondolt 
államférfim ténynek tekinteni a függetlenségi nyilatkozatot ?

A  régi szabadságháboriíink Bocskay óta, sőt Werbőczy 
korát is idefoghatjuk, mind ugyanazon érzésből fakadtak, 
mint az 1848-iki. Habsburg le akarta verni, le akarta igázni 
Magyarországot. Nos hát, II. Rákóczy Ferencz, némileg 
Werbőczy kivételével egyetlenegy nagy emberünk sem

Krdlik : Görgey István. 5
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kereste az ország boldogságát a teljes függetlenségben, a 
nnnt azt Kossuth teve. Bocskay, Bethlen, a Rákóczyak 
hatalmas egyéniségek voltak; erdélyi fejedelmek; sok vár
nak, népnek urai; egyik sem ment neki a törvényes dynastia 
detronisatiójának oly vakon, mint Kossuth. Tudták, hogy 
az ország függetlensége európai kérdés. Pedig mindegyik
nek volt támasza az akkori politikai hatalmasságok között 
és pedig nem jelentéktelen urak. Ott volt a török szultán, 
ott a franczia, a svéd, a lengyel király, a német protestáns 
rendek, a kik a szabadságáért küzdő Magyarországot kato
nákkal, pénzsegélylyeltámogatták. Mégis mindegyik, Bocskay, 
Bethlen és II. Rákóczy Ferencz serege óvakodott a függet
lenségnek komoly érvényesítésétől. Letették ők is a Habs
burgokat; elfogadták a királyi méltóságot; de, Werbőczy 
és II. Rákóczy Ferencz kivételével, komolyan egyik se akart 
elszakadni a Habsburgoktól. K i is békiilt mindegyik Habs
burggal és II. Rákóczy Ferencz serege is áldásthozó békére 
lépett a királylyal. A  bécsi, nikolsburgi, linczi, szathmári 
békekötések ragyogóan hirdetik politikájuk bölcseségét. 
Érezte mindegyikök, hogy Szent István királyunk bölcsen 
határozta el államéletünk irányát, midőn a nyugatra támasz
kodott; hogy egész történetünk tanítása kívánja, hogy ezt 
az összeköttetést fentartsuk. És tudták azt is, hogy miért 
kellett így cselekedniök. Tudták, hogy az ország szegény, 
kicsinyes viszonyok között nyomorog, elmaradott; hogy a 
százszorta hatalmasabb szomszédok között enmagára utalva, 
megállani nem bir. Werbőczy talán nem tudta, de jól 
mondja róla Szalag László: «Ha államférfim működését 
veszsziik szemügyre, minden lépten-nyomon a rövidlátás, a 
nyegleség megdöbbentő jeleivel találkozunk; a gyásznak, 
mely az ország fölébe való jövendő, elsőrendbeli tényezői
vel. Ő az elbizakodottság maszlagával tartotta jól a nem
zetet oly korban, midőn ezt nyomorúságának érzetére, bűn
bánó magábaszállásra kellett volna bírnia. . .  ő az egyszerű
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ugocsai nemes, a soha fegyvert nem öltött nótárius utóda 
vágyott lenni a Zápolyáknak, balgán megfeledkezvén arról, 
hogy a nádor nemcsak első birája az országnak, hanem 
egyszersmind fővezére a hadaknak.» Pázmány korában, lásd 
Pulszky, Pázmány és kora, azt vallották: «eszeveszett bolond, 
(ugyanaz a szó, a mit 200 évvel későbben Szemere Berta
lan használt!), a ki azt tartja, hogy valamely magányosan 
való magyar fejedelemség ezt a nemzetet és hazát megtart
hatná». Bocskay idejében történt, hogy olyan Kossuth 
Lajos-féle hive független Magyarországot akart; «a német 
hunczfut, azzal mindig csak veszekedtünk, örökké el akar 
nyomni; legyünk függetlenek». Megadta neki a választ egy 
egyszerű hajdú: «Mit beszélt az úr az ország függetlensé
géről; nincs nekünk arra való országunk.»

A történeti multat, a lefolyt századokat tekintve, két
ségtelen, hogy a Kossuth Lajos függetlensége nem volt 
magyar politika. Azt hivalkodással 6 millió, vagy akár 
10 millió magyar meg nem csinálhatja; 400 évig nem birta 
megcsinálni. Ahhoz nagy nemzeti munka kell, és akkor is 
az európai rendtől függünk; akkor is kétes az eredmény; 
akkor is legalább 150 millióval állunk szemben.

Mai nap van nagy Kossuth cultusunk, bárha azt semmi 
sem köti össze a 49-iki Kossuthtal, kivéve a függetlenségi 
«ideát». Jó volna, ha potitikusaink vele egy kicsit tüzete
sebben foglalkoznának.

Mi egy kis nép vagyunk. Szám szerint alig érünk töb
bet, mint a Balkán «független» népei.

És az európai nagyhatalmakat tekintve, még kisebbek 
voltunk és vagyunk. A  történet igazat ad Petőfinek, a ki 
1848-ban azt énekli a magyarról:

«Mert elh agyatott, m ert a  legelh agyato ttabb  
M inden n ép ek k ö zö tt a  fö ld k erek én .»

És mit mutat az 1526 óta lefolyt négy század?
Azt, hogy rogyunk. Azt, hogy nemcsak vagyunk,

5*
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hanem hogy munkával és fáradtsággal, Ausztriával és 
önerőnkből mint nagyhatalom állunk Európa népei között.

Ezt tisztán és kizárólag a Habsburgház trónraemelésé- 
nek, a nyugatra való támaszkodásnak köszönjük. A  leg
nagyobb áldás, mely ez országot érte, az volt, hogy 1526-ban 
a Habsburgokat emeltük királyi székünkbe.

Ez tartotta fenn négy századon keresztül az ország- 
területi integritását, a haza áldott földét. Ha nem a Habs- 
burgházra bízzuk a koronát, ha «független»-eknek meg
maradtunk volna, 1526 után Magyarország alighanem vagy 
a török vagy a muszka hódításnak esett volna áldozatúl. 
Vagy Maczedonia, Albánia sorsát nyögnénk ma is; vagy 
Lengyelország sorsára kerültünk volna, szétdarabolva, Szi
bériába deportálva. Mert a «független Magyarország» nem 
birt volna megállani. A  régi magyar nemesség csak Wer
bőczy titulus nonusát nézte, csak azzal törődött igazán; 
a függetlenség legfontosabb tényezőjét, a hadiigyet teljesen 
elhanyagolta. Nem élt benne semmi abból, a mivel Arany 
János halhatatlan Buda halálát befejezi, midőn Etele, fel
emelve Isten kardját, hirdeti népének:

Hunok, Isten k a rd já t  em elem  rá fe n je n :
Mind a v ilá g  v é g ig  á lta la  k im enjen,
N é p ü n k  birod alm a, neve, d icsősége ! . . .
Ö rök kön  ö rö k k é  nem  lesz soh a  vége

A régi magyar nemesség zömét bizony semmiben sem 
lelkesítette ez az Arany-féle felfogás. Az bizony, bármily 
ékesen szólott róla gróf Apponyi Albert a felsőház reform
jánál, a kardtól, a hatalom igazi jelvényétől, fázott; az 
bizony évszázadokig Petőfivel tartott, a ki a valósághoz 
képest énekli:

Ő seim nek véres ka rd ja , M it törődöm  a h a zá v a l ?.
Fogason  függ, rozsda  m arja. A  hazán ak száz b a já v a l?
R ozsda m arja, nem  ragyog, M ajd elm úlnak a bajok,
Én m a gya r nem es va g y o k . Én m agyar nem es va gyo k .



Ősi jo g g a l, ősi házban,
É  tem et h a  e ‘p ipáztam  :
M ennybe v iszn ek  angyalok,
É n  m agyar nem es va gy o k .

Bizony, a mennybe vitték az angyalok; a mit pedig a földön 
hagytak, Magyarország, annak WO évig! nem volt lőpora, 
ágyúja, katonája; az függetlenül nem tudott soha megállani. 
Minden szabadságharczunknak a lőporhiány, a katonai 
szervezés hiánya volt a megölője. Ónod után évekig keres
tek magyar királyt; a magyar korona nem kellett senkinek; 
épúgy mint 1849-ben, a mikor szintén senki se vágyódott 
arra, hogy magyar király legyen.

A Habsburgoknak köszönjük, hogy megmaradtunk. 
Gravamen elég volt századokon keresztül; ádáz ellenség
ként álltunk egymással szemben; nem értettük egymást. 
De ma rajta vagyunk a kibékülés utján, ha nem is annyira 
Deák Ferencz, mint Bismarck, az európai viszonyok átala
kulásánál fogva. A  láthatár derülni kezd. Lehetünk még, 
ha okosak vagyunk, igazi nagyhatalom is. A  berlini congres- 
suson Andrássy ott ült Bismarck, Gorcsakov, Beaconsfield 
mellett; a «független» Görögország, Románia követeit be 
se eresztették a terembe; azok szerény petitiókkal őgye- 
legtek künn az előszobában. Pedig a világ új rendjét álla
pította meg a congressus!

Nekem «független» Magyarország nem kell, ha alatta 
egy különálló, «magányosan álló» országot kell érteni. Mit 
használ a magyar kommandó, a nemzeti színű port-d’épée, 
a magyar nagykövet, ha a nagyhatalmak szóba se álla
nak vele, ha paczkáznak vele kényök szerint; ha a politi
kát a nagyhatalmak commandó szavai szerint kell dirigálni, 
állam-kereskedelmi szerződéseket a nagyhatalmak kívánsága 
szerint kell igazítania. Hisz Törökország «független» állam, 
nagyhatalom; azért még sincs becsülete; financziáit a fran- 
czia, az angol tartja kezében, katonaságát a porosz oktatja,
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politicáját Ausztria-Magyarország, Olaszország dirigálja. Mi 
haszna van Rumeniának, Szerbiának, Görögországnak «füg
getlenségéből?»

Sokkal kiilömb sors jutott nekünk. Ha Ausztriával du
lakodunk is, benn vagyunk Ausztriával a főáradatban. Vász
nunk dagad, hajónk előre mehet.

Az 1867-iki kiegyezés megadja a lehetőséget arra, hogy 
munkával, idővel hatalmas, független nép lehetünk. Ha 
egészen belső consolidatiónkra fordítanánk figyelmünket, 
ha katonailag szervezkednénk, birtokviszonyainkat rendez
nénk, ha gazdasági és socialis életünket életerősen átala- 
kítnánk, szóval, ha nemcsak a magyar «szónokok és állam
férfiak» módjára élnénk; elérhetnénk igazi függetlensé
günket, nagy hatalom lehetnénk, átvehetnénk azt a missiót, 
mely Európában a magyarra vár. Mert nem szenved semmi 
kétséget. Bismarck ideje óta, felséges urunknak, a király
nak is hervadhatatlan nagy érdeme van benne, Európa 
láthatára mintha derülni kezdene. Még felhőkbe burkoltan, 
de észrevehetően ragyog felénk Magyarország jövendő mis
siója. A  muszkának idomtalan, veszélyes hatalmát meg kell 
törni és ebben Magyarországra vezérlő szerep hárulhat. 
Nem képzelődés, hanem valóság lehet, hogy Magyarország 
Kelet-Európa népei között előljárva, erős védbástyája legyen 
a népek szabadságának a muszka hatalom félelmetes zsar
noksága ellen. Van alap, van kilátás arra a feltevésre, hogy 
Magyarország ezt az új világtörténeti missióját nagyobb siker
rel végezheti, mint a hogy az elmúlt századokban végezte a 
török elleni védelmi missiót, melyben csak másodsorban 
szerepelt. Ha idebenn hűségesen dolgozhat, lehetséges lesz 
az is, hogy Görgey Arthur valamely szerencsés utódja oly 
helyzetet teremt, melyben a muszka Görgey Arthur kard
ját cserébe visszaadja nekünk, azt, melyet Világos óta ma 
a muszka pleno jure bír.

De sajnos, mintha 1867 óta nem volnánk teljes erővel
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ezen az utón. 1867 óta száz miniszterünk is volt; a legtöbb 
érezte hátramaradásunk átkát, próbált is valamit tenni 
orvoslására. De majdnem mindegyiket megbénították hol 
a «függetlenségi», hol az «aulikus» áramlatok, a «parlia- 
menti» dulakodások utálkodása. A  nemzeti port d’épée, a 
magyar commandó felett túl sokat veszekszünk, mintha 
Branyiszkónál nem tótajku honvédek német commandó 
alatt vívták volna ki a diadalt, és mintha Temesvár alatt 
az a híres magyar commandó megmentette volna a hazát! 
Még sokban ma is olyan Petőfi-féle magyar nemesek vagyunk, 
«Majd elmúlnak a bajok» vagy modernebb stylusban «Még 
soha sem volt úgy, hogy sehogy sem lett volna». A  fe
lelősség terheli a többséget, mert ez bírta a hatalmat. Még 
mindig hason fekszünk birtokviszonyaink előtt, csak immel- 
ámmal, ötletszerűen dolgozunk a nép gazdasági, socialis 
emelésén, a helyett, hogy egész erőnket a belreformra 
fektetnénk és világtörténeti missiónkon dolgoznánk. Az 
orosz visszanyomása nélkül igazi függetlenség nincsen.

X X IV . Görgey István is felveti a kérdést, a melyet 
1848-9-ben annyian felvetettek, hogy okvetetleniil el kellett-e 
nekünk buknunk? Nem lehetett volna-e más kimenetele a 
nemzet erőlködésének, áldozatkészségének?

És azt a választ adja reá, melyet a régi és újabb ál
lambölcsek mind egyhangúlag megadtak. Bizony, lehet
séges lett volna Ausztriát legyőzni és a régi békekötések 
példájára, tisztességes békére rábírni, ha kellő észszel és 
erélylyel vitetik a háború; ha Kossuth ápril 14-én nem 
proclamálja a függetlenséget, az uralkodó család detroni- 
satióját.

