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KOSSUTH ÉS GÖRGEY KONFLIKTUSA* 

Tanulmányunk kísérlet egyik oldalról Görgey katonai karakterének megközelítésé
hez, másik oldalról annak megvilágításához, hogy a markáns katonai egyéniségből, főleg 
azonban a politika és a hadvezetés szükségszerű, a két emberi tevékenység alapvetően el
térő jellegéből adódó összeütközéseiből miként következett be konfliktusa a politikával, 
elsősorban természetesen Kossuth Lajossal. 

Tehát nem Görgey hadvezetését vizsgáljuk, hanem a katonaszociológia és a katonai 
lélektan eszközeivel próbáljuk megérteni személyiségének katonai vonásait és konfliktu
sait a politikával. A történetírás eredményeire támaszkodva, hangsúlyozzuk: konfliktus
ról van szó és nem „árulásról"!1 

Kossuth és Görgey viszonyát szélesebb, egyetemes történeti keretbe ágyazva vizsgál
juk. Ez a keret a politikának és a hadvezetésnek a felvilágosodás óta gyökeresen meg
változott viszonya. Mint ismeretes, a politika és a hadvezetés viszonya a történelem fo
lyamán soha nem volt mentes a súrlódásoktól. Amíg azonban régebben a háborúra vo
natkozó döntés körül kibontakozó vita általában nem terjedt túl a hatalom birtokosainak 
legszűkebb körén, a probléma a felvilágosodás óta politikai, alkotmány- és emberjogi, 
valamint morális dimenziót öltött. 

Ezekhez a célokhoz idomul tanulmányunk szerkezete. Első részében az említett 
egyetemes történeti keretet vázoljuk fel. A következő részben Görgey katonai képzett
ségét vizsgáljuk és viszonyát a katonai hivatáshoz. A harmadik rész tárgya általában a 
politikai vezetés, valamint a honvédsereg, különösen pedig a tisztikar viszonya. Az utol
só rész esettanulmány, melyben azt mutatjuk be konkrétan, hogy miként romlik meg 
Kossuth és Görgey kapcsolata. 

Az egyetemes történeti háttér 

A politika és a hadvezetés viszonyainak előbb jelzett megváltozása a feltörekvő pol
gárság szabadságigényéből eredt: a cél a feudális államberendezés lebontása volt, és en
nek legfőbb akadályát az állandó hadseregben látták. A felvilágosodás filozófusai fogal
mazták meg ideológiailag a polgárság törekvéseit, hol enyhébb, hol radikálisabb formá
ban: voltak, akik pusztán a hadsereg parlamenti ellenőrzését akarták, de voltak olyanok 
is, akik magát a háborút, mint a politikai konfliktusok rendezésének eszközét akarták 
megszüntetni, és ennek megfelelően a hadsereget feloszlatni. Ezekhez az állampolitikai 

* A Hermann Róbert két könyve (1848-49. A szabadságharc hadtörténete. Budapest, 2001.; Kossuth 
Lajos és Görgey Artúr levelezése, 1848-1849. Budapest, 2001.) által inspirált tanulmány Perjés Géza hagya
tékában maradt fenn. A „Görgey szakmai tudása és katonai karaktere" című fejezet önállóan megjelent a 
Ruttkay Kálmán-emlékkönyvben: Míves semmiségek. Elaborate trifles. Tanulmányok Ruttkay Kálmán 80. 
születésnapjára. Studies for Kálmán G. Ruttkay on his 80th birthday. (Szerk. Ittzés Gábor & Kiséry András.) 
Piliscsaba, 2002. (Pázmány Papers in English and American Studies. Volume 2.) 435-453. o. 

1 Az „árulás" vádjának történetére és a vita lezárulására nézve lásd Kosáry Domokos: A Görgey4íérdés 
története. Budapest, 1994. 1-2. k. 
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és alkotmányos kérdésekhez mélyen szántó világszemléleti, értékrendbeli, életviteli né
zeteltérések is járultak. Egyik oldalon ott állt a polgárság szorgalma, józan életvitele, 
szabadságigénye, irtózása a háborútól és megvetése a katonai értékek és életszemlélet 
iránt. Köznapi téma volt ebben az időben a publicisztikában a katonaság durvasága, rab
lóösztöne, rabiátus magatartása. Voltaire például egyszerűen „bérgyilkosoknak" nevezte 
a katonákat. A másik oldalon viszont ott állt a mesterségét professzionálisan kifejtő, zárt 
közösséget alkotó, a katonai erényeket mindenek fölé helyező, sajátos katonai etikát val
ló, erős öntudattal rendelkező tisztikar, mely mélyen lenézte a „nyárspolgárok" kisszerű-
ségét, unalmas életvitelét, pénzimádatát és önzését. 

A felvilágosodás óta két ideológia és politikai gyakorlat nyomta rá bélyegét a politika 
és a hadvezetés viszonyára: a liberalizmus és a konzervatizmus. Ennek megvilágosításá
ra idézzük az amerikai tudóst, Huntingtont: 

„A liberalizmus rendszerint ellenségesen viselkedik a hadseregekkel szemben. 
Szerinte veszélyeztetik a békét és az alkotmányos kormányzást. Ha katonai szervezetre 
egyáltalán szükség van, ennek a liberális elveket tükröző katonai szervezetnek kell len
nie. A liberalizmusban a civil ellenőrzés a liberális elvek testet öltését jelenti a katonai 
intézményekben. A hivatásos katonákról azt tartják, hogy szellemileg visszamaradottak, 
nem hozzáértők, és lebecsülik a közgazdaságtan, az erkölcs és az ideológia jelentőségét. 
A honvédelem mindannyiunk, s nem csupán kevesek kötelessége. Ha elkerülhetetlen a 
háború, az államnak 'fegyverre kelt nemzetként' kell harcolnia, s népi milíciákra és ál
lampolgár-hadseregekre kell hagyatkoznia... 

A konzervativizmus alapjában véve hasonló a katonaetikához. S valóban, megfele
lőnek ítélték a katonaetika olyatén minősítését, miszerint az konzervatív realizmus. Az 
emberről, a társadalomról, a történelemről alkotott elméletei, a hatalomnak az emberi 
kapcsolatokban betöltött szerepének elismerése, a létező intézmények elfogadása, korlá
tozott célkitűzései és a grandiózus tervek iránti bizalmatlansága alapján a konzervativiz
mus azonos a katonaetikával... Meg sem kísérli, hogy ugyanazokat az eszméket alkal
mazza minden emberi problémára és minden emberi intézményre. Különféle értékeket 
és célokat enged meg... a konzervativizmust nem hajszolja saját logikája elkerülhetetlen 
konfliktusba a katonai funkció követelményeiből eredő katonai értékekkel. Egyedül a 
konzervativizmusnak nincsen semmiféle politikai-ideológiai mintája, melyet ráerősza
kolna a katonai intézményekre. Míg a katonaetika és a liberalizmus... között inherens 
ellentét és konfliktus áll fenn, inherens hasonlóság és összeegyeztethetőség létezik a ka
tonaetika és a konzervativizmus között"2 

A két irányzat hatását a politika és a hadvezetés viszonyára két szélsőséges eseten, az 
amerikai és a porosz-német fejlődésen mutatjuk be. Az időszak, melyben vizsgálatunk fo
lyik, amerikai részről az alkotmány 1784. évi kihirdetésével kezdődik, Porosz-Németország 
esetében 1806-tal, a Napóleontól Jenánál és Auerstädtnél elszenvedett vereségével. 

A liberális, illetve a konzervatív eszmék befogadása és azok gyakorlati alkalmazása 
szempontjából a két ország földrajzi, gazdasági, társadalmi és politikai adottságai gyö
keresen eltértek egymástól. Amerika, mondhatni a korlátlan terjeszkedés és gazdasági 
lehetőségek hazája volt, amelyet az egyéni kezdeményezés és az állam minimális befo
lyása jellemzett. A területileg sem egységes, erőforrásokban szegény Poroszországban 
a szűkösen rendelkezésre álló javak kihasználásában az állam befolyása igen nagy 

2 Huntington, Samuel, P.: A katona és az állam. (Ford. Félix Pál.) Budapest, 1994. 94. és 96. o. 
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volt. Amerika lakossága már az angol gyarmati uralom idején is nagyobb szabadságot 
élvezett, mint egykori honfitársai Európában, a függetlenség kivívása után viszont 
az alkotmány a legnagyobb szabadságot biztosította polgárainak.3 Ezzel szemben 
Poroszországban a Hohenzollern-dinasztia a szabadság jelentős korlátozásával kormá
nyozta népét. Amerikában a gyarmati időkben a katonai erőt az elnyomó angol hadsereg 
jelentette, mellette a milíciák katonai jelentősége csekély volt. Poroszországban a hadse
reg biztosította az ország védelmét, és nagyban hozzájárult, hogy a nem túl jelentős fe
jedelemség tekintélyes európai hatalommá váljon. Amerikában a milícia tisztikara nem 
hivatásszerűen gyakorolta a katonai mesterséget, ezzel szemben Poroszországban a ne
mesi tisztikar a katonai értékrend szerint élő, zárt, hivatásos testületté vált, és vezette az 
akkori Európa egyik legjobban kiképzett hadseregét. 

Amerikában, részben az angol hadsereggel kapcsolatban szerzett rossz tapasztalatok, 
de jelentős részben a liberális eszmék hatására, szinte zsigeri gyűlölet élt az állandó had
sereggel szemben, elsősorban persze a hatalommegosztás és a civil ellenőrzés elvét nagy 
tudatossággal hirdető politikusokban. 1784-ben a kontinentális kongresszus a következő 
indoklással oszlatja fel a hadsereget: „Békeidőben az állandó hadseregek összeegyeztet
hetetlenek a köztársasági kormány elveivel, veszélyeztetik a szabad nép szabadságjogait, 
és általában a zsarnokság létrehozására szolgáló romboló gépezetté alakítják."4 

Ezzel szemben Poroszországban és Németországban nagy becsülete volt a katonai 
szolgálatnak, s míg a francia felvilágosodás filozófusai a már megismert módon marasz
talták el a katonaságot a legsúlyosabb vétkekben, addig a német idealisták dicsérték a 
katonai erényeket. 

Még az örök béke programját hirdető Kant is a katonai hivatás „emelkedettségéről" 
és a háború - persze csak az önvédelmi háború - erkölcsnemesítő hatásáról írt. 

A hatalmi helyzetét növelni és megszilárdítani akaró, ellenséges országokkal körül
vett Poroszország nem lehetett meg erős hadsereg nélkül. A napóleoni háborúkat pedig 
élethalál kérdésként élte át a németség, és már ekkor jelentkezik a német egység gondola
ta, porosz vezetéssel. Ezzel szemben Amerika védelmét két óceán biztosította, és száraz
földi szomszédai sem jelentettek számára fenyegetést. így a katonai kérdés érthető mó
don háttérbe került, elvesztette fontosságát. Már Tocqueville is felismerte ezt; „Honnan 
van..., hogy az amerikai Unió nem bomlik fel egy nagy háború során? Azért, mert egy
általán nem kell nagy háborúktól tartania... Az Egyesült Államok nagy szerencséje... az, 
hogy olyan helyen fekszik, ahol nem kell tartania háborúktól."5 

Huntington szerint csakis így volt lehetséges, hogy Amerikában a honvédelem és a 
külpolitika a közfigyelem „kirekesztett kérdései" közé került, „Bármennyire is lenyűgö
zően változatos és alkotó szellemű volt az amerikai liberalizmus, amikor belföldi kérdé-

3 Brinton, Cr. - Christopher, J. B. - Wolff, R. L.: A History of Civilization. Second ed. New Jersey, 1960. 
1-2. k.; Tocqueville, Alexis: Az amerikai demokrácia. (Ford. Adam P., FrémerJ., bevez. Fr. Furet.) Budapest, 
I960.; Urban Aladár: Köztársaság az új világban. Az Egyesült Államok születése. 1763-1789. Budapest, 
1994.; Ritter Gerhard: Staatskunst und Kriegshandwerk. Das Problem des „Militarismus" in Deutschland. 
München, 1954-1970. 1-4. k. 