Az első kérdés már most az, miért nem vitte Görgey 
a háborút azzal az erélylyel, mely lehetségessé tette volna 
Ausztria gyors megveretését?

A felelet rá az, mert Kossuth Lajos nem akarta.
Be van tényekkel bizonyítva, hogy Kossuth azon pil



lanattól fogva, melyben e két dologról meggyőződött, hogy 
Görgey nem a byzantinismus embere és hogy nemcsak 
a hadsereg szereti és ragaszkodik hozzá, hanem már a 
közvéleményben is kezd népszerűvé válni, Görgeyt nem sze
rette; nem tűrte fővezérül a hadsereg élén; nem engedte, 
hogy Görgey a haza drága idejét, a mulékony körülmények 
kedvezését, saját istenadta tehetségét, hadvezéri hivatott- 
ságát s a hadsereg lelkesedését erélyesen felhasználhassa. 
Kossuth a hadsereg élén magyar embert egyáltalán nem 
szeretett; neki lengyel tábornok kellett.

Nem akarjuk azt mondani, hogy Kossuth nem akar
ván az arra való Görgeyt a hadsereg élén, nem akarta 
volna a háború diadalmas vitelét. De annyi tényként két
ségtelennek látszik, hogy Kossuth Lajos nem akart Görgey - 
vel osztozni; a hadsereg élén győzelmeket arató Görgeytől, 
Szemere tanúsága szerint, féltette positióját. Lehet, hogy 
gr. Károlyi Sándorra gondolt, a ki II. Rákóczy Ferencz 
akarata ellen kibékült a szatmári békében Ausztriával; 
lehet, hogy a háború kezdetén a magyar embereket nem 
gondolta elég tanult katonáknak és hogy a nemzet sorsát 
kipróbált tábornokok kezébe akarta letenni s ezért szerző
dött a lengyelekkel. De az tény, hogy sem Görgey Arthur, 
sem Klapka György, sem Damjanich János nem bírták igaz 
rokonszenvét. A  nagy közönség előtt elárasztotta ugyan 
őket dicsőítő szónoklataival; de tudva volt, hogy. titokban 
fázott tőlük. Ő csak a lengyel tábornokokban bízott, no 
meg némileg a jámbor Vetterben, talán mivel ez, noha szü
letésére igen, de sem nevére, sem nyelvére nem volt magyar. 
Csak ezekre akarta az országot bízni és tényleg ő rájok is 
bízta. Elsőben 1849 januárban, midőn Dembinskit; márczius 
elején, midőn Vettert nevezte ki Görgey hegyibe fővezér
nek; majd májusban, midőn a magyarországi összes seregek 
fővezérévé Bemet nevezte ki.

Mindezen kinevezések végzetesek voltak az országra.

i r o  
l  -
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Nemcsak abban, hogy az egyik, Dembinski hiúsította meg 
1849 januárban Schlick hadtestének tönkretételét és készü
letlenül meglepetni engedvén magát a Tárná folyónál, el
vesztette a kápolnai csatát; utána Vetter csak aggatott és 
akadályozott; Bem pedig Dembinskivel együttesen elvesz
tette a döntő temesvári csatát, melyben 29.000 osztrák és 
orosz, Paniutine, nemcsak megvert 52.000 magyart, hanem 
tökéletesen szétverte ezt a legnagyobb hadseregünket. Ha
nem végzetes volt abban is, hogy ezen három fővezér miatt 
veszeti el az a két-hdrom hónap, a mely alatt tönkre ver
hettük volna Ausztriát, mielőtt az orosz a betörésre elké
szült volna, ha t. i. Görgey vezetése alatt közvetlenül a 
branyiszkói fordulat után következhetett volna be a győ
zelmes tavaszi hadjárat.

És Görgey Arthur kimondja 1852-ben megjelent mű
vében, hogy, ha neki sikerűi az osztrák hadsereget az or
szágból kiszorítani, szándéka volt a Lajthánál felszólítani 
egyfelől a magyar nemzetgyűlést a függetlenségi nyilatko
zat visszavételére és a 48-iki alkotmány helyreállítására, 
másfelől az osztrák kormányt az ez alapon való békés ki
egyezésre. És ha a január 5-iki váczi proclamatióra emlé
kezünk, ezt az állítását elhihetjük a szavára.

De ha Kossuth ki nem tacticázza és ki nem erősza
kolja személyes okokból a függetlenségi nyilatkozatot, wid- 
dini levelében maga vallja, hogy az ápril 14-iki proclamatió 
egyedül az ő műve, nagyon valószínű, hogy az orosz invasió 
el is marad.

Vannak még ma is, a kik tagadják, hogy az ápril 14-iki 
határozat hozta az orosz fegyveres beavatkozást az ország 
nyakára. Helyesen úgy okoskodnak, hogy a junius közepe 
táján történt betörést hosszas előkészülésnek kellett meg
előznie, sokkal április 14-ike előtt. A  tényleges való az, 
hogy I. Miklós czár a maga lengyel birtokainak a magyar 
forradalom átterjedése elleni megvédéséről már régebben
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katonailag gondoskodott azon szállongó hírek, túlzott bécsi 
tudósítások következtében, hogy a lengyel emigratióból to
borzott csapatok harczolnak nálunk; 60.000 lengyelt írtak 
neki Bécsből; és lengyel forradalmi tábornokok vezénylik 
a magyar hadsereget. Igen valószínűleg positive tudta is a 
czár, hogy Kossuth a lengyel segítség fejében paetumot 
kötött a lengyel tábornokokkal, a lengyel ügy támogatá
sára irányulót, melynek végczélja csak Lengyelország helyre- 
állítása lehetett.

De más dolog a magyar eseményekkel szemben az ön
védelmi készülődés és figyelő hadi állásfoglalás, és más a 
szorongatott Ausztria megmentésére megeresztett fegyveres 
invasió. Ehhez a döntő indokot csak Ausztria kérelme ké
pezhette. Ennek a kérésnek is hosszas tanácskozás Bécsben 
és a ministerek közti mély nézeteltérés volt az előzménye. 
Schwartzenberg herczeg akarta, Stadion szakadásig elle
nezte, mert szégyennek tartotta kiilsegélyhez folyamodni. 
Mikor őtet végre leszavazták, meg is őrült belé. Egészen 
természetes, hogy ezen bécsi vitatkozások hallatára a czár 
a maga hadait közelebb tolta az osztrák határhoz készült
ségbe.

Tény, hogy az első orosz katona, Paniutine hadosztá
lya, junius 22-én jelent meg a peredi csatatéren, miután 
Schwartzenberg lóhalálában kérte a legközelebb lévő orosz 
hadosztály elindítását az ápril 14-iki határozat, az ápril 
19-iki nagy-sallai győzelmünk, Komárom várának április 
26-án befejezett felmentése, Budavárának május 21-én tör
tént bevétele és a junius közepén a Vágnál készülő ma
gyar oífensiva következtében.

Úgy áll a dolog, a mennyire a bécsi és szentpétervári 
hadilevéltárak hallgatása mellett ez idő szerint ki lehet 
mutatni, hogy Kossuth április 14-iki függetlenségi határo
zata hozta az orosz interventiót az ország nyakára. Ha a 
nemzet nem megy rá Kossuth függetlenségére, ha nem.
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detronisál, a muszka aligha jön be és magyar hadvezérek 
alatt szinte bizonyosra lehetett volna venni az Ausztriával 
való tisztességes békekötést.

X X V . A  függetlenségi nyilatkozat óta egy félszázad
nál több tűnt el. Előttünk fekszik a történet, a ma
gister vitae, mit tanít ez? Mire ment a függetlenségével 
Kossuth ?

1849-ben egyetlen egy nagyhatalom sem mozdult meg 
mellettünk. Palmerston, mint Anglia külügyministere, még 
fogadni sem akarta Pulszky Ferenczet, mikor mint a füg
getlen Magyarország követe jelentkezett nála. De nemcsak 
hogy egyik nagyhatalom sem támogatott; az orosz nyom
ban felkelt reá, hogy minket elnyomjon; el is nyomott. 
Görgey művében külön fejezetben kimutatja, hogy az orosz, 
invasió a függetlenségi határozatnak a következménye volt. 
No meg Kossuth Lajos lengyel sympathiáinak, a Dembinski 
és Bemek, a lengyel szabadság dédelgetésének, a mi 
1849-ben korai volt. Ha majd egyszer megnyílnak a bécsi 
és szentpétervári archívumok, melyek ma még zárva van
nak, azok kétségtelenné fogják tenni, hogy a muszka 
invasiót tisztán a függetlenségi nyilatkozatnak köszönjük.

És mit tett Kossuth Lajos a muszka invasióval szem
ben? Titokban hitegette Dembinskit és Bemet Lengyel- 
ország felszabadításával; hivatalosan pedig kétszer is meg
kínálta a muszka dynastiát a magyar koronával!!! A  poli
tikai belátás teljes bukása ez. Azt az államot kinálni meg 
Magyarország koronájával, mely a panslavismus apja, papja* 
kenyeres gazdája; mely az emberi gyarlóságnál és a geo
gráfiái fekvésnél fogva Magyarországnak halálos ellen
sége; mely lényénél fogva évszázadok óta hóhérja minden 
szabadságnak; melynek elve az absolut uralom; mely a 
saját népét, minden szomszédját Sibériába hajtotta; mely 
az osztrák háznak már 1484-ben felajánlotta segítségét Ma
gyarország leigázására; mely azóta, 400 év óta mindig kész
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volt, örömmel leste az alkalmat, hogy az osztrákot a tö
röktől elvehető compensatio fejében tartsa és segítse a 
magyarok ellen! Igaz, hogy a magyarnak az osztrák sem 
jó czimbora, de mi ez a muszkához képest! Az osztrákkal 
400 év tanúsága szerint csak meg lehet még élni valahogy; 
de a muszka! az hóhérja a saját népének, és minden nép
nek, a mely nálánál kisebb. Lasciate ogni speranza!

Kossuth Lajos a forradalom után is nagy tevékeny
séget fejtett ki a detronisatió és a független Magyarország 
alapján. Ez a tevékenysége mély tiszteletet, hódolatot ér
demel ; mert míg a forradalmi függetlenségben éppen semmi 
politikai belátás nem volt, ilyennek, az alapfelfogás téves- 
sége mellett, 1849 után nyomára akadunk. Találunk ideális 
tisztességi érzést; a nemzet sorsát Kossuth üjabban nem 
tette már oly vakon koczkára, mint 1849-ben. Találjuk 
benne, és mély tisztelettel hajiunk meg előtte, a magán
érdekek teljes háttérbe szorítását. Csak hazaszeretetei, lán
goló érzést. Az 1849 utáni Kossuth emberileg nagyobb, 
dicsőbb alak, mint az 1849-iki. Páratlanul áll az európai 
emigratiók között. Neki köszönhetjük Európa, a művelt 
világ becsülését, és én nagy megnyugvással és örömmel 
venném, ha a 1849 utáni Kossuth életének arra való vala
melyik momentumát érczszobra reliefjén érczbe öntve lát
hatnám. A  Bostoni bevonulást, avagy a III. Napóleonnal 
való tárgyalását.

És mégis, mit nyújtott az országnak Kossuth 1849 
után?! Egy ízben Napoleon herczegnek szánta a magyar 
koronát, comme une prise de tabac; egy azóta elzüllött 
dynasztia kor hely tagjának.

A  második combinatiója pedig a oláh-szerb, horvát és 
magyar confoederatio, a dunai confoederatio. A  magyarok 
felejtsék el a történetöket; azonképpen felejtsék el a szer- 
bek, a horvátok, az oláhok a magukét! Egyesüljenek egy 
állammá! Országgyűléseiket tartsák felváltva Pesten, Zág
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rábban, Belgrádban, Bukarestben! Szóval, a magyar sehogy- 
sem bírván magában függetlenül megállani, hagyja ott az 
osztrák házat és szövetkezzék a Balkán népeivel, a kik 
senkit jobban nem gyűlölnek, mint éppen a magyart; a kik 
a magyarral csak úgy állanának szóba, ha mindenekelőtt 
az oláhnak odaadja Erdélyt, a horvátoknak Horvátországot> 
Slavoniát és Fiúmét, a szerbeknek a bánságot, a csehek
nek felső Magyarországot! Az ország territorialis integri
tását, nemzete múltját és jövőjét, magát a magyar nemzetet 
Kossuth oda adná, még 1849 után is, az április 14-értü!

A  múlt tanítása, az európai constellatiók, az ország 
állapota teljesen elhibázottnak mutatják a függetlenséget; 
csak nyomor, az ország földarabolása követheti. Nem a 
politikai belátás vezette rá Kossuthot 1849-ben; nem az 
tartotta fönn 1849 után. Nem is gondolnám, hogy Kossuth 
Lajos érczszobrát a függetlenség proclamálásának reliefjé
vel emelhetnénk. Én legalább a piedestal reliefjein sem 
szeretném látni. Elég dicsőíteni valót nyújt a függetlenség 
nélküli Kossuth, a 1849 utáni Kossuth; a hazaszeretetnek a 
nemzetben szítása, Európa előtt becsületünknek a fentar- 
tása, a lelkes agitatió, a fényes szónoki erő elég nagy pél
dákat adnak. Felesleges ezek értékét a függetlenségi procla- 
matio halhatatlanná tételével, érczbe öntésével megrontani. 
Mert a függetlenségi nyilatkozatban sem a politikai okos
ságnak, sem a magyar történet géniuszának, sem az igazi 
hazaszeretetnek kinyomatát nem találni meg. Egy külföldi 
katonai író gondolatát fejezem ki, a ki a függetlenséget 
proclamáló Kossuthot börzeánernek mondja. Csakhogy még 
Haupttreffer sem volt az a függetlenség! Egy promesse-t 
kínáló börseaner volt Kossuth a függetlenség proclamá- 
lásával.

X X VI. Görgey István kimutatja, hogy mi volt bátyjá
nak politikája Kossuth függetlenségi nyilatkozatával szem
ben. Idézi Szemere Bertalan könyvét. «Eszeveszett állam-
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csiny»-nak mondja Szemere, mely megöli a sereg minden 
törekvését lehetetlenné tesz minden kiegyezést. «Elűzési 
komédiá»-val el akarjátok veszteni a hazát?!» kiáltott fel 
Görgey Arthur. Nem is publicáltatta Görgey a seregében. 
Látni akarta közelről, hogy történhetett meg a dolog Deb- 
reczenben.

Buda bevétele után mint hadiigyminister lement Deb- 
reczenbe, és ekkor ott először érintkezett báró Kemény 
Zsigmonddal, a békepárti képviselőkkel. Megtudta, mily 
módon lett kimondva a függetlenség. Megismerte, hogy az 
ország komoly férfiai, a kik az ország sorsát szívükön hord
ják, mily aggodalommal néznek a jövőbe. Mint kérik, hogy 
álljon azon férfiak élére, a kik a függetlenséget vissza 
akarják csinálni.

Elhatározta, hogy ezt a szerencsétlen függetlenséget a 
képviselőházzal visszavonatja alkotmányos utón.

Br. Kemény Zsigmond ugyan, emlékiratai szerint, nem 
irtózott volna attól, hogy Görgey Arthur a maga seregével 
verje szét az országgyűlést; vonja vissza seregével, erővel, 
a függetlenséget és próbáljon az osztrákkal kiegyezni. Görgey 
seregében is voltak főtisztek, a kik katonai ütőn akartak 
Kossuthtal végezni. Egy őrnagy ajánlkozott, hogy két szá
zad huszárral elfogja Kossuthot, szétveri a «fecsegőket» és 
véget vet a politikai szédelgésnek. Ismeretes, hogy Dam
janich seregében is ajánlkozott egy őrnagy, hogy «két szá
zad huszárral szétveri a nagyszájú jakobinus conventet, 
mely Kossuthot örökösen szélsőségekre kényszeríti».

Azonban Görgey Arthur hű maradt első elhatározá
sához, az alkotmányos úton való megváltoztatás tervéhez. 
Ez egyik fénypont a jellemében. Nem érzett magában 
semmiféle Napóleoni hivatást, mely a 18-ik brumaire-ban 
megnyilatkozott. B. Kemény Zsigmondnak azt felelte: 
« Meggondolta-e Ön, hogy a szurony sohasem áll meg ott, 
a hová intéztetik? Megakadályozhatom-e, hogy azon kato
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nák, kik egy testületet, mely tekintétylyel bír, széthajta
nak, megakadályozhatom-e, hogy ne gyilkoljanak, ne ra
boljanak?» Görgey Arthur a függetlenségi nyilatkozatot 
nagy szerencsétlenségnek nézte, de katonai hatalommal 
Kossuthnak nem akart neki menni. A  polgárháborút még 
nagyobb bajnak vette; nem akarta nevét a polgárháború 
iszonyával beszennyezni.

És ezzel Görgey Arthur újabb jelét adta politikai be
látásának, alkotmányos érzületének; hálára kötelezte le 
nemzetét. Ellentállt a Napóleoni kisértésnek, hogy katonai 
erejét felhasználja a nép alkotmányos jogának megsemmi
sítésére. Ellenben Kossuth Lajos nem tudott ellentállani, 
hogy személyes érdekeit a neki rendelkezésre álló erőkkel, 
ékesszólásával, terrorizmussal, ámítással rá ne tukmálja 
április 14-én a képviselőkre. Bizony igaz; végeredményben 
nem Görgey Arthur, hanem Kossuth Lajos áldozta fel nagy- 
ravágyásának az ország alkotmányos jogait, érdekeit; bárha 
persze nem ezt akarta.

X X VII. Fel kell azonban újra azt a kérdést vetni, 
helyes volt-e Görgey Arthur politikai engedelmessége 
Kossuthtal szemben? Nem lett volna-e kívánatosabb, az 
országra áldást hozóbb, ha Görgey nyíltan szembeszáll 
Kossuth terveivel, fegyveres erővel szétveri az országgyű
lést és kibékül a dynasztiával ?

A  kérdés az események elevenére hat. Fel volt vetve, 
a mint fönnebb jeleztem, báró Kemény Zsigmond által, a 
ki 1849 júniusában Görgeyvel való párbeszédében nyíltan 
utalt erre a megoldásra; közel fektette Görgeynek azt a 
megoldást, hogy legjobb lenne szuronyokkal szétverni az 
országgyűlést, Kossuthot; és aztán békét kötni az osztrákkal.

Görgey, mint láttuk, 1849-ben elutasította magától azt 
az eljárást, mivel ez csak polgárháború árán valósítható 
meg és erre ő nem kapható. Inkább tovább engedelmes
kedett Kossuthnak.
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Újabb időben egy br. Kemény Zsigmonddal egy véle
ményen levő államférfid és nem kis legény, Bismarck her- 
czeg nyilatkozott njra ezen eshetőségről. Bismarck 1866-ban 
Klapka előtt következőleg nyilatkozott Görgeyről:

«Görgey nagy hibát követett el akkor, mikor biztos 
lévén az orosz interventióban, eltűrte, hogy Kossuth és az 
országgyűlés a törvényes térről a forradalmi térre lépjenek 
1849 április havában. Görgey tudhatta, hogy az oroszok 
legyőzik a magyar seregeket és előre láthatta, hogy a le- 
győzetés után szomorú sors vár a magyarokra. De a med
dig a magyarok a törvényes téren maradnak, addig véres 
repressiótól nem lehetett tartani; mert nemcsak Oroszország, 
egész Európa sürgette volna az amnestiát, és ezen európai 
pressziónak Austria kénytelen lett volna engedni. A  vád
lottak padján láttuk volna a törvényes eszmét és Austria 
mint forradalmi tényező állott volna a világ előtt. Ez oly 
hamis helyzet lett volna, melyből csak az amnestia által 
menekülhetett volna Austria.»

«Klapka kérdésére, hogy Bismarck szerint mit kellett 
volna tennie Görgeynek, Bismarck így felelt» :

«— Szétkergetni Debreczenben az országgyűlést, ma
gához ragadni a hatalmat és kibékülni a dynasztiával. Ez 
hajlandó volt akkortájban a kibékülésre, mert attól félt, 
hogy az orosz segítség franczia, angol és török háborúra 
fog vezetni; aztán Schwartzenberg herczeg az orosz segít
séget rossz szemmel nézte.»

«Klapka megjegyezte, hogy Görgey nem ragadhatta ma
gához a hatalmat, mert a közvélemény Kossuth mellett volt». 

«Bismarck erre nevetett.»
«—  A debreczeni közvélemény sem lehetett —  mondá —  

külörnb a londoninál. Cromwell hasonló esetben szétker- 
gette a parlamentet, és aztán így szólt: Szétkergettem a 
parlamentet és egy kutya sem ugatott utána London utczáin- 
Ugyanezt tapasztalta volna Görgey is Debreczenben.»
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Szóról-szóra átvettem Bismarck herczeg nyilatkozatát, 
melyet ifj. gróf Bethlen Miklós a Pesti Naplóban gróf 
Bethlen Olivér közlése nyomán tett közzé, a kinek Klapka 
elmondotta.

Báró Kemény Zsigmond 1849-ben Debreczenben, Bis
marck, a ki az államok és uralkodóik életét ismerte, 
1866-ban ekként nyilatkoznak a függetlenségi nyilatkozat
ról és Görgeyről.

Vájjon igazuk van-e? Sok eset van reá a történetben, 
hogy a szervezett hadi erő leverte a szónokokat. Pláne ha 
a hadi erőt egy győztes, imádott tábornok vezeti; vezeti az 
ország kitűnőségeinek helyeslésével; a szónokot pedig, a 
szervezetlen tömegtől eltekintve, csak holmi gyémántos 
Madarászok védik. De jól tette Görgey, hogy fegyveres 
erővel fel nem lépett Kossuth ellen. Rákóczy emberei meg
tették Ónodon; levágták a thuróczi követeket. Mit használt 
nekik ? Mit használt volna Görgeynek a fegyveres fellépés ? 
Ausztria, Muszkaország, Poroszország 1849-ben aligha szeli- 
dűlt volna meg.

Különben ha igaza is volna Bismarcknak, nem dob
nánk követ Görgeyre. Hogy ismerhette volna ő, az egyszerű 
magyar tábornok 1849-ben, áprilisban, az európai kabi
netek magatartását! Cromwell különben nem állott egy 
Kossuthtal, hanem egy hitvány parlamenttel szemben. Ha 
Görgey nem éri el Cromwell nagyságát, ha nem volt oly 
hős, mint Carlyle szerint Cromwell, ki dobhat rá követ? 
Magyarország csak áldhatja emlékét, hogy a polgárháborút 
elkerülte.

XXVIII. A  függetlenség proclamatiója és debreczeni 
tapasztalatai Görgeyt megerősítették abban az elhatározás
ban, hogy ezt a proclamatiót alkotmányos utón a képviselő
házzal visszavonatja. Ehhez idő kellett volna, de a kép
viselőház akkoriban el volt napolva.

«Azonban az események gyorsabbak voltak, mint az
Urálik : Görgey István. 6
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országgyűlés szünidejének lepergése», írja B. Kemény Zsig- 
mond. Görgeynek nem maradt ideje, politikáját, a detroni- 
satio és a függetlenség alkotmányos visszavonását végre
hajtani. Mint fővezérnek a parliament székhelyétől, Debre- 
czenből, Komárom alá kellett sietnie, és itt aztán jöttek a 
«gyors események»; kezdődött a dráma utolsó felvonása 
oly rohamos erővel, hogy Görgeynek a visszavonási actióra 
egy percznyi ideje sem maradt. Minden erejét a katonai 
feladatokra kellett fordítania. Politikájának ezentúl a kul
csa: a katonai becsület megóvása, a távol jövő érdekében.

Görgey átvette újra seregének fővezérletét és a peredi 
és győri ütközetekben meggyőződött az orosz invázióról, 
annak végzetességéről. Érezte, hogy megkondult Magyar- 
ország felett a halál harangja; látta, hogy a vég kezde
ténél állunk. Lemondott a függetlenség visszavonásáról, 
készült katonai módra a végső tisztességre. Ahhoz nem 
volt reménye, hogy a muszkát leverje; hát legalább az 
osztrákokkal akart katonai becsülettel végezni. Át akarta 
a harcz terét az eddig megkímélt Dunántúlra tenni.

Ámde ezalatt Kossuth a háta mögött már akkor az 
orsovai menekülésre gondolt, s e végett az összes haderőt 
az Alföldre, Szeged, Arad tájékára akarta összpontosítani!

Ez ellentétes felfogásból keletkezett az utolsó conflictus 
Kossuth és Görgey között. Görgeyt engedetlenségeért Kos
suth leteszi; de a sereg, mint mindig, Görgey mellé áll és 
Kossuth négy napi conflictus után Görgeyt újra meghagyja 
a fővezérletben azzal, hogy a sereget vigye le az Alföldre 
az orsovai menekülés biztosítására.

Ezt Görgey megteszi. Tört reménynyel indiilt el, de 
Paskievics Vácznál megakadályozza az egyesülést, a mire 
Görgey a Vácz— Losoncz— Tokaji visszavonulás útján tesz 
eleget Kossuthnak és lehozza seregét Aradra.

Ezen a visszavonuláson csak egy gondolat foglalkoz
tathatta és foglalkoztatta Görgeyt. Belátta a küzdelem ered-
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ménytelenségét, de legalább meg akarta óvni az osztrákkal 
szemben a magyar katona becsületét. Bízott benne, hogy 
Arad táján egyesül Dembinski nagy seregével; ezzel együtt 
még remélt az osztrák felett egy végső diadalt.

Másképen volt megírva a sors könyvében. Dembinski, 
Bem nem akartak Görgeyvel egyesülni; a lengyel önhitt
ség, a dölyf és harag, Kossuth dupla játéka ránk hozták 
a temesvári csatát.

Magára hagyatva, tízszeres ellenséggel szemben nem 
maradt más hátra, mint letenni a fegyvert.

Ezt el is határozta. De kikötötte azt az egyet, hogy 
ne az osztrák előtt, melyet ő mindig vert, hanem a muszka 
előtt teszi le a fegyvert.

És ez, hála Istennek, sikerült neki. A  gyászban van 
lélekemelő momentum, a melyet minden elfogulatlan em
ber megért, a melyért a magyar ember hálásan tekint 
Görgey Arthurra. Gróf Prokesch, osztrák követ Berlinben, 
ezt írta a világosi letétel után: «Der Krieg ist aus, und ich 
möchte sagen, durch den Entschluss Görgey’s sogar die 
ungarische Ehre gerettet.» Sajnos, a magyarok Világos 
után nem jöttek Görgey Arthurhoz, mint a rómaiak Varró
hoz, a kinek ünnepélyesen megköszönték, hogy a cannse-i 
vereségből megmentette saját magát és 76.000 emberéből 
6000-et. De a jövő, hiszem, meg fogja adni a plena existi- 
matiót Görgey Arthurnak Világosért is; a jövő, melyben a 
magyarok közt lesz becsületes katona is, nemcsak «szónok 
és államférfiú.»

X X IX . Görgey István részletesen adja a világosi fegy
verletételt. Ebből az alkalomból kovácsolták bátyja ellen 
a legkíméletlenebbül a hazaárulás vádját. Érthető, ha szerző 
ezt a fázist kimerítően tárgyalja. Nagyjában új adatot ide- 
vágólag ugyan fel nem hoz, de kiváló gondot fordít annak 
kimutatására, hogy bátyja Kossuth Lajos tudtával rakta le 
Világosnál a fegyvert.