4 Huntington: i. m. 141. o. 
5 Tocqueville: i. m. 142. o. Az amerikai történetírásban a hatvanas évektől fogva a „free security" foga

lommal jelölik a szabadságnak és a biztonságnak az ország XIX. századi történetében megvalósult együt
tesét, a fenyegetéstől mentes védettséget. Millet, A. R.: The Constitution and the Citizien-Soldier. Revue 
International d'Histoire Militaire (a továbbiakban: RIHM), 69. (1990) 104. o. és Trask, D., F: The American 
Presidency, National Security and Intervention from McKinley to Wilson, uo. 293. o. 
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sekre szorítkozott, botladozott, ha a külpolitikára és a honvédelemre alkalmazták" - ol
vashatjuk más helyen Huntingtonnál.6 

Amerika biztonságos helyzete és a civil ellenőrzésről vallott liberális felfogás veze
tett az alkotmány sajátos rendelkezéseihez. Huntington bírálata ezekről a rendelkezések
ről meglehetősen szigorú: „az alkotmány összekeveri a politikai és a katonai funkciókat, 
beleviszi a politikát a katonai ügyekbe és a katonai ügyeket a politikába."7 

A katonai uralmat, illetve valamelyik politikai intézménynek a hadsereg feletti hatal
mát megakadályozandó, az alkotmány a honvédelmet érintő területen a legmesszebbme
nő hatalommegosztást valósította meg. Mint Huntington írja, az alkotmány cikkelyei így 
osztják meg a civil felelősséget katonai ügyekben: 

„1.) Az egész szövetségi kormányzati rendszerben a milíciával foglalkozó cikkelyek 
megosztják a milícia fölött gyakorolt ellenőrzést az államok kormányai és a szövetségi 
kormányok között. 

2.) A szövetségi kormányon belül a hatáskörök elkülönítése megosztja a szövetségi 
fegyveres erők fölötti ellenőrzést a kongresszus és az elnök között. 

3.) A szövetségi kormány végrehajtó hatalmi ágazatán belül a főparancsnokkal fog
lalkozó cikkely általában megosztja a hadsereg fölötti ellenőrzés jogát az elnök és a mi
niszterek között." 

Ilyen formán, írja más helyen Huntington, „az alkotmány készítői a civil ellenőrzést 
a hadsereg feletti hatalom szétforgácsolásával azonosították... A civil és katonai szféra 
viszonyának... elmélete... az amerikai liberalizmus alapvető elveiből következő feltétele
zések és hiedelmek zűrzavaros és rendszertelen halmaza."8 

A liberalizmus, különösen az amerikai liberalizmus határtalan bizalommal volt a mi
lícia, a „polgárkatona", a „felfegyverzett nemzet" harci erényei és katonai eredményes
sége iránt. így írt erről a XIX. század közepe táján egy lelkes publicista: „A hősiesség, 
amely győzelemre visz bennünket a csatákban, nem a jól kiképzett veteránok elszántsága, 
hanem népi és spontán hevület: s bizonyára lovagi szépség nyilvánul meg a polgárkatona 
hazája ügye iránti odaadásában, amelyről a férfi, aki a fegyvert választja hivatásul, és csu
pán a kötelességét teljesíti, még csak nem is állíthatja, hogy megközelítené azt." Tévedés 
lenne azt hinni, hogy itt valamilyen felhőkben járó értelmiségi naiv lelkendezéséről van 
szó, mert Wilson elnöknek lényegében ugyanez volt a véleménye. Az első világháború 
idején mondta: „Ez példátlan háború, s ezért bizonyos értelemben a műkedvelők háborúja. 
A tapasztalt - korábbi háborúkban tapasztalt - katona elavult jelenség... Amerika a világ 
első számú amatőr nemzete, Németország a világ első számú hivatásos nemzete. Nos, 
amikor arról van szó, hogy új feladatokat kell megoldani, méghozzá jól kell megoldani, 
magam részéről mindenkor az amatőrre fogadok a hivatásossal szemben."9 

A milíciával azonban ezernyi baj volt: kettős alárendelése megnehezítette mozgósítá
sát, és örökös vitákra vezetett a szövetségi kormány és az államok között, kiképzetlen-

6 Huntington: i. m. 145. o. 
7 Huntington: i. m. 159. o. Egyébként éppen a szigetországi helyzetből eredő biztonság megszűnése az 

atomkorszakban élénk vitához vezetett Amerikában az alapító atyáknak az alkotmány szövegéből kibogoz
hatatlan szándékáról („intent of the framers"). Lásd Kohn, R., H: The Constitution and the National Security. 
The Intent of the Framers. RIHM 61. (1982). 

8 Huntington: i. m. 159., 163. és 5. o. 
9 Huntington: i. m. 150. o. - Teljesen más véleményen volt az amerikai hadsereg parancsnoka, Pershing 

tábornok, akinek egy év kellett ahhoz, hogy az Európába átszállított, vezérkart, logisztikai szervezetet, vala
mint kiképzett tiszteket és legénységet nélkülöző hadseregét kiképezze és harcba vezethesse. Pershing, John, 
Joseph: My Experiences in the World War. New York, 1931. 
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sége és fegyelmezetlensége pedig lényegében véve alkalmatlanná tette komoly harci fel
adatok végrehajtására. A milícia ezenfelül igen nagy politikai befolyásra tett szert, és 
pénzt, befolyást megszerző lobbyvá vált. így ír erről Huntington: „Ez a nagyhatalmú ka
tonai lobby, amely »állam az államban«, sikeresen érvényesíti akaratát az őt érintő min
den kongresszusi tevékenység során, az Egyesült Államok alkotmánya által életre hívott 
Frankenstein szörny."10 

Sokáig tartotta magát a felfogás Amerikában, hogy nincs külön hadtudomány, és a 
harchoz nem kell speciális katonai tudás. így magyarázható, hogy 1802 és 1861 között 
a hadsereg harminchét tábornoka közül huszonháromnak semmilyen katonai kiképzése 
nem volt, és a maradék tizennégy is rögtön századosként kezdte el katonai szolgálatát. A 
kiválasztásnál döntő mértékben a politikai szempont és a protekció érvényesült.11 

A liberális eszméknek a gyakorlatban való ily szélsőséges alkalmazása miatt van teli 
Amerika hadtörténete égbekiáltó hibákkal. Szó sincs arról, hogy az amerikai katona puha 
vagy éppen gyáva lett volna, csakhogy a politika hibái miatt olyan szervezeti és kiképzési 
hiányosságai voltak a hadseregnek, hogy harci erényei nehezen érvényesülhettek.12 

Amerikai szakértők gyakran vigasztalják magukat azzal, hogy ugyan a hadsereg 
gyenge felkészültsége miatt Amerika minden első csatáját elvesztette, magát a háborút 
azonban megnyerte. Ez kétségtelenül így van, de talán bizonyos szempontokat mégsem 
szabadna szem elől téveszteni. Mindenekelőtt azt, hogy a győzelmek legfőbb oka 
Amerika mérhetetlen gazdagsága és izolált helyzete volt. Azután arról sem lehet megfe
ledkezni, hogy az a folyamat, melynek során a hadsereg elsajátította a szükséges ismere
teket, az államszervezet pedig átállt a háborúra, aránytalanul nagy véráldozatba és horri
bilis pénzösszegekbe került. Végül pedig: kezdve az első világháborútól, amikor az ame
rikai hadsereg elhúzódó felkészülése miatt a háború befejezése 1918-ra tolódott, egészen 
a vietnami háborúig, Amerika, mint a nyugati világ legnagyobb hatalma nem teljesíthet
te a rá háruló kötelességet a világgal szemben.13 

A XIX. század nyolcvanas éveiben a japán és német hadsereget tanulmányozó Upton 
kapitány, visszatérve útjáról az amerikai véderő gyökeres reformjára tett javaslatot. Ezzel 
indokolta javaslatát: „Amerika katonai múltja az ismétlődő fiaskók sorozata, értékek és 
életek mérhetetlen elpazarlása minden háborúban, amit egyedül az ország óriási gazdag
sága és katonáinak bátorsága, valamint ellenségeinek gyengesége tudott kiegyenlíteni."14 

Poroszországban és Németországban a fejlődés iránya egészen más volt.15 A Napóleon 
ellen folytatott önvédelmi háborúhevespatriótaérzelmet váltott ki, a felvilágosodás racio
nalista eszméinek sajátos idealista, heroikus és romantikus átformálását indítva el és jelen-

10 Huntington: i. m. 171. o. 
11 Huntington: i. m. 198. o. 
12 A második világháború után az amerikai hadügyi kormányzat Van Creveld izraeli szakértőt bízta meg: 

derítse fel, hogy mi az oka annak, hogy a német hadsereg szakmailag fölényben volt az amerikai felett. A 
fölény okait Van Creveld szervezeti és kiképzési körülményekkel magyarázta, hangsúlyozva, hogy alapjá
ban véve az amerikaiak jóval harciasabbak, mint a németek. Van Creveld, Martin: Kampfkraft. Militärische 
Organisation und militärische Leistung, 1939-1945. Freiburg, 1989. A könyv angol címe: Fighting Power. 
German and U. S. Army Performance, 1939-1945. Connecticut, 1982. 

13 Wedemayer, A., C: Wedemayer Reports. New York, 1940.; Weigley, R., F.: History of the United States 
Army. New York-London, 1967.; Dunnigan, J., F. -Macedonia, R., H.: Getting it Right. American Military 
Reforms After Vietnam and Beyond. New York, 1993.; Gabriel, R., A. - Savage P., L.: Crisis in Command. 
Mismanagement in the Army. New York, 1978. 