6*
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Közli bátyja művéből azt a jelenetet, a mikor Görgey 
Arthur Arad várában Kossuthtól átvette a dictatorságot és 
Kossuthnak azt mondta: «ha a temesvári csata elveszett, nem 
marad más hátra, mint hogy letegyem a fegyvert», a mire 
Kossuth felkiáltott, hogy «ő meg agyonlövi magát».

A temesvári csata Bem-Dembinski alatt, e párbeszé
det megelőző napon elveszett. Kossuth elmenekült Török
országba; Görgey letette a fegyvert.

Letette feltétlenül, úgy mint a többi tábornok, mint 
Damjanich, gróf Vécsey, Dessewffy, Kazinczy Lajos, Klapka 
mind feltétlenül tették le seregeikkel a fegyvert. Klapka 
a maga és tiszti kara számára szabad elvonulást biztosított. 
Könnyű volt neki; ő Komáromot birta és nincs még 
eldöntve, megtett-e ő, a ki Komáromot birtci, mindent 
tábornokaink megmentésére.

Az orosznak inváziója folytán voltaképp közömbös, 
hogy Kossuth tudtával tette-e le Görgey a fegyvert. Az or
szág bukása meg volt írva a végzet könyvében. Európa el
itélte rá a magyart, és azt megakadályozni nem lehetett 
volna.

De Görgey eljárásának megítélésére nem egészen kö
zömbös, hogy tudta-e Kossuth a letétel elhatározását. És 
nem közömbös az sem, hogy hogyan, ki előtt tette le 
Görgey a fegyvert?

Az elsőre nézve szem előtt tartja Görgey István, hogy 
bátyja 1852-ben tette közzé a Kossuthtal való aradi pár
beszédjét. Kossuth erről nem emlékezett meg soha; 1852-től 
1894-ig, haláláig. Pedig ismerte Görgey könyvét; nyilatko
zott is a forradalomról, annak egyes fényeiről. «Irataim az 
emigráczióból» 9 kötetre terjednek. De erről az aradi talál
kozásról mélységesen hallgat.

Tanú nem volt jelen a párbeszédnél. Csak 1888-ban 
jelent meg Hentaller Lajostól egy brochura «Görgey mint 
politikus», és ebben Hentaller elmondja a másik jelenlevő



85

nek, tehát Kossuthnak informatiója és mintegy annak 
meghatalmazása alapján, hogy Görgeynek ez egész elbe
szélése: «hazugság» (Sic!) Annál az összejövetelnél a fegy
verletételről szó sem volt. Nem nyílt désaveu ez Kossuth 
részéről, de Hentaller auctoritása alatt kétségtelen, hogy 
Kossuth a fegyverletételről való tudomását letagadja; le
tagadja különösen azt, hogy a fegyverletételt Görgey szóba 
hozta.

Ki mondott tehát igazat. Görgey Arthur-e, avagy 
Hentaller— Kossuth ?

Görgey István könyve eloszlatja a nehézségeket, a 
melyek ily ellentétes tanúvallomásokban feküsznek. Kimu 
tatja, hogy a dolog természete, a szerint, a mi az életben 
történni szokott, Kossuthnak három az időbeli levele, 
az akkori helyzet minden adata szerint, bátyjának elő
adása igaz.

Görgey István visszavezet minket 1849 augusztus 
10-ébe, Arad városába, Kossuth, Görgey helyzetébe!

Kossuth az ország kormányzója volt; nála futottak 
össze az országot érdeklő informatiók; neki, mint kor
mányzónak az ország dolgát ismernie kellett; az ország 
dolgában ő intézkedett. O tudta is, hogy ügyünk veszve 
van ; tízszeres ellenséggel álltunk szemben, ha a temesvári 
csatát elveszítjük. Tudta azt is, hogy az egész magyar világ, 
mindenki az ő környezetében, a sereg, Arad ezernyi népe 
már csak a megadás, a fegyverletétel, a menekülés gon
dolatával foglalkozik; miniszter, képviselő, közönséges ha
landó közt nem volt nézeteltérés. A verebek is ezt csiri
pelték a háztetőkön.

Ily körülmények között követeli Görgey magának a 
dictaturát. Vájjon feltehető-e, hogy azt neki az ország kor
mányzója, Kossuth Lajos szó nélkül megadja? hogy nem 
is tudakozódik, mit fog hát Görgey a dictatura alapján 
csinálni? hogy csak ő, a kormányzó, nem érdeklődik a
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haza sorsa iránt, a mi iránt érdeklődni hazafias köteles
sége volt?

Nem lehetséges. Kizárja ezt Kossuth hazaszeretete; 
nem államférfiúi, ah nem! hanem közönséges emberi ér
zése. Görgey István ezt kimutatja ezenfelül Kossuth további 
ténykedéseivel. Kossuth kiállítja a dictatura átruházására 
való okiratot, de kiköti, hogy a dictatura csak estve nyolcz 
órakor veszi kezdetét és —  ezalatt Kossuth megborot
válkozik és elmenekül Törökországba.

Görgey István utal reá, hogy ugyanekkor Kossuth a nála 
egyedül levő Görgeyt nem fogatja el, a mit, Damjanich az ő 
híve lévén, könnyű szerrel megtehetett volna; nem löveti 
főbe; hanem a míg ő borotválkozik és Törökországba mene
kül, hagyja menni a fegyverletétel előkészítésére.

Mily megfejthetetlen talány ez a menekülés! Miért 
hagyta ott Kossuth a sereget, Magyarországot, ha nem 
tudta, hogy Görgey le akarja a fegyvert tenni! Ellenben 
mily világos, okos, helyes értelme van a menekülésnek, ha 
felvesszük, hogy Görgey megmondta neki a fegyverletételi 
szándékát. Mily megfejthetetlen futásba, chaoszba siilve- 
diink, ha ezt meg nem történtnek vesszük!

Ezenfelül közli Görgey István Kossuthnak három leve
lét, melyet 1849 augusztusában írt. Mindegyik levelében 
Kossuth ügy szólt a fegyverletételről, mint okvetlenül be
következő eseményről. Még nem is jajgat, nem kesereg; 
egyszerűen mint bekövetkező eseményt veszi számításba. 
Kitől tudhatta meg Kossuth hiteles módon előre a fegy
verletételt, ha nem Görgeytől?

X X X . A  világosi fegyverletétel körülményeit, mint 
említettük, részletesen tárgyalja Görgey István művében. 
De Kossuth helyeslésén kívül a főérdek ahhoz fűződik, 
hogy az alkudozások között Görgey Arthur soha sem vá
lasztotta el a maga személyének sorsát a seregtől, soha sem 
kért semmit magának, mindig az egész tisztikarról tárgyalt.
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És egy további kimagasló pont ez alkudozásokban az, 
hogy a fegyvert csak az orosz előtt akarta letenni; világo
san kizárta, hogy az osztrák sereg jelen legyen ezen alka
lommal.

Ez utóbbinál illik megállapodni, mert világot vet Gör
gey Arthurnak a politikai becsületről való gondolkozására; 
és dicsfénynyel veszi körül a fegyverletétel szomorú tényét.

Görgey Arthur a magyar forradalomnak volt vezére; 
most már Magyarország dictatora. A  sors ellenünk döntött, 
de ezt a döntést nem az osztrák sereg idézte elő. Az osz
trák le akarta Magyarországot igázni, de Görgeyt nem bírta 
leverni; majdnem mindig Görgey győzött az osztrákokon. 
Megszólalt Görgeyben a katona, a magyar ember önérzete, 
és nem engedte megadni az osztrák hadseregnek azt az 
elégtételt, hogy ő előtte teszi le a fegyvert. Nem ismerte 
el, hogy az hatalmasabb, mint a magyar. De megadta ma
gát Görgey az orosznak; megadta magát annak az áldatlan 
Európának, mely a muszka képében megjelent 1849-ben, és 
mely, talán, ma is megjelenne!

Azt a bizonyos magyar hazafias és férfias önérzetet, 
becsületet Görgey hívebben tartotta lelkében, mint Kossuth, 
a ki megborotválkozott és elmenekült Törökországba. Gör- 
geynek az orosz előtti fegyverletételében a magyar ember
nek Ausztriától való függetlenségi érzete erősebben szó- 
lamlik meg, mint Kossuth török földre menekülésében. Gör
gey nemcsak katonailag híven teljesítette kötelességét, hanem 
e kötelességteljesítés szomorúságába bele vitt egy gondolatot, 
egy érzést, mely mindenkit felemel; azt, hogy elbuktunk, 
de nem te osztrák győztél le ; feltámadhatunk, esetleg 
ellened is újra.

És hogy az nem üres rhetorizálás, azt bizonyítja a 
történet, mely igen is nagy kiilömbséget tud tenni a kö
zött, hogy ki előtt rakja le valamely nemzet a fegyvert. 
Ausztria hajlandó volt 1849-ben átengedni olasz tartomá
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nyait, de nem directe Olaszországnak, mert hisz ezt fegy
veres erejével mindig leverte; hanem Angliának, jelezni 
akarván ezzel azt, hogy nem az olasz győzött rajta, hanem 
csak az európai államrend nyomása, a melyet 1849-ben 
Anglia képviselt. És tényleg 1859-ben át is engedte Lom
bardiát, 1866-ban Velenczéről mondott le, mindkét ízben 
III. Napóleonnak engedvén által a provincziákat, és nem 
az olasznak. Ugyanezt tette Görgey Világosnál; nem Ausz
triának, hanem Oroszország előtt tevén le a fegyvert.

Illő, hogy a magyarság Görgey ez elhatározását hálás 
szívvel emlékezetébe vésse. Belevisz ez forradalmunk vég- 
kimulásába egy felemelő gondolatot; fentartotta az ország- 
önérzetét, becsületét. Utalok újra gróf Prokesch fönnebbi 
nyilatkozatára. Magyarország becsületének egy reménysu- 
gára sugárzik ki a világosi letételből, mely reményt ad 
arra, hogy az az ország, mely még bukásában is meg tudta 
óvni az osztráktól való függetlenségének az ideáját, meg
érdemli, hogy azt az európai constellatiók változtával idő
vel ki is vívja magának.

Görgey Arthur nagysága épp oly nemesen, grandio- 
susan fénylik a világosi fegyverletételben, mint a diadal
mas tavaszi hadjáratban. Mindakettő együttvéve adja meg 
neki a történeti nagyságot. IV. Henrik király nagy király, 
bárha megtagadta hitét, misét hallgatott; «La France vaut 
une messe». Görgey is jobban szerette hazáját és becsületét, 
mint a hogy ellenségeit gyűlölte.

A katona, a politikus is alá van vetve annak, a mit 
Gondviselésnek mondunk. A végső siker épp oly kevéssé 
áll az ő kezében, a mint az orvos nem tudja minden körül
mények között megmenteni betegét, az ügyvéd gyakran 
elbukik a legigazságosabb ügy védelmében. De az életben 
tudunk kiilömbséget tenni. Azt nézzük, megtette-e mindazt, 
a mi lehetséges volt.

Görgey Arthur ezt megtette, Világosnál is. Ha a fegy
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verletétel a bukás fájdalmánál fogva nem oly ragyogó dicső
ség, mint a győztes csaták; az elbukott hős itt is csak úgy 
megtette kötelességét, mint amott. A  nemzet örök hálájára 
és szeretetére érdemes.

A világosi fegyveidetételben van valami, a mi a Meg
váltónak keresztre feszítéséből sugároz reánk. De azért kö
vetjük Krisztus tanát. Görgey Arthur egyik őse, Görgey 
János a kurucz vezér 1708-ban szintén capitulált, azért 
mégis «Patronus et pater lutheranorum»-nak tisztelte őt az 
ország. Görgey Arthur hasonló sorsra érdemes. Jó, igaz 
pater et patronus hungarorum volt mindvégig; Világos
nál is.

X X X I. Vádként hangoztatták Görgey ellen, hogy a 
fegyverletételnél nem gondoskodott tábornokaink amnestiá- 
lásáról. K i kell mutatni, hogy ezek a vádaskodások tudat
lanságból erednek, noha egy alaktalan honfifájdalomból 
valók.

Görgey István művében lépésről-lépésre követi bátyját; 
szorongatott szívvel látjuk a tábornok érdeklődéseit vala
mennyi főtiszt megmentésére; látjuk, hogy Paskievics az 
orosz czár nevében elkéri Görgey Arthur kardját; olvassuk 
I. Ferencz József császár Görgeyt amnestiáló levelét. Arról, 
hogy mi történt Paskievics, I. Miklós czár, I. Ferencz Jó
zsef császár között, a diplomatikus érintkezésekről Görgey 
István megjegyzi, hogy azokat nem tudja; a bécsi és szent
pétervári levéltárak talán fognak egykor felvilágosítást adni. 
Ma azok még pecsét alatt vannak. Nem tudni, megigérte-e 
kötelezően Paskievics Görgeynek az amnestiát, avagy csak 
kilátásba helyezte, hogy ő ezen értelemben tesz majd fel- 
terjesztést czárjához. Nem tudni hitelesen, hogy I. Miklós 
czár milyen indítványokkal lépett I. Ferencz Józsefhez; 
kérte-e valamennyi, vagy csak Görgey amnestiálását ? Nem 
tudni, hogyan fogadták Bécsben a czár interventióját.

Időközben Bismarck herczegnek a nézetét tudjuk meg,
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ifjabb gróf Bethlen Miklósnak fönnebb hivatkozott czikké- 
ből. Bismarck herczeg Klapka előtt 1866-ban következőleg 
nyilatkozott erről:

«Miklós czár nyilatkozata a krimi háború alatt semmi 
kétségét sem hagy fenn arra nézve, hogy Paskievics az 
orosz czár nevében megígérte Görgeynek, hogy a czár sze
mélyesen felkéri az osztrák császárt, hogy adjon általános 
amnestiát. A  felszólítás meg is történt és a felelet is a fel
szólításra nyilvános volt». (Csak Görgey kapott pardont.)