14 Idézi Weigley: i. m. 320. o. 
15 Előadásomban Ritter idézett könyvére támaszkodom. 
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tős reformokhoz adva ösztönzést. A reformok a társadalom egészét is érintették, a döntő 
azonban a katonák által elindított hadseregreform volt. Ezek a katonák - Scharnhorst, Gnei-
senau, Clausewitz - felismerték ugyanis, hogy a francia forradalom és Napóleon katonai 
sikereinek oka nem annyira a katonai, mint inkább a társadalmi változásokban rejlik. 
Mint Clausewitz írta: „A francia forradalom hatása nem annyira a hadvezetés új eszkö
zeinek feltalálásában és nem új katonai nézetek kialakulásában nyilvánult meg, mint in
kább a gyökeresen megváltozott állami, társadalmi berendezkedésében, a kormányzat 
jellegében és a nép magatartásában."16 

Jól megvilágítja e porosz tisztek felfogását Scharnhorstnak Clausewitzhez írt levele: 
„Ha lehetséges lenne ennyi megpróbáltatás és szenvedés után a romokból felemelkedni, 
ki ne vetné be minden erejét, hogy elvesse magvát az újnak, s ki ne áldozná életét az újjá
születésért? De, kedves Clausewitzem, csak egy módon válik lehetségessé: ha beoltjuk a 
nemzetbe a függetlenség vágyát, ha módot adunk rá, hogy megismerje és elfogadja önma
gát... A régi formákat és előítéleteket le kell rombolni és az újjászületését kell előkészíte
ni... Az új hadsereg, bármilyen kicsinynek és jelentéktelennek látszik is, más szellemben 
fogja hivatását betölteni, és bensőséges kapcsolatba kerül majd az állam polgáraival."17 

Gneisenau ezredes, Scharnhorst munkatársa pedig ezt írta: „Végtelen erők szunnyad
nak kihasználatlanul a nemzet lelkében. Az emberek lelkében élő géniusz szárnyalását el-
esettségük gátolja. Miért nem engedik érvényesülni a kormányok ezt a géniuszt, miért nem 
serkentik a tehetséget és az erényt, bármilyen lelkületű ember lelkében lakozzék is? Az új 
időkben többre van szükség, mint fényes nevekre, címekre és nemesi levelekre: friss erőre 
és tettre van szükség! A forradalom a francia nép teljes erejét mozgósította. Ha a többi 
hatalom helyre akarja állítani az egyensúlyt, ugyanazt az erőforrást kell megnyitnia."18 

Látható, a katonák komolyan akarták a társadalmi reformot, a parasztság felszabadí
tását, a polgárság jogainak kibővítését, a céhrendszer eltörlését. Mindez azonban a feudá
lis körök hatására csak részben valósult meg. Törekvésük a hadsereg megreformálására 
már sokkal sikeresebb volt: szakítottak a kényszertoborzással és a zsoldos rendszerrel, és 
bevezették az általános védkötelezettséget, eltörölték a botbüntetést, a tisztikart megfia
talították, és a tiszti pályát nem nemesek számára is megnyitották. 

A katonák mellett és persze nagyobb hatással, a németség szélesebb köreihez szólva, 
a német idealista filozófusok és írók, mint Fichte, Herder, Hegel, Schelling és Schiller 
támogatják a reformot és lelkesítik az embereket. 

A katonák, elsősorban Clausewitz álláspontja három szempontból különbözik a filozó
fusokétól. Mindenekelőtt abban, hogy hitük a monarchikus államformában és hűségük a 
dinasztiához rendíthetetlen. Jena és Auerstadt katasztrófája után így jajdul fel Clausewitz: 
„Fájdalommal tölt el a visszaemlékezés ezekre a napokra... Poroszországba vetette a né
metség utolsó reményét. Az egész nép túláradó szeretettel tekintett fel erre a nemes ural
kodó házra... [ti. a Hohenzollernekre. Kiemelés tőlem - P. G.] Most viszont boldog remé
nyünk és bensőséges kapcsolatunk Németország egészével megsemmisült."19 

16 Clausewitz, Karl: Vom Kriege. 18. Aufl. Bonn, 1970. 997. o. A kérdést érintem: Clausewitz (Budapest, 
1983.) c. művemben: 30. skk. o. 

17 Perjés: i. m. 48. o. - Az idézetet Fabian, Franz: Clausewitz. Sein Leben und Werk (Berlin, 1957.) c. 
könyvéből vettem. 

18 Perjés: i. m. 49. o. 
19 Uo. 42-43. o. 
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Nem egyezik Clausewitz véleménye Kant és azon filozófusok nézetével, akik az 
„örök békét" hirdetik, illetve a háború „humanizálására", „megszelídítésére" szólítják fel 
az emberiséget. Ezt írja ugyanis: „Emberbaráti lelkek úgy képzelik, hogy létezik vala
milyen mesterkélt, kimódolt változata a háborúnak, mellyel nem ejtünk túlságosan nagy 
sebeket, sőt úgy gondolják, hogy az általános fejlődés is efelé tendál. Bármilyen szépen 
hangzik is, el kell oszlatni ezt a tévedést, mert olyan komoly dolgokban, mint a háború, 
éppen a jóakaratból eredő tévedések a legveszélyesebbek."20 

Szemben a filozófusokkal, politikusokkal és alkotmányjogászokkal, akik a hatalom
nak katonák által történő megragadásától féltek, Clausewitz a dolgok természetéből ere
dő ellentmondásnak tartotta nemcsak a katonai uralmat, de még a katonai szempontnak 
előtérbe helyezését is a politikával szemben. Ez egyébként olyan régi felismerés, mint 
maga a hadakozás, és Clausewitz előtt már többen megfogalmazták. Közvetlenül előtte 
Nagy Frigyes, a „katonakirály", korának legjobb hadvezére, aki így írt erről: „A fejede
lemnek értenie kell a katonai mesterséghez, de őrizkednie kell a hivatásos katonák kicsi
nyes pedantériájától és egyoldalúságától. A fejedelem csak felét teljesíti feladatának, ha 
pusztán a katonai mesterséget gyakorolja... A fejedelem elsősorban döntőbíró, s ha had
vezérként is működik, akkor csak mellékfoglalkozásként teszi."21 

Clausewitz felfogásának alappillére a politikai cél primátusa a katonai céllal szem
ben. Mintegy elővételezve a modern szervezéselmélet megállapításait a célok és eszkö
zök hierarchiájáról, melyben egymás alatt helyezkedik el a politikai, az adminisztratív és 
az operatív alrendszer, ő is három szintről beszél, csak ezeket politikai, stratégiai és tak
tikai szinteknek nevezi.22 így ír erről: „A háború pusztán a politika folytatása más esz
közökkel. [Kiemelés tőlem - P. G.] Úgy gondoljuk tehát, hogy a háború nem pusztán po
litikai aktus, hanem igazi politikai eszköz, a politikai érintkezés folytatása, ennek meg
valósítása más eszközökkel. Ami most már a háborúban sajátos marad, az eszközeinek 
sajátos természete." Majd egy figyelmeztetés a politikusok számára: „Azt, hogy a poli
tika iránya és szándéka ne kerüljön összeütközésbe ezekkel az eszközökkel, a hadművé
szet általában, a hadvezér pedig minden egyes esetben elvárja, és ez valójában nem kis 
igény. De bármennyire is erősen hassanak vissza esetenként a háború eszközei a politi
kára, csak a politika módosulásának tekinthetők, mert a politikai szándék a cél, a háború 
az eszköz, és soha nem lehet az eszközt, önmagában, cél nélkül gondolni."23 

A reformon átment porosz hadsereg kitűnően állta meg helyét a Napóleon elleni függet
lenségi háborúban. A tisztikarnak döntő szerepe volt abban, hogy a reform elveit meg lehe
tett valósítani a gyakorlatban, s az elmélet maradéktalanul érvényesülhetett a laktanyában, 
a gyakorlótéren és a harc mezején. Ez a szinte teljességében nemesi eredetű tisztikar ma
radéktalanul osztotta a reformerek lelkesedését, és sajátos katonai etikájával, az uralkodó 
iránti hűségével és szakértelmével vezette győzelemre a porosz csapatokat. Mennyivel más 
világ ez, mennyire mások a körülmények, mint Amerikában, ahol a függetlenségi harcot 
tudatos köztársasági meggyőződésű, feudális kötöttségektől mentes, liberális elvekért lel
kesedő szabad farmerek és polgárok vívják meg, és győznek! Igaz, a győzelem kivívását 
jelentős francia támogatás is segítette, ez azonban az alapvető képen nem változtat. 

20 Clausewitz: i. m. 191-192. o. 
21 Idézi Ritter, i. m. I. k. 35. o. 
22 Clausewitz szervezéselméleti felismeréseiről lásd Perjés Géza: Clausewitz és a háború praxeológiája. 

Budapest, 1988. 85. és köv. o. 
23 Clausewitz: i. m. 210. o. 
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Miután a felszabadító háború véget ért, és megszabadulva a francia igától, Porosz
ország újra függetlenné vált, a kérdés most már az volt, hogy miként lehet megőrizni a 
reform eredményeit, és nem hagyni kialudni a nép lelkesedését, ugyanakkor olyan erős 
hadsereget felépíteni, mely képes Poroszország hatalmi állását fenntartani, sőt, túlmenő
en ezen, alkalmas eszközként, a német egységet megvalósítani. A problémát három egy
mással szöges ellentétben álló felfogás tette rendkívül bonyolulttá. Elsősorban is ott állt 
a liberális nézetek és a katonai szakmai szempontok ellentéte. Ebben a vonatkozásban 
a dilemma az volt: a polgári értékeket érvényesítsék-e a hadseregben vagy fordítva, a 
katonai értékeket plántálják-e bele a hadseregbe? Másodszor, éles ellentét feszült a népi 
mozgalmaktól rettegő ókonzervatív körök és a hadsereg parlamenti ellenőrzését kívánó 
liberális polgárok és értelmiségiek között. Végül, maguk a katonai szakértők sem voltak 
egy véleményen: egyik részük a reformok továbbfejlesztését vélte helyesnek, és a regulá
ris hadsereg mellett milíciaszerű csapatok szervezését is megvalósíthatónak tartotta, má
sik részük viszont az erőforrások szétforgácsolását látta az általa alacsony harcértékűnek 
tartott milícia felállításában. 

A liberálisok érvelése majdnem szóról szóra azonos azzal, amit az előzőekben ame
rikai részről láttunk. Karl von Rottek professzor 1816-ban megjelent „Az állandó hadse
regről és a nemzeti milíciáról" című könyvében ezt olvashatjuk: „A történelem folyamán 
dicső haditetteket egyedül a szabad népek tömeges felkelése eredményezett, a hivatásos 
hadseregek viszont csupán hódításra törtek, és közben értékes kultúrjavakat semmisítet
tek meg. A kérdés tehát, 'Magát a nemzetet akarjuk-e hadsereggé szervezni vagy a kato
nákat polgárrá változtatni?' Ha az előbbit akarjuk, akkor a népet géphez hasonlóan neve
lik és vezetik, maga az állam pedig katonai táborhoz vagy katonai nevelőintézethez válik 
hasonlóvá."24 

A megoldás tehát a nemzeti milícia, melyben szabadon érvényesülhetnek az igazi ka
tonai erények, a fegyelem és a becsület. 

A porosz király környezete és a konzervatív körök mindezzel távolról sem értettek 
egyet, mert szerintük „a nép felfegyverzése egyet jelent az ellenállás és a lázadás 
megszervezésével".25 

E két szélsőséges álláspont kompromisszumaként született meg az 1814—15-ös porosz 
hadseregreform, mely a sorhadsereg fejlesztése mellett a milíciaszerű Landwehr felállítá
sát is célul tűzte ki. Nagy eredménye volt a reformnak a hároméves szolgálati idő kimon
dása. Egészen egyedülálló intézkedés volt ez ebben az időben Európában, hiszen a többi 
országban hat-nyolc év volt a katonaidő. Mégis a reform csak félmegoldás volt, mivel nem 
biztosított elegendő tartalékot a sorhadsereg számára. A Landwehr adta volna ezt a tarta
lékot, de az elégtelen hadi költségvetés miatt nem lehetett megfelelő kiképzésben részesí
teni a tartalékállományt. További nehézségekhez és a hadseregen belüli feszültségekhez 
vezetett a sorhadsereg nemesi és a Landwehr polgári származású tisztjeinek feloldhatat
lan ellentéte. A sorhadsereg tisztikara ellenségesen állt szemben a liberális eszmékkel, és 
szinte sértésnek vette, hogy a parlament - amit egyébként is a rendetlenség és felfordulás 
fészkének tartott - korlátozni akarja a királynak a honvédelemmel kapcsolatos jogait. 

Ennek a liberális és konzervatív - nem egy tekintetben reakciós - törekvések között 
lebegő állapotnak az 1848-49-es forradalom vetett véget. Mint Ritter írja: „Az 1848-as 

24 Idézi Ritter: i. m. I. k. 131. o. 
25 Uo. 131.0. 
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forradalmi év a német hadsereg és vele együtt a katonai és politikai gondolkodás viszo
nya szempontjából korszakos jelentőségű."26 Az egyes német fejedelemségekben szerve
zett forradalmi gárdák egyformán tehetetlennek bizonyultak a fegyvert fogó tömegek
kel és a fejedelmi sorhadseregek csapataival szemben. A forradalom leverése után pedig 
konzervatív körökben és a tisztikarban fokozódott a gyűlölet a liberális eszmék iránt. 
A liberálisokon pedig eluralkodott a bizonytalanság: ha egyszer az egyik oldalon ott áll 
a polgárság vagyonát és társadalmi státusát nem éppen tisztelő proletár tömeg, másik 
oldalon pedig Németországnak a porosz és német patrióták által hőn vágyott és nagy 
gazdasági és politikai előnyöket kínáló egyesítése, aminek egyetlen eszköze a hadsereg, 
akkor indokolt-e, összeegyeztethető-e a patriotizmussal a hadsereg gyengítése? Ez az el
lentmondás azután teljesen megosztotta a liberális tábort, és annak többsége - itt-ott op
ponálva - lényegileg támogatta az udvar és a legfelső katonai körök új haderőtörvényét. 

így született meg 1860-62-ben az új porosz hadsereg, melynek különállását az alkot
mányos monarchia keretei között törvények sora biztosította, lényegesen korlátozva a par
lament illetékességét hadügyi kérdésekben. A parlament adómegajánlási joga ugyan meg
maradt, de ezt is korlátozta az indemnitás és az a tény, hogy a hadsereg létszámát a la
kosság számának 1,2%-ában állapították meg, lehetővé téve ezzel a kormány számára a 
létszám és ezzel párhuzamosan a hadügyi költségek automatikus növelését. A hadsereg
nek szinte korlátlan ura a parancsnoki hatalommal (Kommandogewalt) rendelkező király 
- 1871-től a császár-, aki a közvetlenül alá tartozó katonai kabinettel, hadügyminisztéri
ummal és vezérkarral intézi a véderő ügyeit. A hadügyminiszter csak katona lehet, akit a 
királlyal, illetve a császárral szemben köt a katonai fegyelem és az alárendeltségi viszony. 

Ez a porosz, később nagynémet hadsereg feszes szervezettségével, kitűnő kiképzé
sével és szellemével a modern tömeghadseregek mintájává vált, és az európai államok 
mindegyike, több-kevesebb sikerrel utánozta példáját. A liberális történetírás a katonai 
kérdések iránti jelzett értetlensége miatt nem tudott mit kezdeni a német fejlődéssel és 
a kialakult helyzettel, ezért egyszerűen „militarizmusnak" nevezte. Felmerül azonban a 
kérdés: milyen más módon lehetett volna elérni Németország egyesítését? És ha már a 
„militarizmus" egyébként is eléggé bizonytalan fogalmát alkalmazzuk, mennyivel volt 
ez veszélyesebb, elvetendőbb, mint az angol „navalizmus", a francia revansizmus vagy 
az orosz pánszlávizmus? 

Mint emlékszünk rá, amikor Clausewitz azt mondta, hogy a háború nem más, mint a 
politika folytatása más eszközökkel, azt is hangsúlyozta, hogy a háborúnak más, sajátos 
eszközei vannak. Banalitásnak tűnhet ez a kijelentés, de mégsem az, és különösen jelen
tőssé válik, amikor majd Görgey és a politika, illetve Görgey és Kossuth viszonyát vizs
gáljuk. Az eltérő eszközökhöz tartozó tudásanyag és az eszközök felhasználásának mód
ja ugyanis eltérő gondolkozásmódot, eltérő habitust és karaktert tételez, ilyen formán a 
politika és a háború eltérő céljaiból és eszközeiből eredő összeütközéseket nem egyszer 
az eltérő gondolkozásmód és karakterbeli különbség is fokozza. A politikának két eszkö
ze van, a diplomácia és a háború, a hadvezetésnek csak egy, a harc. A politikus legtöbb
ször kompromisszumot keres, a katona soha, és célja mindig a megsemmisítés. 

De más a légkör is, amiben a politikus és a katona döntéseit meghozza. A háború 
óriási kockázatai, fokozott bizonytalanságai és veszélyei, lelki és fizikai megterhelései 
között a katonai döntés meghozatalánál az értelemmel egyenlő, sokszor nagyobb szerepe 

26 Idézi Ritter: i. m. I. k. 148. o. 
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van az érzelmi motivációnak és a karakternek. És a katona azért is konzervatív, mert 
állandósággal, renddel, szervezettséggel és fegyelemmel tartja ellensúlyozhatónak a há
ború bizonytalanságait. Ugyanekkor a rend, a fegyelem és a szervezettség nem csak a 
hadsereg súrlódásmentes működését biztosítja, de védelmet is nyújt, esélyt adva a túl
élésre. Éppen ez a körülmény teszi élővé a katonaetika sokak által üres szólamoknak tűnő 
fogalmait, mint a bajtársiasság, a hűség, az önfeláldozás. És a háború különleges légköre 
okozza, hogy az a kohézió, amely a csapatokban már a kiképzés során kialakul, a hábo
rúban óriás mértékben megnövekszik. A második világháború idején azok az amerikai 
katonák, akik az otthoni kiképzés során morgolódtak a szigorú fegyelem és a kemény ki
képzés miatt, megismerve a háború valóságát, ismerték fel az alkalmazott rendszabályok 
és módszerek helyességét és a katonaetikának minden ideológiát és minden más értéket 
megelőző fontosságát.27 

Rengeteg történelmi példát lehetne felhozni a politikus és katona gondolkozásmódjá
nak különbségére. Elégedjünk meg itt két, az Öbölháború idején megtörtént esettel. A 
háborúra vonatkozó döntést megelőző tárgyalások során, az amerikai egyesített vezérkar 
főnöke Colin Powel - ma az Egyesült Államok külügyminisztere - meglehetősen tartóz
kodóan viselkedett, és nem feltétlenül a probléma katonai megoldását javasolta. Ezért 
azután meg is kapta a sajtótól a jelzőt: „a vonakodó katona". így ír erről visszaemléke
zéseiben: „Amerika népe addig támogatja a háborút, amíg a hullazsákok meg nem ér
keznek... A háború halálos játszma, és nem akartam amerikaiak életét könnyelműen fel
áldozni. Felelősségem ezen a napon az volt, hogy ismertessem az alternatívákat a civil 
vezetésnek, és ha az elnök a háború mellett dönt, az én dolgom az, hogy felkészülten 
fogjunk bele és győzzünk." 

Majd így írja le a hadjáratot vezető Schwarzkopf tábornok és a legfelső vezetés konf
liktusát: „Nagyon érdekes volt számomra a hivatásos harcos, Schwarzkopfés az elszánt 
civil, Cheney hadügyminiszter magatartásának különbsége attól fogva, hogy a csata nap
ja közeledett. Norm [ti. Schwarzkopf- P. G.] ugyanis nyugtalan volt. Ott állt egyedül, és 
félmillió ember élete függött elhatározásától. Természeténél fogva zsémbes és hirtelen
haragú volt, ugyanakkor kételyek gyötörték, hogy fel tudják-e fogni egyáltalán az otthoni 
karosszék-stratégák a csatatér realitásait."28 

Görgey szakmai tudása és katonai karaktere 

A hadtörténészek jelentős része zseniális hadvezérnek tartja Görgeyt. Magunk ré
széről teljesen egyetértünk ezzel, viszont nyitottnak tartjuk a kérdést: miként lett azzá? 
Mert, ha még el is fogadjuk, hogy hadvezérnek születni kell, de hát nem kétséges, hogy a 
szakmai tudás és tapasztalat is kell hozzá. Görgey szakmai tudását illetően viszont elég
gé eltérnek egymástól a vélemények. Pethő Sándor így ír erről: „Katonai múltja - úgy
mond egy osztrák író - nem nyújtott alapot arra, hogy reá hadsereget bízzanak. Elméleti 

27 Ez egyértelműen kiderül a második világháborúban végzett nagyszabású szociológiai felmérésekből. 
Stouffer, Samuel, A. - Lumsdaine, Arthur, A.: The American Soldier. Vol. IL: Combat and its Aftermath. 
Princeton, 1949. (Studies in social psychology in World War 2. Vol. 2.) Német hadifoglyok körében végzett 
vizsgálat alapján hasonló eredményre jutott Janowitz, Martin: Cohesion and Disintegration in the Wehrmacht. 
Public Opinion Quarterly, XII. 1948. 

28 Powel, C. with J., E. Oersies: My American Journey. New York, 1995. 477., 480. és 501. o. 
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ismeretek és szaktudás tekintetében minden félig-meddig képzett vezérkari tiszt felül
múlta őt. És ez a férfiú mégis kiváló hadvezérré és nagystílű hadművésszé fejlődött. 
Gondolatait semmi esetre se könyvekből merítette. Önmagából termelte ki azokat."29 

Görgey kezdeti hadvezéri működéséről írva, Katona Tamás megjegyezi: „Görgeynek 
már ekkor jó érzéke van a hadvezetéshez. Tudománya és gyakorlata még alig-alig."30 

Ezzel szemben Hermann Róbert szerint: „Görgey egyike volt a magyar hadsereg leg
képzettebb tisztjeinek: a tullni utászkari iskolában műszaki, a magyar nemesi testőrség
ben töltött évek során vezérkari képzettséget szerzett, hadapródként a gyalogos, huszár
tisztként a lovas szolgálat rejtelmeivel ismerkedett meg."31 

Teljesen egyetértünk Hermann megállapításával, bár a testőrségnél folytatott vezér
kari képzéssel szemben bizonyos kételyeink vannak. Látni fogjuk ugyanis, hogy ez a 
képzés nem egészen felelt meg a vezérkari iskolák formai feltételeinek és igen szigorú 
követelményeinek. Véleményünk az, hogy Görgey számára csak indítást adott ez a kép
zés, és hogy igen széles körű szakmai tudását kitűnő szellemi képességeinek, eleven ér
deklődésének és szorgalmának köszönhette. 