««Mikor Ausztria magatartása megfosztotta Miklós czárt 
a krimi háborúban a győzelem reményétől, a czár végtelen 
haragra gyrílt Ausztria ellen és nyíltan panaszkodott po
rosz barátainak. A  többi közt így szólt: Ausztria hálátlan
sága mindjárt a magyarok fegyverletétele után kezdődik. 
Györgey feltétlenül letette a fegyert Világosnál, de csak 
azért, mert Paskievics az én nevemben neki megígérte, 
hogy én az osztrák császárnál kieszközlöm az általános 
amnestiát. Csak ez ígéretre, a becsületszóra, tette le a fegy
vert.»

«Én teljesítettem ígéretemet, még pedig nyilvánosan; 
a világ színe előtt kértem az amnestiát. A  nyilvánosság 
által kényszerhelyzetet akartam Ausztria számára terem
teni, és megkönnyíteni az osztrák udvar helyzetét a szláv 
és német népekkel és az osztrák tábornokokkal szemben.»

«Arról, hogy engem nyilvános kérelmemre nyilvános 
visszautasítással Európa előtt kompromittálni fognak, nem 
is álmodtam. A  visszautasítás által önmagam előtt meg
voltam alázva, mint olyan ember, a ki adott szavát be nem 
váltja. Már akkor éreztem, minő nagy hibát követtem el, 
midőn hadseregemmel Ausztriát megmentettem.»

Bismarck herczeg azok közül való, a kiket Miklós czár 
«porosz barátainak» mond. Módjában volt állásánál fogva 
megtudni a valót. — Míg a bécsi és szentpétervári levél
tárak meg nem szólalnak, az aradi vértanukat kizárólag a
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régi bécsi áramlatok embertelen dühének köszönjük, mely 
ellenségeinek vérében gyönyörködött és mely dühében még 
barátainak, megmentőinek nemes intentióját sem becsülte 
meg.

X X X II. Ha mindent egybefoglalva, Görgey Arthur 
mint politikus felett, végleges ítéletet akarunk mondani, 
ha azt a helyet akarjuk meghatározni, mely őt a magyar 
politikusok között megilleti, szorosan szem előtt kell tar
tanunk azt, a mit tett.

Görgey helyeselte Kossuth politikáját, a meddig ez hű 
maradt az 1848-iki törvényekhez, melyeknek az erőszak 
elleni megvédésre hívta fel a nemzetet, a mit Görgey tel
jesített. Ebbe az epochába tartozik, mint fönnebb részle
teztük, váczi proclamatiója is; mely, mint Görgey István 
kimutatja, nincs ellentétben a honvédelmi bizottmány el
nökének eddig nyilvánosan vallott politikájával, melyet 
Görgey felfogása szerint röviden így lehet formulázni, «a 
megtámadott Magyarország önvédelmi harcza, a törvényes 
téren maradva, de kénytelenségből forradalmi eszközökkel.»

Mikor utóbb észrevette, hogy Kossuth a törvényes tér 
és czél elhagyásával járó uj valamin töri a fejét, Tisza- 
Fiired 1849 elején, Gödöllőn áprilisban, akkor Görgey nyíl
tan és határozottan óvta és intette Kossuthot, ne tegye. 
Gö'rgey Arthur művének erre vonatkozó fejezete, II. kötet 
i., 2. fejezet, sere perennius monumentum Görgey Arthur 
politikája mellett.

Mikor Görgey a nagy-sarlói csata előtti estvén Léván 
az április 14-iki szerencsétlenségnek, a detronisatiónak 
első hírét vette, azt határozottan elitélte. És azonkívül 
mit tett még?

Tette azt, hogy megakadályozta, hogy régi, tanult, 
megbízható tisztjei őt most a váczi proclamatióval a kezök- 
ben szavánál fogják. Megakadályozta, úgy mint Váczon 
előbb, hogy a magyar sereg legbecsesebb része leköszön
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jön. Megakadályozta a fegyveres erőnek ketté szakadását, a 
polgárháborút. A  polgárháborút, mely józan politikus mér
legelés szerint, nagyon elegendő és egészen alkalmas volt 
volna osztrák érdekben feleslegessé tenni, helyettesíteni az 
orosz invasiót. Görgeyt, nézetünk szerint, Bismarck egész 
tévesen hibáztatja, hogy miért nem tett úgy, mint Crom- 
well. Igaza volt abban, a mit tett. Ez volt a helyes, ez a 
becsületes, hazafias politika.

Tette továbbá azt, hogy híven politikai meggyőződé
séhez, verte tovább az osztrákot. Az olmützi márczius 4-iki 
alkotmányra, mely Magyarországot kitörlé az önálló népek 
sorából, az volt a politikája, «a legjobb felelet», mint mcndá, 
Isten segedelmével újra meg- és szétverni az osztrákot. 
Megverte Wohlgemuth seregét április 19-én Nagy-Sarlónál, 
elverte egymásután a Komárom várunkat körülzáró osztrák 
ostromló hadat, április 22-én a Duna bal partján, április 26-án 
a jobb parton. Felmentette Komáromot, és mivel munitiót 
Kossuth intézkedése folytán nem kapott és a Bécs irányá
ban visszavonuló ellent ennélfogva nem üldözhette, neki 
ment, lejött Buda alá és azt bevette.

Ezek katonai ténydolgok, fegyvertények; de a politika 
adta meg nekik az irányt, az létesítette.

Azt hiszem, hogy a politika helyes volt.
Helyes volt még azért is, mert a csatatéren öntött vér 

valami csudálatos ragasztó elv. Tudta ezt Görgey Arthur 
és tényleg ezek a diadalok forrasztották össze újra a ma
gyar hadsereg széthullani készülő dongáit.

Ez a politika tette lehetővé, hogy Görgey Arthur a 
híres komáromi proclamatiójában nyiltan rá állhatott Kos
suth Lajos álláspontjára. A  nemzet létele, egysége forgott 
koczkán; Görgey Arthur megtette kötelességét. Elmond
hatja, a mit Nelson mondott Trafalgar-nál: Thank God, I 
have done my duty. Hála Istennek, megtettem kötelessé
gemet.
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Mikor aztán az orosz beözönlő hadtesteivel szemben 
meg volt győződve, hogy a nemzet ezt legyőzni nem bírja, 
hogy tehát a vég kezdetén állunk, akkor Görgey megadta 
a helyes jelszót. Az oroszok előrehaladását szinleg alku
dozva késleltetni és ezalatt minden concentrált erőnkkel 
csapást-csapásra egyedül az osztrákokra mérni, ott, a hol 
éppen vannak, tehát Komáromnál. És ezen Kossuth által 
elfogadott jelszavának utóbbi részét Görgey Arthur csak
hamar a julius 2-iki csatában Ácsnál vérével megpecsételte 
és ezzel ad oculos bebizonyította, hogy azt a maga halá
lával is pecsételni kész.

De a gránátszilánk, mely julius 2-án Görgey Arthur 
fejét le az agy velőig felhasította, ezzel halálos sebet ejtett 
magának a hadseregnek ellentálló képességén.

A ki a parancsot átvette, Klapka, nem birja pótolni. 
Klapka nem is bízott már semmiben, csak Komárom vár 
bevehetlenségében. Nincs is más gondja, mint ezen, magá
nak Kossuthtól kialkudott mentsvára. Ő Komáromban akar 
maradni 20.000 emberrel. A  hadsereget Kossuth leparan
csolja Szegedre, a levezetéssel Nagy Sándort bízta meg. 
És a míg Görgey seblázban, eszméletlenül feküdt egy ro
zoga pamlagon, azalatt Klapka, Nagy Sándor és híveik rá
értek a sereg szellemét legalább annyira decomponálni, 
hogy a tisztek ingadozni kezdtek Kossuth és Görgey pa
rancsai között.

Ilyen volt a helyzet Komáromban. És minthogy Gör
gey ezt tisztjeinek csillagsánczi határozatából, a melyben 
külömben őt beadott leköszönésének visszavételére kérik 
fel, és egyéb jelekből tisztán látta, és az új helyzettel szá
molnia kellett; abban a compromissumban egyezett meg, 
hogy a sereg, megszaporodva Horváth János és Görgey 
Armin bátyja osztályaival tegyen még itt Klapka alatt egy 
uj kísérletet Haynau megverésére, hadvonalának áttörésére; 
és ha ez sikerül, de ha nem is találna sikerülni, akkor ő,
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Görgey kész a Duna jobb, esetleg bal partján a sereget az 
alvidéki sereghez levezetni.

Az akkor julius 9-éré kitűzött, de Klapkától semmis 
okokból julius ii-éré elhalasztott áttörési kísérlet nem sike
rült. És ekkor Görgey végrehajtotta a fönti compromissu- 
mot. Levezette hallhatatlan útján a sereget.

Levezette, kezelő orvosai tilalma daczára, személyesen ; 
még azért, mert az előrelátható végnél jelen akart lenni, 
nehogy, mikor majd előreláthatólag Magyarország sorsának 
eddigi intézőire nézve beáll a sauve qui peut pillanatja, a 
nagy halott dísztelenül, elhagyatottan és temetetlenűl az 
útszélen ne maradjon . .. Talán, hogy sikerül ő neki a maga 
költségén annak az ő drága halottjának legalább tisztessé
ges temetéséről gondoskodni.

És azután, valamint az orvosnak mindaddig, a míg 
az életnek utolsó szikrája is kialudt betegében, sem ezt, 
sem a reményt elhagynia nem szabad; Görgey köteles volt 
még arra a lehetőségre is gondolni, hogy hátha majd oda
lent Dembinsky nagy seregével egyesülten sikerülhet a 
maga saját vezér gondolatát érvényesíteni, Haynau osztrák 
seregét megverni!

Mindezeket egybevéve, nem mondhatjuk következetlen 
eltérésnek a saját gondolatától azt, hogy Görgey, engedel
meskedvén Kossuthnak, a sereget Komáromból levezette 
az alvidékre.

És én, szemben Görgeynek befejező tényével, a V ilá
gosnál az oroszok előtt történt fegyverletétellel, melynek 
értelme egyebek között csak egy más alakja Görgey júniusban 
kimondott jelszavának «Csapást-csapásra Ausztria ellen», oda 
concludálok, hogy Görgey Arthur politikája a nemzet egy
sége érdekében a legkövetkezetesebb politika. Görgey 
Arthur a forradalom egész tartamán keresztül az egyedül 
helyesen gondolkodó politikus volt. Híve volt lélekkel, 
tettekben a nemzet egységének, becsület-védelmének, és
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ez nagy dicsőség, nagyobb, mint a visszahúzódó Deák 
Ferenczé.

És az is tény, hogy a temesvári csata után megtalálta 
önönmagát, megtartotta az országot a józanság útjain, meg
mentette a hazát a végnélküli haszontalan vérontástól, erőt, 
önérzetet öntött belé a feltámadásra.

Görgey Arthur politikáját egybevonva, az: 
a múló forradalmi események daczára bizton nyugo

dott az európai viszonyok igaz megítélésén:
azon a meggyőződésen, hogy a mi harczunk Ausztria 

hódító politikájával szemben csak a 48-iki törvényeknek 
következetesen fentartott törvényes rendjén nyugszik; a 
mely alapon a harczot megkezdettük és a mely alap igaz
ságos és nem is reménytelen.

és épült azon a törekvésen, fentartani az országnak a 
legjobb védőket, fentartani és biztosítani a mindig újra 
ismétlődő erisisek között, az országban, a seregben a becsü
letet. az egységet, és erre a nagy czélra meghozta a maga 
részéről a legnagyobb áldozatokat intellectusban, elvben és 
meggyőződésben.

Ez a nemzetét szerető hazafi politikája volt. Bárha 
mindegyikünk át volna tőle hatva.

X X XIII. Vessünk még egy pillantást Görgey Arthurra, 
mint emberre.

És itt fájdalmasan kell említenünk, hogy Görgey 
István bátyjának emberi tulajdonságaira, magánéletére üj 
adatokat nem közöl. A  magyar történetírásnak nem ad 
adatokat, a melyekből Görgey Arthur magánéletét, általá
nos emberi érzéseit, magaviseletét megismerni lehetne. 
Nyilvánvalóan azért, mert a művében csak azt a conflic- 
tust akarja ecsetelni, a melyben bátyja Kossuthtal élt. Az ő 
bátyjának magánéletét, mindazt, a mi nem Kossuth Lajossal 
függ össze, öntudatosan kizárta művéből. Nem memoire-t 
írt, a melyből hősét minden emberi vonatkozásban meg
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lehetne ismerni. Műve előszavából megtudjuk, hogy bátyjá
nak ilyen memoire-szerű életét is megírta; de ez a könyv 
csak haláluk után fog megjelenni. Adja Isten, mentői ké
sőbben ! Görgey Arthur egész személyisége arra a feltevésre 
kényszerít, hogy öcscse azért nem adja ki életében leveleit, 
magándolgait, nézeteit, mert nem akar bátyja dicsérője lenni. 
Mi igazat adunk Péterfynek, a ki Görgey István művének 
ismertetésében azt a kívánságot fejezi ki, bár hozná mi
hamarabb emberileg is közelebb bátyját a nagy közönséghez.

Ez idő szerint Görgey Arthur jelleméről csak a köz
dolgokban kifejtett tevékenységéről Ítélhetünk.

Görgey Arthur kevés szavú, komoly, szinte zárkózott 
jellemű férfiú volt; katona minden ízében. Kimagasló tulaj
dona személyes bátorsága, a rendíthetlen kötelességteljesí
tés, ha az életbe is kerülne. E bátorságát ellenfele, Kossuth 
Lajos, is kiemeli; «magasztos erény»-nek mondja. Tényleg 
így volt, mindig. Nem igen volt sok tábornok, a ki annyi
szor a tűzbe ment, mint Görgey. És mikor megsebesült, 
a fején látni lehetett agy vei ej ét, két hétre rá 24 óra hosszat 
ott lovagolt, vezényelt katonái, a váczi csata golyózápora 
között. Ott lovagolt a nagy attaque-ok idejében; semmibe 
se vette a golyót recognoscálásai közben. Ezt a katonai 
erényt felül nem múlható módon bírta; nem csuda, ha ka
tonái ragaszkodtak hozzá.