Görgey 1833-ban, tizennégy éves korában kerül a tullni utász hadapródiskolába. 
Felvétele előtt egyik levelében így ír indokairól: „Ha Túliban találkozik alkalom [ti. sike
rül ingyenes alapítványi helyre kerülnie - P. G.], akkor katona akarok lenni: ellenkező 
esetben a philosophiát akarom végezni, és azután egyik avagy másik tudós szakmára ha
tározni el magamat. Mert katonának két okból megyek: először is mindenekelőtt a haza 
iránti szeretetből,... másodszor a mathematicai és physicai ismeretek iránti szeretetből."32 

Bár a hadapródiskolában eltöltött évekről keveset tudunk, úgy tűnik, megszerette 
a katonai szakmát, és lelkes kötelességteljesítő altisztként hagyta el az intézményt. 
Mindenesetre erre mutatnak osztályzatai és minősítése: huszonnyolc tárgy közül huszon
kettőben „igen jó", hatban „nagyon jó" osztályzatot kap, minősítésében pedig ez áll: 
„szolgálatban nagyon használható; mindig a legkitűnőbb tanuló volt a maga osztályában: 
az iskolát a legteljesebb megelégedésre végezte el és a legjobb ajánlásra érdemes."33 

Azt, hogy serdülő fiúként miként élte meg az otthontól, sőt a szülőhazájától való el
szakadást, nem tudjuk. Levelében tett közlései ilyen szempontból bizonyos fokig ellent
mondásosak. Visszaemlékezve az iskolára, prágai egyetemi hallgató korában ezt írja: 
„Katonává lettem: s ekkor egész testtel lélekkel lettem azzá. A természettől szinte nőie
sen lággyá alkotott kedélyem jéggé keményedett annak a pályának kötelességei között, 
melynek életemet... szenteltem."34 

Talán nem esünk túlzásba, ha feltételezzük, hogy itt Görgey arra a mai kifejezéssel 
„szocializálódási folyamatra" céloz, melynek során a katonaiskolába kerülő ifjú hozzá
szokik az intézet rendkívüli szigorához, és hozzáedződik a soha meg nem szűnő fegyel
mezéshez és a sikanériákhoz, melyek ebben a férfias környezetben érik. Másik leve
lében „szenvedőtársaimnak" nevezi iskolatársait, amiből arra következtethetünk, hogy 
társaival együtt nehezen viselte a megpróbáltatásokat. Máskor viszont szeretettel emlék
szik vissza ezekre az évekre, szinte visszasírja akkori boldogságát és megelégedettségét. 

29 Pethő Sándor - Julier Ferenc: Görgey Artúr. Budapest, é. n. 115. o. 
30 Katona Tamás bevezetője Görgey Artúr: Életem és működésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben 

(Budapest, 1988.) c. könyvéhez: 1. k. 34. o. 
31 Hermann Róbert: 1848-1849. A magyar szabadságharc hadtörténete. Budapest, 2001. 181. o. 
32 Görgey István: Görgey Arthur ifjúsága és fejlődése a forradalomig. Budapest, 1916. 30. o. 
33 Uo. 56. o. 
34 Uo. 275. o. 
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Nagy szeretet, mély bajtársiasság fűzhette kadéttársaihoz. Testőrtiszt korában szabadsá
got vesz ki, hogy egykori társaival térképészeti gyakorlatra menjen. 

Egy bizonyos: mély hatással volt karakterének fejlődésére a hadapródiskola. 
Viselkedésében gondolkozásmódjában, magatartásában, fellépésében tökéletes katonává 
válik, az arcvonal előtt éppoly biztosan mozog, mint a táncteremben, fizikailag edzett, 
kitűnően lovagol és vív. És visszatérve „nőiesen lágy kedélyének jéggé keményedésére", 
talán innen ered a kortársak által emlegetett és írásaiban kétségtelenül fellelhető ciniz
musa. Mintha védekezés lett volna a külvilág ártalmaival és saját érzelmességével szem
ben. Közeli barátja, a nagyon intelligens és művelt, jó emberismerő Leiningen írja róla: 
„Rám nézve kellemetlen volt az a hibája, hogy rosszabbnak tetette magát, mint amilyen. 
Ez nála nem gyermekes hiúságból eredt, hanem pozitív jelleme föllázadt a benne élő 
gyöngébb érzelmek ellen, és így gúny tárgyává tette azt, amit lelke mélyén igaznak és 
isteninek tartott... mihelyt észrevette, hogy ellágyul, elűzte a szép képeket - gyakran igen 
rosszul alkalmazott élcelődéssel."35 

Ami teljesen hiányzott a hadapródiskolai nevelésből, az a hazaszeretet felkeltése és 
ápolása. Itt dinasztiahüségre nevelték a fiatalokat, s arra, hogy a haza a birodalom. Ennek 
következtében a 'haza' a sok nemzetiségű növendékek számára absztrakt, patrióta érzel
meket nem keltő fogalom lett. így az a hazaszeretet, melyről Görgey előbb látott levelé
ben írt, elpárolgott, és mindaz, amit Késmárkon a magyar viszonyokról és a történelem
ről tanult, jórészt feledésbe merült, és még magyarul is elfelejtett. 

A hadapródiskola elvégzése után Görgeyt gyalogsághoz osztják be szolgálattételre. 
Egy frissen végzett hadapród rendszerint a legmagasabb katonai tudás birtokában érzi 
magát. Nagy realitásérzékről, egyben a szakma tiszteletéről tesz tanúbizonyságot tehát, 
amikor így ír egyik levelében: „tanulnivalót is találok itt sokat, miről az utásztanfolyam 
befejezése dacára átkozottul halvány ideám van; kivált, ami a szolgálatot illeti."36 De itt 
is megállja a helyét, és hamarosan fontos feladatokkal bízzák meg. 

1837 szeptemberében kerül a testőrséghez. Itt az említettek szerint a vezérkari ki
képzéshez hasonló oktatásban részesül. Utaltunk rá, hogy ez az oktatás nem felelt meg 
egészen a vezérkari kiképzés követelte körülményeknek. Mindezt Görgey egyik levele 
bizonyítja. Mint a levél elején olvashatjuk, az udvar elrendelte Halier ezredesnek, a test
őrség parancsnokának, hogy szervezzen vezérkari oktatást. Görgey várakozással tekint 
a vállalkozás elé, bár ironikusan ír róla apjának: „... ennek eléréséhez [ti. a tanfolyam 
megszervezéséhez - P. G.] több is kell, mint csak erőszak... Legalább egyszer minden 
hónapban érkeznek hozzánk az új rendeletek és tanítási tervek... Végre is arra tökéllé el 
magát a magas föudvarmesteri hivatal, hogy... megbízza gróf Halier ezredest, készítsen 
saját belátása szerint egy tanítási tervet: és én részemről reménylem - bajtársaim nagy 
része tart tőle [Kiemelés az eredetiben - P. G.] - hogy Hallernek ez sikerülni fog."37 

Egy következő levele végleg bizonyítja, hogy a testőrségnél indított vezérkari kikép
zés nem lehetett valami magas színvonalú: „Tanáraink... kevés kivétellel tulajdon tantár
gyaikhoz alig értenek többet, mint csacsi a tilinkóhoz." így azután kétszeresen nehéz a 
tanulás, és ott az állandó veszély, hogy kiderül: többet tud tanárainál. Ezért tudását lep
leznie kell, nem várhatja el ugyanis, mint írja, hogy „az akit én palám et publice megszé-

35 Gróf Leiningen-Westerburg Károly honvéd tábornok levelei és naplója. In: Az aradi vértanuk. (Összegyűjt., 
gondozta, a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Katona Tamás) I—II. k. Budapest, 1979.1. k. 113. o. 

36 Görgey L: i. m. 61. o. 
37 Uo. 78. o. 
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gyenítek", „conduitelistám [minősítési lapom - P. G.] elkészítésekor... kedvezően sza
vazzon rám... Ezért jelszavam jövőre is: tanulni magamnak, vizsgázni tanáraimnak."38 

A tanulásban az ismeretek megszerzésében tagadhatatlanul fontos a tanár szerepe, 
de hát elengedhetetlen hozzá a tanítvány képessége, szorgalma és érdeklődése is. Hogy 
képessége és szorgalma megvan, azt hadapródiskolai tanulmányi eredményei bizonyít
ják, az pedig, hogy eleven érdeklődés él benne a hadtudomány iránt, a tanfolyamokhoz 
fűzött várakozásából látható. így a tanfolyam kissé dilettáns megszervezése és a tanári 
kar gyengesége mellett is a lehető legtöbbet profitál belőle. Bizonyára intenzív olvasás
sal pótolja a hiányosságokat, és az eredmény hamarosan megmutatkozik: Halier ezredes 
valamilyen különmunkával bízza meg. Hogy miről van szó, nem tudjuk, levelében csak 
ennyit ír, hogy a munka „igen sürgetős és hosszadalmas".39 

Úgy tűnik, harcászat - vagy hadászat? - tanára a képzettebbek közé tartozik, mert 
hadijátékot szervez. így ír erről atyjának: „Örülnék neki, ha láthatnád, mint szorgalma
toskodom 3-4 pajtásommal együtt règlemént-ok és egyéb tantárgyak betanulásában, s 
hogyan rakosgatjuk hadgyakorló fácskáinkat [csapatokat, ágyúkat és különböző hadiesz
közöketjelző idomokat - P. G.] tér hiánya miatt többnyire az asztalról le a szoba padlatá
ra, és hogyan hasaljuk körül a (képzeleti) gyakorlótért, mélyen elmerülve, mint megannyi 
Napóleonok."40 

Itt a katonai döntési processzus gyakorlásáról van szó, a tisztképzés legfontosabb ágá
ról, amiben egy vezérkari tisztnek természetesen brillíroznia kell. így szerezte meg tehát 
Görgey azt a ragyogó értékelő, helyzetmegítélő, gyors elhatározó és tervező képességét, 
melynek oly sok tanújelét adta a szabadságharc alatt. 

Lehetséges, hogy az anyagi vezérkari szolgálatot - amit logisztikának is szoktak ne
vezni - tanító tanára is jó szakember volt, aki amellett, hogy felkeltette az érdeklődését a 
tárgy iránt, elősegítette tájékozódását az éppen az ezekben az évtizedekben virágzásnak 
induló logisztikai irodalomban. A logisztika szakemberei tanultak az előző háborúk ta
pasztalataiból, melyekben az anyagi ellátás, főleg az élelem- és takarmányellátás rendkí
vüli problémákat okozott. Különös élességgel világította meg a kérdést Napóleon nem
régiben végbement oroszországi hadjárata, mely elsősorban az élelemellátás megoldat
lansága miatt katasztrófával végződött. A logisztika szakemberei e tapasztalatok alapján 
írásba foglalták és rendszerezték az egész ellátási rendszert, kezdve az élelem és takar
mány beszerzésétől, a raktározáson át a szállításig. Ugyanakkor bevonták munkáikba a 
XVIII. században nagy fejlődésnek induló népesedési- és agrárstatisztikát, mely értékes 
adatokat szolgáltatott a hadszínterek eltartóképességéről.41 Amit Görgey a logisztikáról 
tudott, az véleményem szerint, jóval meghaladta az átlagos vezérkari képzés színvonalát, 
és ezt annál is nagyobbra kell értékelnünk, mert végül mint anyagi vezérkari tiszt nem 
működött, azaz konkrét helyzetben nem gyakorolhatta a szakmát és nem szerezhetett 
benne tapasztalatokat. 

Logisztikai szakismeretét a Kossuth Lajossal folytatott levélváltása bizonyítja. Az 
1848. november l-jén írt levele az általános vezérkari szolgálattal foglalkozik. A maga-

38 Görgey I.: i. m. 102. o. 
39 Görgey I.: i. m. 94. o. 
40 Görgey /.: i. m. 125-126. o. 
41 Perjés Géza: Az élelemellátás kérdése Napóleon oroszországi hadjáratában. Századok, 1963.528-566. o.; 

Uő: Hadseregélelmezés, logisztika és stratégia a vasutak elterjedése előtti kétszáz esztendőben. Hadtörténelmi 
Közlemények, 1963. 1. sz. 216-281. o. 
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sabbegységek szervezetének és ügymenetének ismeretében javasolja „a különböző kato
nai szolgálati ágak megszervezését", kéri, hogy „térképek, rovatos táblák és más szük
ségletek" vásárlására pénzt utaljanak ki, egy nappal később pedig, hogy „a táborkarnál 
egy irattári hivatal állíttassék fel".42 

1848. december 9-én kelt levelében „tábori intendatura", azaz logisztikai törzs felál
lítására tesz javaslatot. így kezdi felterjesztését: „A feldunai hadsereg egyik legnagyobb 
hiánya a létszámi kimutatásban, s következőleg az élelmezésben is csaknem általában 
uralkodó rendetlenség." Megoldás az lenne, ha minden dandárhoz hadbiztost rendelné
nek. A menetek tervezését, az elszállásolást az intendáns végezze, de az ő dolga lenne 
az is, hogy a hadműveleti terület eltartóképességéről „alapos statisztikai adatokat szerez
zen... meg lévén mutatva tapasztalás által, hogy a legzseniálisabb tervek merő fellegvá
rak maradtak, ha azok készítésénél a statisztikai adatok számbavétele elhanyagoltatott." 

Majd pontokba foglalja az intendáns feladatait menetek tervezésénél.43 

Majdnem bizonyos, hogy olvasta a hadtudományi irodalmat, benne a három legne
vesebb szerző, Károly főherceg, Jomini és Clausewitz müveit.44 Mint leveleiből tudjuk, 
latin auktorokat, Schillert, Jósikát, Kölcseyt olvasott, és szándékában állt megszerezni 
Montequieu és Herder müvét, így tehát szinte elképzelhetetlen, hogy éppen a háború el
mélete ne érdekelte volna. Láttuk, hogy már serdülő korában élénken érdekelte a filozó
fia, a matematika és a fizika, és persze az sem közömbös amikor teoretikus érdeklődését 
mérlegeljük, hogy elvégezvén Prágában az egyetemet jelentős felfedezéssel gazdagította 
a vegytan tudományát. 

Visszaemlékezéseiben több helyen találkozunk hadtudományi elméleti fejtegetések
kel, így foglalkozik a koncentrikus és excentrikus forma, azaz a külső és belső vonalon 
folytatott hadmüvelet kérdésével. Ez a kérdés is a napóleoni háborúkat követően vált a 
hadtudományi irodalom kiemelt témájává, és mind a három említett katonaíró részlete
sen taglalja. Az isaszegi csatát megelőző, a császári sereg átkarolását célzó hadmozdu
lattal kapcsolatban írja: „Tudjuk, hogy minden támadó hadművelet, mely távoli megke
rülésseljár, a támadó hadseregnek a megkerülés ideje alatt egymástól elszigetelt részeit a 
tömörülő ellenség túlnyomó erejétől való megtámadtatás és legyőzetés veszélyének teszi 
ki; ebben az esetben a másik részt is rendszerint hasonló sors éri. A veszély tartalma 
egyenes arányban áll a megkerülő út hosszával, melyet a megkerülő csapat megjár."45 

Nos, ez a passzus röviden a lényegét foglalja össze annak, amit Clausewitz könyvének 
„Konzentrizität des Agriffs und Exzentrizität der Verteidigung" című fejezetében ír. 

A külső vonalon folytatott manőver előbb leírt kockázatával szemben mutat rá a belső 
vonal előnyére, amikor Dembinski 1849. nyári, déli összpontosítási tervét bírálja. A ter
vet azzal indokolta Dembinski, hogy a császári és orosz hadsereg között, a belső vonalon 
lévén, majd egyszerre veri meg a két sereget. Ezzel Dembinski lemondott a belső vonal 
előnyéről, arról tudniilik, hogy összefogott erővel egyenként verje meg az ellenség külön 
álló, egymástól távol lévő erőit.46 

42 Kossuth Lajos és Görgei Artúr levelezése, 1848-1849. (Összeáll., szerk. és az előszót írta Hermann 
Róbert) Budapest, 2001. (Millenniumi Magyar Történelem. Források.) (A következőkben: KGL) 73-74. o. 

43 KGL 171-172. o. 
44 Erzherzog Karl: Grundsätze der Strategie. Wien, 1814.; Jomini, Antoine: Précis de l'art de la guerre. 

Paris, 1838.; Clausewitz, Carl: Vom Kriege. Bonn, 1831. 
45 Görgey A.: i. m. L k. 442. o. 
46 Uo. II. k. 241. o. 
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Amit a liberálisok és a forradalmi lelkesedéstől eltöltött marxisták nagy szomo
rúságára a felkelt nép harcairól ír, teljesen megegyezik azzal, amit Clausewitz könyvé
nek „Volksbewaffnung" című fejezetében olvashatunk, és sokatmondó - akár olvasta 
Clausewitzot, akár nem - az ironikus hangvétel azonossága: „Az az ötlet pedig, hogy a 
hadsereget kaszásokkal... szaporítsák [Kiemelés tőlem - P. G.], helyén lehet... hangzatos 
szónoklatban csattanóként, de tapasztalt katona... ilyesmit gúnymosoly nélkül sohasem 
vehet szájára." Clausewitznál pedig ez áll: „... ha az ember ítéletét nem szónokias röpirat
okra alapozza, akkor belátja, hogy a felfegyverzett parasztokat, szembe kerülve reguláris 
erőkkel, szétverik, és a világ négy tája felé szóródnak szét."47 

Letelvén a testőrszolgálat ideje, Görgeyt a Nádor-huszárezredhez vezénylik. Most is
meri meg igazán a csapatéletet, és tanulja meg mindazt, ami oly fontos a katonatiszt 
szolgálatában: a szolgálatkezelés rutinjait, a legénységgel való bánásmódot, a fegyelem 
kezelését és a kiképző munkát. 

A huszárokhoz kerül tehát, és itt rögtön megmutatkozik, hogy nem is volt olyan egy
szerű dolog abban az időben Magyarországon polgárnak lenni, polgári módon gondol
kozni. Arról van szó, hogy bár Görgey, amint a történészek állítják, sok tekintetben sza
kított nemesi osztályának felfogásával, mégis osztja annak előítéletét a gyalogos szolgá
lattal szemben. Ez az előítélet hosszú múltra tekint vissza, és egyik érdekes megnyilvá
nulását Rákóczi emlékirataiban találjuk meg. Azon kesereg ugyanis a vezérlő fejedelem, 
hogy a nemesség megveti a gyalogos szolgálatot, idézve a szólást: „Csak a kutya jár gya
log, arra való az állat, hogy az embert hordozza." Görgey számára is megalázónak tűnt a 
gyalogsági szolgálat. Mikor még nem dőlt el, hogy melyik fegyvernemhez kerül, azt írja 
atyjának, hogy „szégyen" lenne, ha a gyalogsághoz osztanának be.48 

De más okok is a huszárság mellett szólnak. Itt gyorsabb az előléptetés, és bár választ
hatna más lovas csapatnemet, ulánust vagy dragonyost, de ezeknél a szolgálat „unalmas", 
mint írja „a cseh, morva és stájer népek jelleme teszi ilyen unalmassá", ami a velük való 
gyakorlatozás alkalmával is „undorral" töltötte el.49 

Nagy ambícióval készül a csapatszolgálatra. Pótolni akarja a hiányosságot, hogy a 
testőrségnél nem vezethetett csapatot, ezért „a májusi kis gyakorlatra" készül, „a szakasz-
szal, a századdal, ami nekem a legjobb alkalomnak látszik, hogy a legközelebbi őszi gya
korlaton a magyar »gárdistára«, akarom mondani, az újoncra, senki rá ne esmérhessen 
bennem."50 Becsvággyal és reménykedve várja áthelyezését a huszárokhoz, ahol „közvet
len, akadályozatlan tevékenységet"51 fejthet ki. Várakozásai azonban egyelőre nem telje
sülnek, mert egész nap „futkároznia" kell a laktanyában, és „a sokféle felelősség" máris 
untatja. Tetejében „több összeszidást" kap, mint egész addigi életében, és általában „ide
genszerűnek és bizarrnak" érzi új környezetét. Zavarja az is, hogy bár magyar tudása 
fogyatékos, a legénységgel magyarul kell érintkeznie. És hát a laktanya légköre: „A szá
zados kiabál, az őrnagy harap, a közember, ha váratlanul meglát engem, összerezzen, 
kinyúlik oly hosszúra és egyenesre, akárcsak nyársra húzták volna, és úgy néz rám..., 
olyan nézéssel, minővel én fognék egykor a hóhéromra tekinteni."52 

47 Görgey A.: i. m. I. k. 168-169. o.; Clausewitz: i. m. 802. o. 
48 Görgey L: i. m. 131. o. 
49 Uo. 139.0. 
50Uo.l38. o. 
51 Uo. 134. o. 
52 Uo. 150-151. o. 
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Mindez azonban a kezdetekkel járó átmeneti zavar, mert félév múltán, 1842 októbe
rében már így ír: „Engem az ezredemnél megelőzött egy kvártélycsináló, a fáma super 
aethera. »Ez a Görgey fenegyerek!« hallak: a pajtások..., akik most már ismernek, részint 
úgylátszik, ki vannak engesztelve, részint meg vannak elégedve velem." Elöljárói már 
nem ilyen elégedettek, és ezt mondják róla: „Lehetnek teoretikus ismeretei, de a gyakor
lat hiányzik." Beletanulva azonban a szolgálatba, jól és egyre nagyobb megelégedéssel ' 
végzi dolgát: „... napról-napra meggyőződöm, hogy az alantas tiszt helyzete a lovassági 
ezredben, nem olyan könnyű, mint némelyek vélik... A lovas tiszt kötelességei nagyon 
különfélék, s elég fontosak, hogy teljesítésük tudata jutalmazó tudat legyen. És jóllehet 
ez az öntudat többnyire az egyedüli jutalom... csak annál szebbnek, emelőbbnek, sőt kö
vetkezetesebbnek találom, erre a jutalomra pályázni."53 

Idő múltával egyre otthonosabb lesz a szolgálatban, eredményesen dolgozik, és már 
elöljárói is elismerik képességeit és kötelességteljesítését. 1843 szeptemberében írja báty
jának: „Az ezredben sejteni kezdik, hogy utóvégre is talán használható egyén vagyok... 
ezt én... már másfél esztendővel ezelőtt megsúghattam volna, mert ahol megvan az aka
rat, megvan ott a tett is!"54 

Mindazonáltal ebben az időben egyre több jele van annak, hogy terhes számára a ka
tonaság. Céltalannak érzi életét, mintha csökkent volna a szolgálat iránti szeretete; mintha 
minden elvesztette volna értelmét, s egyedül a lovak szeretete éltetné; rezignáltán írja: 
„Egyébiránt egészséges vagyok és hál'istennek, a kedves lovam is az: a még csikó korában 
Bécsből magammal hozott szép és derék sárgám... Többet vagyok a lovaim körül, mint az 
emberek közt... Ha a lovassági tiszt maga egészséges, s a lova is az, és nincsen adóssága: 
akkor azt mondják róla: jó dolga van... a fönti három föltétel megvan nálam."55 