Tudott fegyelmet tartani. Szigorú volt, de igazságos. 
Nem ismert más tekintélyt, mint a kötelességet; és a ki 
ezt megszegte, az megérezte kezét. Fegyelem tartásáról 
több adatot jegyzett fel Görgey István. Főbe lövette azt a 
honvédet Selmeczbányán, a ki a botozás ellen perorált; 
levágta azt a honvédhadnagyot Isaszegnél, a ki az elren
delt roham ellen perorált; még Világos utolsó perczeiben 
is degradálta azt a honvéd auditort, a ki tilalma daczára 
kocsin akart a fegyverletételnél parádézni. A  sereg elvi
selte a nagy szigort, mert tudta, hogy moralis háttere van..
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Tudta, hogy a ki így büntet, igazságosan teszi; tudta, hogy 
az jutalmazni is tud. És így is volt. Ismeretes Görgey Arthur 
azon felterjesztése Kossuthhoz, melyben ezt a protectiona- 
lis kinevezésektől óvja; azért mégis kinevezte Kossuth 
Lajos 7 és 9 éves két gyermekét hadnagyoknak egy hon
védzászlóaljba. Tudva van az a felterjesztése is, melyben 
rosszallását, álmélkodását fejezi ki öcscsének előmozdítása 
felett. Tudva van, hogy az ácsi csata után, súlyos sebbel 
a fején, első dolga volt azon férfiak jegyzékét Írásba szedni, 
a kik a csatában jutalmakra méltóaknak bizonyultak. 
Szívből utálta az iinnepeltetéseket, a korteskedéseket, mint 
Toporcznak az a másik szülöttje, az ügyvéd Horváth Jakab, 
a ki még sírkövére is csak azt az egy szót vésette: Fűit. 
Görgey István közli azt a parancsát, melyben seregének 
tiszti karát óvja a mellette való tüntetésektől.

E mellett lelkiiletének egy alapvonását emberi egy
szerűségében, önzetlenségében látom. Magának semmit se 
kívánt, semmi után sem törekedett. Nincs rá a legcseké
lyebb nyom sem, hogy illoyalis utón vagyonra, hatalomra 
iparkodott volna szert tenni. Csak chemise-professor lehes
sen forradalom után az egyetemen, íme ez volt ambitiója. 
Annál csudálatosabb az a hajsza, melyet «nagyravágyása» 
miatt ellene folytatnak. Az igaz, ő egy másik nagyravá- 
gyásnak útjában állott ; félelmetes volt reája. És régi takti- 
kájok azoknak, a kik valamiben bűnösek, hogy torkuk sza
kadtából rá kiáltanak valakire, «fogjátok a tolvajt». Görgey 
életében semmi concret adatot nagyravágyására nem talá
lok. Hogy mások, hogy az ő serege őt első helyre kívánta és 
óhajtotta, abban az ő akaratának nem volt semmi része. 
Láttuk, mint utasította vissza az emelkedésnek minden 
jelét; a felajánlott 200,000 frt nemzeti jutalmat, melyet 
Kossuth nyilván azért ajánlott fel neki, mert az ő kormány
zói fizetését is 200,000 forintban contemplálta; a gödöllői 
uradalmat, az altábornagyi rangot, az x-ső osztályú honvéd-
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érmet. Visszautasította, mert nem akart Kossuth lekenye- 
rezettje lenni. Kossuth azon biztatására, hogy fogadja hát 
el a 200,000 frtot; hisz Vetter is elfogadta; gondolja meg, 
hogy a halál mindennap elérheti; gondoljon nejére; röviden 
azt válaszolta, «nőm, ha elesem, menjen nevelőnőnek». 
Nem jegyeztek fel róla semmiféle élvhajhászatot, szenve
délyes kártyázást és más ilynemű ősi magyar mulatság- 
keresést. Tisztjeinek báljaira sem ment el mindig. Görgey 
István megjegyzi, hogy de regula, io hónapon által, felöl
tözve feküdt le; élelmezéséről nem úgy, mint a franczia 
tábornokok, hanem csak úgy gondoskodott, mint közembe
reiéről. Mikor seblázban a Rétság feletti dombokon ledőlt 
a búzakévékre, képzelni sem tudok oda szebb relief-et, hát 
bizony az ő számára, a beteg fővezér számára is egy óra
távolságból, Tereskéről a Huszár birtokról hoztak egy pa- 
laczk vizet.

Kiegészíti Görgey Arthur jellemét igazi humani
tási érzése. A  forradalmárok véres szájú handa-bandázásai- 
ból nem volt meg benne semmi. Elfedte ezt társalgási 
modora, mely gyakran nyers, sokszor sarkasztikus, sőt 
cynikus volt. De lelke mélyében sok humanismus volt, a 
melyből meg amazokban nem volt semmi. Görgey István 
közli bátyjának azt a felterjesztését Kossuthhoz, melyben 
pardont kér azon 25 osztrák tiszt számára, a kiket Kossuth 
hada akasztatni kivánt. Humánusán bánt el Pozsonyban a 
«nemzetőrök» ezreivel, a kik «nem bolondok, hogy életű
ket a kikötött szolgálati időn túl koczkára tegyék». Huma
nus volt azon osztrák érzelmű tisztekkel, a kik a sereget 
1849 januárban Vácznál ott akarták hagyni. És mikor 
Kossuth ráparancsolt, hogy Ácsot az oroszok módjára el 
kell hamvasztani, tisztelettel félre tette ezt az oktalan pa
rancsot. Mikor a «hazai közvélemény», értsd Kossuthot, 
Haynau gyalázatos pozsonyi akasztásai miatt repressaliá- 
kat kivánt tőle, nem teljesítette. Hentzi katonáit, vagy
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6oo-an lehettek, nem hányatta kardra, a miért az ország
gyűlés elismerést is szavazott neki. A  Vácznál elesett Götz 
tábornoknak katonai tisztelgéssel, ágyúszóval, jelenlétével 
adta meg a végső tisztességet. Mindenütt humanus, emberi 
érzést mutat. Görgey István feljegyzi, hogy bátyja 1849. 
júniusában Batthyányi Lajos gróf Gráczban fogva ülő első 
miniszterelnökünket egy diversio utján ki akarta szabadí
tani. Ő volt az egyetlen, a ki meg nem feledkezett ezen 
becsületbeli kötelességünk megkísérléséről. Igaza van Roch- 
litz Kálmánnak, midőn azt irja, hogy Görgey Arthur jelle
mének alapvonása az «igazi humanitás».

A  mi végre Görgey Arthur féktelen természetének, 
nagyravágyásának, önző czélokért való küzdésének a vád
ját illeti, helyesen utal rá Görgey István, hogy a ki a 
Kossuthtól neki két ízben megajánlott külön nemzeti ju 
talmat, Debreczenben 200,000 frtot, Gödöllőn a gödöllői 
uradalmat, mind a kétszer köszönettel visszautasítja, az 
nem önző. Csak egy embert tudok, Washington-t, a ki 
minden jutalmat ismételten visszautasított, mint Görgey.

Utal arra, hogy a ki a harcztéren mint hadvezér intéz 
és parancsol, de valahányszor nagy veszélyben a személyes 
példaadásra van szükség, akkor ott küzd az első sorban 
közvitéz módjára; a ki a julius s-iki nyilt csatában egy 
huszárroham élén keresi a sebet; a ki e kettő közti vá
lasztás elé állítva, hogy a súlyos seblázban fekvőt meg
illető nyugalomban Komáromban maradjon, vagy pedig az 
oroszok elleni uj hadjáratra és ennek a felgyógyulást veszé
lyeztető erőszakos fáradalmaira vállalkozzék, szabad aka
ratjából ez utóbbit választja és személyesen vezeti le had
seregeit Komáromtól Aradig az oroszok áttört főhaderején 
keresztül és a váczi csatában e közben 24 óráig egyfoly- 
vást nyeregben van, egész a kimerülésig, közel az eszmélet
lenségig; a ki, hogy a legnagyobbat kiemeljük, a bánáti 
hadseregnek, Bem és Dembinszkinek, augusztus 9-én Te-
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mesvárnál történt szétveretése, Kossuth és minisztereinek 
leköszönése és az országból távozása után, miután Kossuth 
bucsuproclamatiója szerint «nincs többé remény, hogy az 
egyesült osztrák és orosz nagyhatalmasságok ellen az ön
védelem harczát siker reményében folytathassuk», a nya
kába akasztott üres tarisznyát, a dictatoi’i hatalmat nem 
egyébre fordítja, minthogy a tulon túlnyomó orosz hadse
reg előtt föltétlenül lerakja a fegyvert és ezen genialis 
gondolat kivitele által megmentse a 17.000 elcsigázott em
berre lefogyott feldunai magyar sereget a Haynau általi 
legyőzetéstől és az országot attól a halálos csapástól, hogy 
Ausztria bejelenthesse a világnak, hogy ő győzte le és most 
végre meghódította fegyverrel Magyarországot, — a ki mind
ezt megcselekedte élete és népszerű jó hírneve, és dicső
sége koczkáztatásával, annak ambitiója csak az az önzet
len igazi nemes ambitio lehet, mely a hazaszeretetben, 
a kötelességérzetben, az erkölcs talajában gyökeredzik és 
önnön mindenét feláldozni kész.

Végre, a kit katonái úgy szeretnek, hogy még Kossuth 
hatalom szavával szemben is az ő pártjára állanak és a 
végső pillanatban még a fegyverletétel, az öntemetkezés 
parancsát is teljes katonai rendben követik és végrehajt
ják, annak a férfiúnak keményen szigorúnak, de igazsá
gosnak kellett lenni. Az igazságos hadvezér pedig nem 
lehetett féktelen természetű.

X X X IV . Ha a történetben Görgey Arthur mását 
keresem, Nelson és Washington-on akad meg a szemem. 
Nem mintha Görgey Arthur oly nagyokat vitt volna véghez, 
mint ezek a férfiak. A  viszonyok mások voltak. Washing
tont, Nelsont egy hatalmas nép tettereje emelte nagyra; 
páratlan siker követte lépéseiket. De a lélek, a szív, az 
mind a háromban egy és ugyanaz. Nyugodt volt a meg
gondolásban, tüzes, hatalmas a végrehajtásban; állhatatos 
a szerencsétlenségben, még állhatatosabb a szerencsében;
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bátor a csatatéren; élesszemű munkatársai megválasztásá
ban ; ment volt minden irigységtől, önzéstől; nem hagyta 
el a jog, a tisztesség útját még a leghevesebb támadások
kal szemben sem; ura volt m agának; másokkal szemben 
humanus, minden gőgtől ment; mindennek felett testtel, 
lélekkel az ország szabadságát védte és a jogtalan táma
dásokkal szemben önfeláldozó tudott lenni a megsemmisü
lésig. Hazánk négy nagy alakja között, Széchenyi István gróf 
egy külön nagyság, mely valamennyi fölött á ll; de Kossuth 
Lajos, Deák Ferencz és Görgey Arthur között emberileg 
Görgey Arthurt illeti meg az elsőbbség, a feltétlen dicső
ség. Csak is róla mondhatjuk, mindig fáradott, mindenben, 
mindig megtette kötelességét.

X X X V . Nem tudok kitérni Görgey István művének 
méltatásában az elől, hogy rá ne mutassak arra az igazi 
hazafiúi érzelemre, a melylyel ő Kossuth Lajosról megem
lékezik. A  ki bátyját nem egyszer főbe akarta lövetni, a 
kinél a gyűlölet Görgey Arthur ellen nyilvánvaló volt, a ki 
bátyját 1849-iki vádjaival szinte megölte, vájjon azt mily 
világításban állítja élénkbe? Hisz a taliónálfogva igazolva 
volna a felháborodás, a hasonlóval való viszonzás. De 
Görgey István művében ennek nyomát se találni. Meg
mondja a döntő pontokon a keserű igazságot, de Kossuth 
hazafias nagyságától végig árad a mű. Kossuth hazafisága, 
Kossuth lelkes erélye, fáradhatatlansága, szónoki ereje mind
végig ragyog Görgey István művén. A  magyar ember okulva 
ugyan, de önérzettel és nyugalommal teszi le a könyvet. 
Nem foszlott el a nemzeti dicsőség egyetlen egy igaz virága 
sem Görgey István előadásában.

Én azt hiszem, Görgey Istvánnak igaza van, bár nem 
követte vakon a mai nap élő Kossuth-cultuszt. Más Kossuth 
az, a kit Görgeyből megismerünk, mint a mai Kossuth- 
cultusnak a Kossuthja. De igazibb.

Kossuth nagysága lelki erejében, hazafiúi agitatiójában
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áll, a melyhez foghatót történetünk csak Széchényi István 
grófban, igaz, még nagyobbszerűt adott. Kossuthot férfias 
ellentállása a bécsi erőszakoskodások, álnokságok ellen 
1848-ban, a nemzetnek harczra hívása, a harcz dicső vitele 
végig, a szónoki, agitationalis fáradhatatlansága, 1849 utáni 
élete örökre a legelső helyre emelik gróf Széchényi István 
mellé, Deák Ferencz fölébe. A  nemzet örök hálára van 
neki lekötve.