Rossz hangulatában felvillanyozza a hír, hogy ezredsegédtisztnek szemelték ki. így ír 
erről 1844 szeptemberében öccsének: „Jövőm kezd alakulni. Teleki ezredes nekem ígérte 
az ezred-segédtiszti állást... ez legalább változást hoz életembe, és kibontakozom abból a 
veszedelmes mindennapiságból."56 

Az ezred-segédtisztség bizalmi állás volt, csak nagyon rátermett és gyakorlatilag 
képzett tisztek tölthették be, akik emellett éppúgy élvezték a parancsnok megbecsülését, 
mint a tisztikarét. Azt, hogy a feltételek mindegyike megvolt Görgeynél, 1844. október 
31-én szerkesztett minősítési lapja bizonyítja. Ilyen dolgok vannak ebben: „Becsvágyó 
és szerény"; „Vele született képességei? - Nagyon sok"; „gyakorlásban, kiképzésben és 
fegyelmezésben nagyon jó." „Lovaglás? Jól és szépen lovagol"; „Magatartása civilekkel: 
ügyes és udvarias."; „Az ezredben szeretik és tisztelik"; „Alárendeltjeivel szemben szi
gorú és méltányos"; „Hibák: iszik? - nem; kártyás? - nem; csinál adósságot? - nem; civa
kodó? - nem"; „Egyébként a szolgálatban: megbízható és szívesen vállal feladatokat."57 

1845. február 13-án, átvéve az ezred-segédtisztséget, levelében megelégedetten írja, 
hogy nagyobb lesz a fizetése és körülményei is rendeződnek, „s ezekhez járul, az a kelle
mes körülmény, hogy ezentúl csak egyetlen fölebbvalóval van dolgom, az ezredessel, aki 
véletlenül nagyon igazságos egy úr. Továbbá... hatásköröm úgyszólván az egész ezredre 
kiterjed, mivel meglehetős önálló orgánum gyanánt állok a tisztikar meg ezredesem közt, 

53 Görgey I.: i. m. 160. o. 
54 Uo. 210. o. 
55 Uo. 216. o. 
56 Uo. 222. o. 
57 Uo. 245. o. 
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és gyakran fogok abban az örömben részesülni, hogy okos, tapintatos közbenjárásom ál
tal a béke és egyetértés fenntartója... legyek", „mikor az... merőben félreértések miatt 
meg talált zavartatni..."58 

Láthatjuk, nagy ambícióval foglalja el új állását, tisztán látva annak fő funkcióját: 
biztosítani a jó viszonyt és a megértést a parancsnok és a tisztikar között, elősegíteni a 
szolgálatot, megőrizni a bajtársi egyetértést és az ezred jó szellemét. És ekkor, négy hó
nap múlva, teljesen váratlanul, beadja lemondását! Nehezen megérthető lépésére később 
próbálunk magyarázatot találni. 

Görgey a katonatiszt mintaképe volt. Rendkívül erős fizikummal rendelkezett, napon
ta két-három lovat lovagolt le, és a hadjáratok során napi 80-100 kilométert is megtett 
lóháton. A hadapródiskolában, majd a csapatnál hozzászokott a nélkülözéshez, az önmeg
tartóztatáshoz, és később is, mondhatni aszketikusan élt. Leiningen írta róla, hogy bár
milyen helyzetben, földön, szobapadlón, asztalon tudott aludni, és ágyban feküdni csak 
sebesülése idején látta. Fájdalomtűrése elképesztő volt: sebesülése után állva és egy bolha 
mozgását figyelve az öblítő lavórban, szisszenés nélkül tűrte a súlyos koponyaoperációt, 
majd két nap múltán újra a sereg élére állt, és igen nehéz körülmények között irányította 
annak visszavonulását. Egyébként nagyon érdekes, hogy testőr- és huszártiszt korában na
gyon sokat betegeskedett. Májával volt valami baj, amiért be is utalták Karlsbadba, valami 
fájdalmas füloperáción ment át, és „süly" is megtámadta egészségét. Rejtélyes az ügy, 
mert a szabadságharc idején, majd később, öregkorában makkegészséges volt. 

Személye, egész megjelenése autoritást sugárzott. Leiningen írja le, hogy miként sze
lídített meg puszta tekintetével egy társasági összejövetel alkalmával egy botrányosan 
viselkedő, egyébként is nehezen fékezhető, rabiátus tisztet: „erősen szemébe nézett: és 
íme a vad huszár kezes lett, mint a bárány."59 így írja le Hatvány Lajos az öreg Görgeyvel 
való találkozását: „... megdermedt bennem a vér. Nem lehetett kibírni ezt a diktátori né
zést... parancsolónak, katonának született."60 Autoritása azonban nemcsak feltétlen enge
delmességet váltott ki a katonákban és tisztekben, hanem bátorított és lelkesített is: vál
ságos helyzetekben személyes megjelenése a küzdőtéren lelket öntött a csüggedőkbe és 
megfordította a futókat. 

Katonás rövidséggel, nagyon világosan beszélt, és mondanivalóját rendkívül szigorú 
logika fogta össze. Leiningen írja róla: „Bár nem volt szószékre való szónok; mégis kevés 
embernek állott rendelkezésére a világos, éles beszéd, mint neki. Logikus élességgel tud
ta az ügy főmozzanatait kiemelni, sohasem ismételte magát, soha nem hagyott hézagot... 
Nagyon szerencsés volt a legénységhez intézett rövid, nyers beszédében. A legválságosabb 
pillanatokban, a legnagyobb fáradalmak között, megjelenése fölvHiányzott mindenkit."61 

Annak idején környezete, de ma, az egyéniségét megérteni akaró krónikás számára 
is nem kis nehézséget jelent ellentmondásos megnyilvánulásai között eligazodni. Egyik 
oldalról már a katonás szókimondást is meghaladó mértékben volt nyers és kíméletlen. 
Látni fogjuk majd, hogy mennyire udvariatlan, szinte bárdolatlan hangot enged meg ma
gának Kossuthtal szemben. Csupán az enyhít a dolgon, hogy nem ismervén mindig pon
tosan a körülményeket, melyek Kossuth döntéseit motiválták, vélt igazának tudatában 
teszi. Nagyon sokatmondó ilyen szempontból Leiningen jellemzése: „Más hibája, amely 

58 Görgey L: i. m. 228. o. 
59 Leiningen: i. m. 136. o. 
60 Kosáry: i. m. II. k. 189. o. 
61 Leiningen: i. m. 112. o. 
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különösen szolgálati ügyekben nyilvánult meg, hirtelen haragja volt. Ez sok elhamarko
dottságnak volt forrása, de ez is a legtúlzóbb jogérzékre volt visszavezethető. Alávalóság, 
igaztalanság láttán nem tudott magán uralkodni. Nem tudott színlelni... oly embereknek, 
kiket megvetett, nem mutatott soha barátságos arcot; nem tettetett soha. Ezért sok volt az 
ellensége, még a hadseregben is."62 

Ugyanakkor nagyon barátságos és kedves is tudott lenni azokhoz, akiket szívébe fo
gadott. Szintén Leiningen írja róla, hogy „forrón és híven viszonozta" az ő baráti ragasz
kodását. Jószívű volt és érzékeny mások bajaival szemben. Leveleiben lépten-nyomon 
szembetaláljuk magunkat adakozó kedvével. Hol atyjának kínál fel pénzbeli segítséget, 
holott fizetése egyáltalán nem mondható nagynak, hol öccsét lepi meg különféle aján
dékokkal. Újfent a derék Leiningent idézzük: „... adakozó volt a pazarlásig, és megvolt 
benne a szép tulajdonság, hogy jót tegyen, anélkül, hogy bántson. Mások baja és szenve
dése könnyekig meghatotta."63 Rendkívül erős volt benne a bajtársi érzés. Mint láttuk, 
testőrtisztként kereste volt iskolatársainak társaságát, és sikeres hadvezetése mellett ez 
is közrejátszott abban, hogy annyira ragaszkodtak hozzá a tisztek. Ez magyarázza, hogy 
olyan elnéző azokkal a tisztekkel szemben, akik részben azért válnak ki a hadseregből, 
mert morális problémát jelent számukra az, hogy volt bajtársaikkal harcoljanak. 1849 
januárjában „nem minden belső küzdelem nélkül" mond le Lipótvár ostromáról, és így 
indokolja vívódását: „Benső küzdelmem abból a fájdalmas gondolatból fakadt, hogy a 
lipótvári őrséget és közte két igaz barátomat, kiket korábbi évekből szerettem és becsül
tem, a biztos romlásnak engedem át."64 

Görgey karakterét felvázolva nem lehet említés nélkül hagyni harcszeretetét. Olvasva 
visszaemlékezéseit, az ember csak csodálkozik, hogy fővezérként milyen vakmerően 
vetette bele magát a harcba, mily sokszor kockáztatta életét. így ír erről Leiningen: 
„Gyakran minden ok nélkül, amikor a csapatok nem szorultak feltüzelésre, a legvadabb 
viaskodásba vetette magát, és nevetett aztán, ha én szemrehányóan mondtam: »Szükség 
volt-e életedet ily könnyelműen kockára tenni? Kíméld, mert hazádé!« Jól esett neki, 
hogy ismét megfürödhetett a golyózáporban."65 

Görgey mélyen hitt a katonai etikában és normáit áthághatatlan parancsnak tartotta. 
Leveleiben és visszaemlékezéseiben újra meg újra szembetaláljuk magunkat a katonai be
csület fogalmával. Liberális felfogású történészek és hadtörténészek gyakran fejezik ki 
kételyüket a katonai becsülettel szemben. Általában mesterkélt csinálmányt, a nemesség 
kiváltságainak megőrzőjét látják benne, és nem vonatkoztatják a közkatonákra. A katona
becsület fogalmát Alfred Vagts is a tiszti becsületre korlátozza; szerinte a tisztikar cso
portszolidaritásának kifejezője, és elősegítője annak, hogy a tisztikar külön kaszttá válva 
gyengítse, sőt esetenként teljesen megszüntesse a civil ellenőrzést a hadsereg felett. Ezért 
lett a tisztikar általában reakcióssá, a haladás ellenségévé vagy legalábbis fékezőjévé.66 

Két tévedés van ebben az állításban. Először is az, hogy a katonai becsület valami 
nemesi érdekvédő csinálmány lenne. A katonai becsület, mely magában foglalja a bátor
ságot, az önfeláldozást és a kötelességteljesítést, csoportszociológiai folyamat eredmé
nyeként formálódó, a katona magatartását szabályozó és a háborús terhelés elviselését 

62 Leiningen: i. m. 113. o. 
63 Uo. 
** Görgey A.: i. m. I. k. 298. o. 
65 Leiningen: i. m. 113. o. 
66 Vagts, Alfred: A History of Militarism. New York, 1937. Rev. ed. 1959. 170. o. 
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elősegítő erkölcsi parancs. Döntő bizonyíték ilyen szempontból a második világháború 
idején készült amerikai szociológiai felvétel, mely statisztikai módszerekkel mutatta ki 
a katonai becsületnek a katonák magatartását meghatározó funkcióját.67 A felvétel tehát 
tudományos módszerekkel bizonyította azt, amit a hadseregben tapasztalati alapon min
dig is tudtak, és amiről a háborús regényekben, visszaemlékezésekben és riportokban oly 
megkapóan írtak a szerzők. 