Azonban abból, hogy valami jó, nem következik, hogy 
az minden másban is jó legyen, és Kossuth sincs kimentve 
azon emberi törvény alól, hogy fényoldalai mellett árnyakra 
ne bukkanjunk. A hazafias lelkesedésben, a tett mezejére 
elszántan rálépésben fekszik nagysága, de egyéb tekinte-
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tekben alá volt bizony vetve ő is az emberi törvényeknek. 
Mert a nemzet nagysága nemcsak a lelkes hazafiságban 
áll; megszámlálhatatlanok a terrénumok, a hol a nemzet
nek munkával, önmegtagadással meg kell szereznie előbb 
a nagyság kellékeit és ezeken a téreken Kossuth nem nagy 
számot tesz. És az igazi nagyság távol tartja magától az 
emberi gyarlóságokat, a mit Kossuth, fájdalom, nem min
dig tett. Gróf Széchenyi István készítette el a talajt; 
mellette Kossuth csak a tovább fejlesztésben fejtett ki 
figyelembe jövő tevékenységet. A  népnek a feudális állam
ból nemzetté emelésében gróf Széchényi István, Deák Fe
rencz mellett Kossuth inkább csak lelkességével hatott. 
Mint katona Görgey Arthur mellett eltörpül; függet
lenségével, detronisatiójával higgadt beszámítás alá sem 
esik. Nyíltságot, egyenességet sokszor hiába keresünk éle
tében.

De hazaszeretete, szónoki ereje páratlan fényben ra
gyog. Nemcsak Magyarország, az egész világ, Amerika, 
Anglia visszhangzanak magasztalásától. És méltán. Csak
hogy itt is igazságosaknak kell lennünk. Páratlanul tudta 
a szót kezelni; de szónoklatának a húrjain sokszor csak
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gyönyörű frázisok vannak, a mik csak a szónok külső meg
jelenésével, hangjának bűbájával, a nyelv mesteri előadá
sával tudták a hallgatóságot elragadni. Szónoklatai tetszet
tek, hatottak; meg volt bennök mindaz, a mi a hallgató
ságának tetszett; a hazafiúi érzés, a gyűlölet az elnyomás 
ellen, a maga egyéniségének előtérbe tolása, a halállal való 
fenyegetés, az örök igazság mennydörgése. Hallgatói át- 
szellemiilten meggyülölték az osztrákot, épp úgy, mint a 
szónok; inkább meghalnak, semhogy rabok legyenek; nagy 
érzésekkel teltek m eg; mindegyik egy-egy «névtelen félisten»-, 
nek képzelte m agát; hizelgett nekik, a hallgatóknak a nagy 
lélek — íme a Kossuth hatásának egyik nem éppen ritka 
titka. Sokszor mint egy czigányprimás el tudta ragadni a 
hallgatóságot; játszott a hallgatóság képzelődésének húrjain 
és páratlan szónoknak bizonyult mindig. Van legalább ioo 
beszédje, a melyben elmondja, hogy ő inkább meghal, meg
öli, eltemeti magát, semhogy Ausztria szolgája legyen ; a 
honvédeket «névtelen félisteneknek» magasztalta; Szegeden 
üdvözölte «Európa» szabadságát, mind oly dolgok, a me
lyekkel a hallgatóinak érzékeit csiklandoztatta. Mily más 
az igazi szónok, Demosthenes, Deák Ferencz! Mily más 
Nelson, a ki trafalgari hires parancsában úgy apostrofálta 
katonáit: «Anglia elvárja, hogy minden ember megteszi 
kötelességét.» Különösen, ha még eszünkbe tartjuk, hogy 
Kossuth, a ki százszor is kijelentette, hogy inkább meghal, 
ezt a kijelentését azzal illusztrálta, hogy a mit különben 
egészen okosan tett, haját levágatta, szakállát, bajuszát 
leborotváltatta, hogy fel ne ismerjék és kimenekült Török
országba; mikor Jókai Mór még Vörösmartyról és Bajzáról 
is constatálta Arad utczáin 1849 augusztus 10-én, hogy 
megtartották férfi diszöket, nem voltak leberetválva! Kos
suthban az igazi lelkesedéssel párosult gyakran valami 
abból, a mi czigányprimásainkat páratlanokká teszi világ 
szerte.
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Mac Carthy, az angol történetíró, a ki Kossuthnak 
híve volt, melléje állt a Palmerstonnal való controversiában, 
«korunk történetében» ezeket mondta róla: «Kossuthnak 
gyönyörű, elbűvölő arcza volt; megjelenése hatalmas volt. 
Öltözete (magyar costume-ben jelent meg künn), magavise
leté festői, sőt talán theatralicus volt; állása, gestusa mind 
olyan, mintha mindegyik festő általi reproductióra készült 
volna. Kétségen kívül egyike a legékesebben szóló férfiak
nak volt, a kik valaha angol népies gyülekezethez szólották. 
Az angol, a mit beszélt, a legnemesebb volt abból a stylus- 
ból, a melyből a tanuló ékesszólást tanulhat. Kossuth 
Shakespeare angol nyelvén beszélt. Lehetetlen volt meg
hatva nem lenni Kossuth forró, félig-meddig orientalis 
beszédjének megkapó dramatikus fordulatai által. Kinyúj
totta jobb karját és kijelentette, «volt idő, midőn e tenye
remben tartottam a Habsburg-ház sorsát». A  magyar forra
dalom hőseit, a kik küzdöttek és elestek, «névtelen fél- 
istennek»-nek apostrophálta. Emlékeztette hallgatóit, hogy 
«volt idő, midőn IX. Pius pápa és Kossuth Lajos neve 
éljenezve végig hangzott az Adria verőfényes partjain». 
«A superb phrase maker», «a sort of superb charlatanerie» 
volt benne.

De Mac Carthy előadásából is kitűnik, hogy Kossuth 
Lajos még sem volt az igazi Demosthenes. Tudott a nép 
nyelvén szólani; úgy hogy magával ragadta a legnagyobb 
intelligentiát is, de még sem volt Demosthenes. Mac 
Carthy hozzáteszi fönnebbi jelemzéséhez Palmerston mon
dását. «Én nem tudom magam Kossuth Lajosba belekép
zelni; minden fel van nála fordulva; de hazaszeretete, 
geniusa nagy.» És hozzáteszi azt, a mit az élet folyásából 
tanult. Kossuth varázsa nem tartott sokáig. Nagyon hamar 
jött az idő, a melyben elfeledték, a mikor csak üres ter
meknek beszélt, mig végre észrevétlenül ott hagyta Angliát.

Majd így voltunk vele Magyarországon is. Kormányzó
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ságának utolsó idejében elhagyták legmeghittebb barátai, 
minisztertársai; a nép ott hagyta 1867-ben. «Olyan Nagy
ságod mint a paradicsommadár; gyönyörűek a szárnyai, 
de vékony a corpusa; az orrán függ a szép kis madárka, 
a szél csak úgy lógatja.» így Bercsényi gróf II. Rákóczy 
Ferenczről.

Nem lehet azon csudálkozni, hogy nincs egyetlen egy 
nagy költőnk sem, a ki Kossuthot lantjára vette volna; 
sem Vörösmarty, sem Petőfi, sem Arany. Sőt Arany János
nak keserű, fájdalmas hangon írott számos verséből ítélve, 
a magyar Parnassus, igazolatlanul, repudiálja őt befogadni 
a nemzet nagyjai sorába. Petőfi kortársa volt; szerette a 
hazát azzal a lélekkel, sőt nagyobbal, a mely Kossuthot 
lelkesítette. És egyetlen egy költeménye sincsen, a mely 
Kossuthot dicsőíti. Csak 1888-ban tudtuk meg saját írásá
ból, az Arany Jánoshoz 1849-ben julius n-ikén írt levelé
ből, mily nézete volt Kossuthról. «Az napon, melyre hir
dettük a népgyűlést, a melyre fellovalt volt bennünket 
Kossuth, hogy fanatizáljuk a pesti népet a főváros környé
kén vívandó véres, elhatározó, utolsó leheletünkig tartó 
csatára, hol Kossuth maga is jelen lesz, s ha kell, «meghal 
Pest romjai alatt stb», mint ő maga mondá; ugyan az na
pon adta tudtára a kormány a fővárosi népnek hegedű 
szóban persze, hogy esze ágában sincs Pest környékében 
harczolni, még kevésbbé ott hagyni becses fogát, hanem 
az első bokor zörrenésére el fog lábolni világtalan világig, 
hol Árpád óta nem volt ellenség, s hol hazamentő irhája 
nagyobb biztonságban lehet . . . Petőfi Sándor; s. k .»

X X X V I. A  közvéleményben elhallgatott a csúnya vádas
kodás Görgey Arthur ellen. Azok, a kik a lefolyt idők 
történetét ismerik, úgy sem tartoztak a vádaskodók choru- 
sába. De megszóllak végre 1884-ben a nemzet becsülete a 
268 előkelő honvédtisztnek nyilatkozványában, melyet Görgey 
Arthurnak szeretetök és tiszteletök jeléül átadtak. Azt hisz-
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szűk, Görgey István könyve tisztára kiirtotta a gazt, és ez 
egy főérdeme. Persze, az ember tökéletlenségében benn. 
fekszik, hogy egyesek titokban még mindig csaholnak. 
Abból a fajtából valók, mint azok, a kik Deák Ferenczet 
hazaárúlónak mondták, a miért 1861-ben az országbírói 
értekezleten az osztrák polgári törvénykönyv fentartása 
mellett fölszólalt. Hasonlítanak a fariseusokhoz, az írás
tudókhoz, a kik Krisztus Urunkat Isten tagadónak decla- 
rálták és keresztre feszítették; olyforma emberek, mint 
egy birtokos szomszédom, a ki nekem bizalmasan négy 
szem között Kossuthot hazaárulónak mondta, mert 117 frt 
Kossuth bankója oda veszett a forradalomban. Szóval olyan
forma emberek, mint a szabadszállási magyarok, a kik 
Petőfit, mikor 1848-ban mint képviselőjelölt közéjök jött, 
azzal fogadták, «itt a hazaárúló; akasztófára vele; itt a 
muszka kém, a ki el akarja adni a hazát. Agyon kell ütni. 
Tépjétek széjjel.» Hiába! nagy a «stupiditások lavinája».

Visszatérve a gáncsoskodásra, a fővádoló, Kossuth 
Lajos is megtért. Az egész vád az ő 1849 szeptember 15-én 
kelt viddini levelén nyugszik, és «Irataimban» 1879-ben 
világosan megtagadja, hogy ez a levél tőle származott volna,, 
bárha a «Történeti lapokban» dupla bizonyság is van reá, 
hogy az bizony tőle eredt; az egész világ ezt így tudta 
30 éven által; 1849-től fogva minden vádaskodó Kossuthra 
hivatkozva, tárta fel a vádat. De mindegy; 1879-ben meg
tagadja e levelét. Sőt mi több. Fia Kossuth Ferencz az 
«Irataimban» 1898-ban közli azt a levelet, a mit atyja 
1866-ban nemeskéri Kiss Miklósnak írt, és melyben Görgey- 
ről ezeket írja: «Görgey is csak ambitiosus volt és intri- 
gán s; nem. ex professo áruló; mégis elvesztette a hazát.» 
1849 1898-ig, 50 évig, Kossuth nem nyilatkozott a nyilvá
nosság előtt! De hát végre 1898-ban egy magánleveléből 
megtudjuk igazi véleményét Görgeyről. Nem ad neki plena 
existimatió-t; de a hazaárulást expressis verbis kizárja.
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A  nemzet most már nem tehet mást, minthogy szere
tettel ápolja, szivébe vésse Görgey Arthur emlékezetét, 
feledtesse azt, a mit vétkezett ellene. Maga-magának tesz 
vele szolgálatot. Nincs élet, a melyből, különösen katonai, 
politikai tekintetben annyit tanulhat, mint az övéből. Az 
ő életéből és működéséből ismeri meg igazán a «három 
bérez és négy folyam» hazáját; a Tátra, Mátra, Fátra, a 
Duna, Tisza megelevenednek léptei alatt; megismeri népé
nek hibáit, jó tulajdonságait, az utat, a melyen azt dicső
ségre lehet vinni. Megismeri Európát. Mintha napjainkban 
élt volna, oly actualis minden tette. Ő élte át, ő vezette 
dicsőségre az ország erejét. Nem volna elegendő, ha életét 
behatóan csak a Ludovicában tanítanák. Nekünk, mindnyá
junknak a Görgey Arthur eszére és szivére van szükségünk, 
ha valamire menni akarunk. Nekünk nemcsak «szónok és 
államférfid», hanem becsületes katona is kell. Fájdalom, a 
nemzeti múzeumnak még ma sincs forradalmi galériája. 
A  legdicsőbb korszakról nem találunk benne képet. Még 
Kossuthnak, Petőfinek az élete sincs benne megörökítve; 
Széchényi-termeket hiába keresünk benne; a ki pedig 
Görgey Arthur életét ismeri, velünk egy nézetben lesz, 
hogy életének képeiben egy oly galéria tárulna a nép ámuló 
szeme elé, mely igazibb, nemesebb érzésektől ragyogna, mint 
I. Napoleon híres gloiregaleriája Versaillesban. Minden egye
temi polgárnak, seminariumi növendéknek ismerni kellene 
Görgey Arthur életét, hogy azt a népben tovább fejleszt
hesse. Historia magister vitae, lux veritatis. Én azt hiszem, 
hogy a Görgey-cultus jobb izű gyümölcsöket teremne, mint 
a legújabb kor elfajzott Kossuth-cultusa.

X X X V II. Görgey Arthur 1849 utáni életéről Görgey 
István keveset mond. Megérzik a magyarok ennek okát, 
és fájdalommal magukba szállanak. De ki kell mondanunk, 
hogy a nemzet alatta maradt annak, a mivel Görgeynek 
tartozott, a mikor 1867-ben visszakapta alkotmányát, azt
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az alkotmányt, melynek halálig elszánt védője éppen Görgey 
Arthur volt, és melyet Görgey diadalainak emléke nélkül 
tán nem kapott volna hátsó gondolat nélkül vissza. Deák 
Ferencz, gróf Andrássy Gyula Görgeynek tisztelői voltak; 
sőt 1867 után a honvédség szervezésében Deák Ferencz élt 
is Görgey tanácsaival. De tudtommal nem tettek semmit, 
hogy Görgey Arthur a haza érdekében, az őt megillető 
helyen dolgozhassák. «A stupiditások lavináját», mely Car- 
lyle szerint Cromwell emlékét elborította,'*' rá hagyták bo
rulni Görgeyre. Ez egy nagy hiba volt, a melynek okai 
még felderítendők.

Kossuth vádaskodása megölte Görgeyt egész életére; 
sem a kormány, sem a nemzet nem tudott, még 1867 után 
sem, Kossuth pressiója alól szabadulni. A  kormány, bár 
egyénei tisztelettel hajoltak meg előtte, nem merte őt resti- 
tuálni; nem bizta reá, a legdicsőbb honvédre, az újonnan 
felállított honvédség szervezetét, főcommandóját; nem hívta 
meg sem őt, sem öccsét a főrendiházba sem, pedig őseik 
is ott ültek; feledésbe hagyta menni; nem érdeklődött 
iránta, nem kereste fel. Nem kérte fel a 48/49-iki esemé
nyek figálására; sírba fog szállani Görgeyvel mindaz, a mi 
a nagy idők emléke; a hadi utak sorja, a benne résztve
vők szereplése; még a régi csataterek megjelölésére sem 
kérte fel . . . Nem szerezte meg a Görgey-kastélyt, a több 
száz éves hársfával a nemzet számára, mint az amerikaiak 
Mount Vernont megvették Washington tiszteletére. Kerülte 
őt a kormány. Csak Tisza Kálmán, a legmagyarabb minisz
terelnökben szóllalt meg egyszer valami.

A kormánynál a nemzet se volt különb. Jött hozzá 
külföldi, a ki megtanult magyarul, hogy harczaink hírmon
dója lehessen; írtak róla a párisi, berlini urak; csak ma
gyar, az új genératióból Beksics Gusztáv, Marczali Henrik

* V é g h  A rthur, Tanulm ányok, Carlyle, 193. 1.
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kivételével, nem kereste fel; azoktól ugyan rég meghalha
tott volna. Az akadémiánk nem vette be a Görgeyeket. Mi 
inkább kezdjük már a magyar glóbust tanítani, magyar 
architecturát fedezünk fel, eljárunk Olympiába a sport- 
ünnepélyekre; stb.

A  japánok százával mennek Berlinbe, hogy háborút 
tanuljanak. Mi nálunk fű nő Görgey Arthur utain; nem 
állítunk honvédszobrokat emlékük fentartására; csak szen
tek, Nepomukok állanak utainkon; az ifjúság nem jár raj
tok; nem látogatja a csatatereket. Teszünk milliárdokat a 
takarékpénztárakba, költünk milliókat cséplőgépekre, gőz
ekékre, de a régi dicsőséget, azt hagyjuk feledésbe menni.

Én ugyan hiszem, hogy máskép lesz. Muszkaország 
már visszaadta a hazának Rákóczy kardját. A  Habsburg 
királyok utódja visszaszállítatja II. Rákóczy Ferencz ham
vait. A  szerbek is visszaadták már a zombori honvédzász
lónkat. El fog talán az az idő is jönni, mikor a nemzet 
lerója a hálaadóját a honvédelmi harcz, annak dicső főhőse 
iránt. Csakhogy túlságos lassan megy minden.

Görgey Arthur, az a hatalmas egyéniség, az a kato
nailag, politikailag kimagasló emberünk, a minőt a Gond
viselés nem minden században ad, 1867 után tétlenségre volt 
kárhoztatva. Dolgozott ugyan; szavát felemelte többször is, 
hol névtelenül, mint a hogy a honvédség szervezéséről név
telenül írt 1848-ban a márczius 15-kébe, hol neve alatt; de 
az őt megillető munkakörben munkálkodni nem adatott meg 
neki. Pedig Görgey Arthur európai látköre, katonai nagy 
múltja, esze, erős és szívós kitartása, már 30 év előtt orga
nikus utón alighanem más eredményeket ért volna el, mint 
a minőket az obstructiós emberek erőszakoskodásainak kö
szönünk.

Az internálás 19 évéről is keveset közöl Görgey István. 
Álljanak itt egy nagyhírű külföldi írónak, Hanslick-n&k a 
szavai, a ki Klagenfurtban éveken át Görgey társaságát
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élvezte. «Die ganze Haltung Görgey’s in Klagenfurt erregte 
meine aufrichtige Bewunderung. Vom Gipfel des Ruhmes 
und der Thätigkeit sich plötzlich herabgestürzt zu sehen 
in das Dunkel ewiger Vergessenheit, das nur zeitweilig die 
Blitze der Verläumdung erhellten, das ist ein Schicksal, 
welches doch nur eine grosse Seele mit Würde zu tragen 
vermag. Der Adel ritterlicher Haltung war ihm verblieben. 
Görgey’s Waffenthaten kann irgend ein beherztes Glücks
kind ihm vielleicht nachthun; sein bürgerliches Helden
thum im Unglück schwerlich.»

X X X V III. Kossuth Lajos szobra állani fog. De ép úgy 
állani fog a Görgey Arthur szobra. Mind a kettő felejthe
tetlen fáradozással kiérdemelték a halhatatlanságot, mind 
a kettőt egyforma jogon megilleti a hála és dicsőítés je l
vénye. Lesznek, a kiknek a Kossuthé és lesznek, a kik
nek a Görgeyé jobban tetszik; a nemzetnek egyforma 
drágák.

Kossuth Lajos szobra remélhetőleg a parlament előtt 
fog állani; gondolom, a függetlenség proclamálásának reliefje 
nélkül. Oda, a szabad szó palotája elé való; bár életében 
vannak mozzanatok, melyekben a «népjogok atyja» nem 
mutatott éppen nagy tiszteletet a nemzet akarata iránt.

Görgey Arthur szobra különben már áll. Nem azokat 
a versszakokat értem, a melyekben Lessing-ünk, Gyulai Pál 
Görgey Arthurnak monumentumot are perennius em elt; 
sem felejthetetlen nagy főügyészünk, Kozma Sándor két 
fiának, Kozma Andornak, és bátyjának, a kinek irodalmi 
nevével Buda halálának utolsó verse visszhangzik az em
ber szivében, Báni Miklós verseit; hanem áll már való
ságos lovas érczszobra. A  gróf Zichy család nestora, gróf 
Zichy Nép. János, a ki főúri jogait élvezi, de a főúr 
kötelességeit is teljesíti, már évtizedek előtt érczbe ön
tette forradalmunk két nagy alakjának, Bem és Görgey 
Arthurnak lovas szobrait, és a két mű már évek óta di-
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seit. Szép alkotás mind a kettő. Görgey alakja hirdeti a 
művésznek, Hollónak tehetségét. Ott ül magas, 19 markos 
lován; egyszerű honvédruha van rajta, mit a nemzet adott 
reá. Mellét födi a zeke, melyet csatáiban hordott. A  magas
ban födetlen fővel ül, a mi már a görögöknél is jelentett 
valamit; fején kötés veszi körül a sebet, melyet Komárom
nál kapott. Jobb kezében széles kalapját, bal kezével lovát 
tartja; előre tekint; feszült figyelem, meg nem tört erő, 
elszántság az egész a lak ; lesi az ellent. Erezzük, ember 
előtt állunk, a ki nem félt a haláltól, a ki minden körül
mények között megtette kötelességét.

A  szobor eltalálta Görgey Arthur jellemének több fő 
vonását. így azt, hogy Görgey nem volt mágnás, főúr; nem 
pompázik ősi díszben, még tábornoki jelvény sincs rajta. 
Nagyságának egyik titka, hogy épp úgy, mint Kossuth, 
Vörösmarty, Petőfi, Arany, ő is a magyar nép, a szegény 
magyar nép zöméből kelt k i ; nem vagyon, nem pajtásko
dás, hanem kötelességtudás, ideális küzdés emelte nagyra. 
Nem a régi, hanem az új Magyarország embere, az új Ma
gyarország harezosa volt. Csak valamivel támadóbb lelket 
kivánnék a szoborban. Nem ugyan azt a czirkuszi pompá- 
zást, mely Károly főherczeg és Savoyai Jenő bécsi szobrai
ban van, hanem valamit abból az elszánt támadó erőből, 
mely Luther wormsi szobrát, Zwingli zürichi szobrát jellemzi. 
Zwingli szobrában a balkéz a bibliát, a jobbkéz a kardot 
fogja. Holló szobrában is ilyesvalamit óhajtanék. Ne a ka
lapot tartsa a jobb kéz. Össze kellene valahogy a karddal 
hozni; a ló is necsak fülét hegyezze; menjen előre.

Nem fejezi ki a szobormű Görgey Arthur egész életét, 
nem azt, a mit 1849 után szenvednie kellett. Azt, a miről 
Horatius már 2000 év előtt énekelt ugyanabban a halha
tatlan ódában, a melyben a római iljuságot tanítja, mit 
tanuljon, mit gyakoroljon. Melyben benne van a dulce et
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decorum est pro patria mori és a melyben az ifjút tanítja,, 
hogy élete jutalmát a halhatatlanságban keresse, a melyre 
csak az erény utján érhet el. «Az erény útján, mely nem 
törődik a méltatlan megtámadással; mely mocsoktalanul 
ragyog a dicsőségtől; mely nem a zajongó nép akarata sze
rint emeli és teszi le a fegyvert. Az erény útján, mely fel
tárja az eget a halhatatlanságra érdemesek előtt, mely járatlan 
utakon tör magának utat, a csőcseléket és a föld iszapját 
megveti és repülő szárnyakon tova száll a halhatatlan
ságba.»

«V irtus, rep u lsæ nescia  sordidae 
Intam inatis fu lge t honoribus,

N ec sum it aut ponit secures 

A rbitrio  popularis au rœ .

Virtus, recluden s im m eritis m ori 
Coelum , n eg ata  ten tat iter via,

C œtusque vu lgares et udam
Spernit humum fugien te p en n a.»

Ezt az érzést, legalább valamit belőle, valahogy, relie
fekkel és mással bele kellene vinni Görgey Arthur szob
rába; a mi lehetséges, de ez idő szerint és e helyen nem 
fűzöm tovább gondolataimat.

A  nemzet dolga lesz ennek a szobornak, a szobormű
nek megadni a kellő hátteret. Úgy érzem, hogy a budai 
királyi palota egyik ormán kellene állania. Magas helyről 
pihenjen a szeme az idők végéig az országon; magas he
lyén lássa őt meg mindenki. Ma ott Savoyai Jenő szobra 
áll; kétségtelenül nem ok nélkül. De Savoyai Jenő, bár 
hálára kötelezte az országot, a mit tett, nem hazafiságból 
tette; ő az osztrák ház hőse vo lt; nem volt magyar ember; 
nem szeretett, tán inkább gyűlölt minket; inkább inter- 
nationalis régiókban érte el igazi nagyságát; szobra igaz 
helyén Bécsben van.

Különben a tér a budai királyi palota előtt, úgy is pá
ratlan; elférnek gyönyörűen rajta mindazok, a kik a ma-
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gyár királyságot alkották, annyi balszerencse között fenn
tartották. Elférnek rajta, a közepén, Szent István, mellette 
Hunyady János, ma gyalog (!) az Albrecht utón áll, mint 
egy pandúr hadnagy, a ki az utczák csavargóira vigyáz; 
Hunyady Mátyás, Savoyai Jenő, (nem a palota közepén), 
és Görgey Arthur szobrai. Az utóbbié oda való, nemcsak 
azért, mert Buda volt pályájának egyik fénypontja, ha
nem azért, mert ő képviselte leghívebben a magyar nemzet 
harczát az alkotmányos királyságért; dicsősége, szerencsét
lensége e kettőnek az ellentétéből keletkezett. Sokat tanul
hat a trón birtokosa, sokat a nemzet a szobor elhelyezésé
ből. A  tér elég nagy, hogy a jövendő idők nagy emberei 
fejedelmileg elférnek rajta.

X X X IX . Végig mentünk Görgey István művén. Iga
zat kell annak a külföldi, fájdalom nem magyar írónak, 
Anaíole Vacquant-nak adni, a ki, megtanulva magyarul, a 
művet akként jellem zi: «Das Werk Stefan von Görgey’s 
gemahnt an einen der Bergriesen, wie sie in seiner enge
ren Heimath, in der Zips, so häufig anzutreffen sind. Nur 
schwer zu ersteigen; nicht für Jederman erreichbar, ragen 
die Felskolosse in eine Region, weit entrückt jedem mensch
lichen Getriebe. Wer den Aufstieg unternimmt, darf vor 
Mühe und Anstrengung nicht zurückschrecken; einmal 
oben, findet er sich reichlich belohnt.»

Úgy van. Görgey István műve felvezet a Kárpátok 
magas bérczeinek a világába. Elhagyjuk az alantas regiók 
gőz és korom atmosphseráját. Üdülünk, szinte újra szüle
tünk fenn a magasban; a tiszta levegőben; a hol nincs 
gyűlölet, nincs szenvedély, csak igazság, hazaszeretet, köte
lességtudás. Tiszta fényben látjuk a haza történetét; fel- 
ocsudását, büszke előretörését, szenvedését. Az utak, a 
melyeken a kik előttünk voltak, előretörtek és melyek oda 
lenn tekervényesen, sokszor érthetetlen irányt vesznek, 
felülről tisztán átláthatók. Megtudjuk, miért jártak rajtok

K válik : Görgey István. 8
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és érezzük, hogy előttünk fekszik a nemzet dicsőségének, 
gyászának a könyve. Az ország határairól sűrű felhők csap
nak le, de érezzük azt, hogy derülni kezd az ég. Ritka, 
szokatlan érzésekkel telik meg a szív és megifjodva, ívj 
erővel szállunk le oda, a hol élnünk, halnunk k e ll; eltelve 
a tisztelet, hála és szeretet érzéseivel az iránt, a ki minket 
e magasságokba biztos kézzel felvezetett, előttünk a haza 
gyászát, dicsőségét feltárta.
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