Amennyiben a katonai becsület csoportszociológiai folyamatok során létrejött erköl
csi parancs, akkor téves a másik állítás is, tudniillik az, hogy csupán a nemesi szárma
zású tisztikarra vonatkozott. A XVI-XVII. századi katonai törvények, hadicikkek „be
csületes", „erényes" és „jogtisztelő" magatartásra szólítják fel a katonákat. Kimondják, 
hogy gyávaságért és szökésért meg kell fosztani a katonát „becsületétől és életétől". 
Felszólítják a katonákat, hogy vallásra való tekintet nélkül „szeressék egymást és egy
mástól minden bajt elhárítva, hü és derék bajtársként viselkedjenek".68 

A mi Zrínyink is elvonatkoztathatatlannak tartotta a katonáskodástól a becsületet. 
A Vitéz Hadhagy 1. discursusában így írt: „Nagy dolog, hogy az egész mesterségek kö
zött ... legtündöklőbb, legbecsületesebb a vitézség... ki ezen világon vitézebb, az légyen 
becsületesebb is az emberek között." A 45. aphorismában pedig így kiált fel: „Talán az 
vitézség nem tisztesség, talán nem becsület?"69 

Bürke elszörnyedve szemlélte a francia hadsereg felbomlását a forradalom első éve
iben. Idézi a francia hadügyminiszter jelentését, melyben arról panaszkodik, hogy lehe
tetlen megfékezni a katonákat, akik pedig addig „becsületesek és hűek voltak, és akikkel 
ötven éven át, mint barát és bajtárs éltem együtt." Bürke számára a katonák eltávolodása 
a hűség és becsület régi elveitől teljességgel elfogadhatatlan.70 

Mindezzel teljesen összhangban vannak Görgey megnyilatkozásai. Ezt írja: „A csa
tában két ellentétes erő befolyásolja a katona magatartását. Előrehajtja a becsületérzés, a 
hazafias lelkesedés, talán a félelem is a büntetéstől.71 

1848. november 11-én a Honvédelmi Bizottmányhoz írt levelében ez olvasható: „... 
kötelességem legszentebbike gondoskodni arról, hogy ezen sereg becsülete szűzen meg-
tartassék. Lehet, hogy egy egész hadsereg megveretvén visszavonulni kényszerül, anélkül, 
hogy becsületén csorbát szenvedjen, de ha egyetlen osztálya gyáván megszalad, anélkül, 
hogy az ellenségét csak meg is látná, az egész hadsereg becsülete van beszennyezve."72 

De azonosságot tételez a fegyverbecsület és a nemzet becsülete között. Az oroszok 
beavatkozása után két lehetőséget lát: utolsó, erős csapást mérni az ellenségre vagy „me
nedékhelyet" biztosítani a kormánynak és a hadseregnek valahol, az országon kívül: „Az 
első esetben mindent meg lehet nyerni, de mindent el is lehet veszíteni - a fegyverbecsü
letet kivéve; ezt egyszer s mindenkorra megőrizzük, és a fegyverek becsülete, melyeknek 
élén egy egész nemzet ügye nyugszik, magának a nemzetnek a becsülete."73 

A katonai kérdésekben járatlan olvasó meghökkenéssel, esetleg borzadállyal tapasz
talhatja, hogy milyen természetességgel, mondhatni könnyedséggel nyilatkozott Görgey 

61 Stouffier - Lumsdaine: i. m. 
68 Lünig, Johann, Christian: Corpus Juris Militaris des Heil. Rom. Reichs. Leipzig, 1723. 3-12. o. 
69 Zrínyi Miklós összes müvei. (S. a. r. Klaniczay Tibor.) Budapest, 1958. 2. k. 
70 Burke, Edmund: Reflections on the French Revolution and Other Essays. London-Toronto, 1910. 208. o. 
71 Görgey A.: i. m. I. k. 207. o. 
72 Uo. 240. o. 
73 Uo. II. k. 239. o. 
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a hadbírói eljárások során hozott halálos ítéletekről és parancsnokok által a helyszínen 
elrendelt vagy személyesen végrehajtott kivégzésekről, a már hangzásában is iszonyatot 
keltő „felkoncolásról".74 Kegyetlen lett volna Görgey? 

A rendelkezésünkre álló adatok alapján válaszunk csak egy lehet: nem volt kegyet
len, nem volt vérszomjas. Emlékezzünk rá, Leiningen azt írta róla, hogy megértéssel, na
gyon érzékenyen és segítőkészen állt szemben mindenféle emberi bajjal, nyomorúsággal. 
Jellemző ilyen szempontból Kossuthhoz írt levele a Délvidék rác lakosságával szemben 
elkövetett atrocitások ügyében: „Tudom ugyan, hogy nem a magyarok, hanem a rácok 
kezdték meg a háborút, de azt is tudom..., hogy egy magyar kormány egy egész nemzet ki
irtását nem tűzheti ki célul. - S minthogy tulajdon elveim között a humanitás elve legma
gasabban áll, szent kötelességemnek tartom... megkérni, hogy a bácskai háborúban divat
ba hozott... kegyetlenségeskedéseknek mihamarább véget szakasztani... méltóztassék."75 

Mindazonáltal rendületlenül hisz a halálbüntetés elkerülhetetlenségében háború ide
jén. 1843 őszén kapja a hírt öccsétől, hogy az országgyűlésben javaslat hangzott el a 
halálbüntetés eltörléséről. Válaszában sajátosan érvel: bárcsak elfogadnák a javaslatot, 
bár kétli, hogy a törvényt ki lehetne terjeszteni a hadseregre, „mert nem foghatom fel, 
hogyan lehessen egy csikósból, béresből vagy éppen rablóból lett katonát a halálbünte
tés verébijesztője nélkül oly szigorú és minden nélkülözéssel párosult rend megtartására 
kényszeríteni. Én csak egyet mondok... és ez az: neveljétek a népet - és akkor nemcsak a 
halálos, hanem minden akármi nemű meggyalázó büntetés is fogyton fogyni fog."76 

De jellemző gondolkozására a Kossuthtal folytatott vitája is a botbüntetés eltörlésé
ről; méltányolja a döntést „az emberiség, s főleg a katonai becsület szempontjából... lehe
tetlen azonban annak inpraktikus oldalát - főleg -jelen háborús körülmények között -
be nem vallani... ha a katona feladatát felejtve, jellemét becstelenítő bűntények által be
mocskolja, sőt, felejti gyakran emberi méltóságát és baromként lealjasul: ily esetben... az 
emberiség parancsolta elveket nem mellőzni lehetetlen." Kossuth az érvelést elfogadta, 
és a botbüntetés alkalmazását - igaz csak suba alatt - engedélyezte.77 

A katonai etika szerint nem az emberi élet a legfőbb érték. Már a rómaiak megfogal
mazták: „Dulce et decorum est pro patria mori" - azaz a haza, a hadsereg és a bajtársi 
közösség elvárja, hogy értük a katona feláldozza életét. Az előbbiekben láttuk, Görgey 
szerint a hazaszeretet, a katonabecsület és a büntetéstől való félelem viszi előre a katonát 
a harcban, azaz a modern katonaszociológia kifejezését használva, az informális és for
mális kényszerítés. Az informális kényszer abból az erkölcsi meggyőződésből ered, amit 
a katonába békekiképzése során belé oltanak és ami a csoportdinamikai folyamatok so
rán a háborúban annyira felerősödik, hogy önfeláldozásra, a bajbajutott bajtárs feltétlen 
megsegítésére késztet. A formális kényszer mögött a katonai fegyelmi szabályzatok és 
törvények állnak, melyek kíméletlen szigorral büntetik a gyávaságot, az engedetlenséget 
és kötelességmulasztást. A hadi törvényekben körülírt katonai bűncselekmények eseté
ben a hadbíróságok ítélkeztek, de emellett, mint láttuk, ott volt a parancsnok azonnali, 
staňte pede kivégzési joga. Ez utóbbi nem a megtorlást célozza, hanem a pánik megelő-

74 A m. kir. honvédség szolgálati szabályzatának előírása a felkoncolásról: „Aki válságos pillanatokban 
csüggetegen beszél, fegyverét vagy lőszerét elhányja, az engedelmességet megtagadja, vagy az ütközetből 
távozni igyekszik, avagy zsákmányol vagy fosztogat, azt... a csapat parancsnoka... személyesen... koncolja 
fel." Szolgálati Szabályzat. Budapest, 1938. 25. o. 

75 KGL 388. o. 
76 Görgey l: i. m. 210. o. 
77 KGL 178-179. és 224-225. o. 
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zését, azt tehát, hogy egy vagy több katona gyáva megfutása tömeges pánikká válhasson. 
A régebbi hadi artikulusok szerint gyávaság, pánikkeltés vagy más, a csapat biztonságát 
veszélyeztető aktus esetén a helyben való kivégzés kötelesség, sőt becsület dolga.78 

A császári-királyi hadseregben Görgey idején érvényes és minden bizonnyal általa 
is ismert katonai törvénykönyv a tiszt becsületbeli kötelességévé teszi megölni a harc 
közben gyáva vagy ellenszegülő magatartást tanúsító katonát.79 

Mindezt ismerni kell ahhoz, hogy Görgey rendkívüli szigorúságát megérthessük, bár 
kétségtelen, hogy ridegsége néha meghökkentheti az embert. Huszártiszt korában egy 
alkalommal le kellett szerelnie két lázadó katona ellenállását, akik egy kocsmában torla
szolták el magukat. így írja le egyik levelében az esetet: odaérve a helyszínre „rövid... 
beszédben megintettem az eltévelyedett fiúkat, és tisztességes capitulatiót ajánlottam ne
kik. Ok két lövéssel feleltek... Erre én megsokalltam a tréfát, s a két bolond közül az 
egyiket agyonlövettem."80 Mi áll a száraz, rideg tényközlés mögött? Az a bizonyos érzel
meit leplezni akaró cinizmus, melyre, mint láttuk, Leiningen is utalt? Mintha ez érződne 
abból, hogy a két huszárt nem gazembernek, bűnözőnek mondja, hanem „engedetlen fi
úknak" és a tettük következményeivel nem számoló „bolondoknak". Ugyanakkor arra is 
gondolhat az ember, hogy, amiként nem kímélte és nem becsülte saját életét, mások életét 
sem tartotta sokra. A „halálbüntetés madárijesztője" olvashattuk tőle korábban - ennyire 
közömbös volt a halállal szemben? 

Görgeyt szigorú ítéletei kimondásánál a haza és a hadsereg iránti kötelességérzete ve
zette. És volt erkölcsi bátorsága, hogy halálos ítéletet hozzon. Ez nyilvánult meg a Zichy 
Ödön ellen általa elindított hadbírói eljárásban és abban is, hogy fegyelmetlenkedésért fő-
belövést helyez kilátásba. 1848 szeptemberében Adonyban ő a helyőrség parancsnoka. Az 
odaérkező népfelkelők, mint írja: „minduntalan lövöldöznek, tisztjeik ellen felzúdulnak. 
Oka annak, hogy Szalay László alezredes úr... nem mer minden eszközhöz nyúlni, hogy a 
fegyelem meglegyen. Én valamivel bátrabb vagyok [Kiemelés tőlem - P. G.], és ma kihir
dettem a rögtönítélő haditörvényszéket mindenki számára, aki lőni mer parancs nélkül."81 

Nemcsak a közkatonákra, de tisztekre, sőt „vezérekre" is alkalmazandónak tartotta 
a hadi törvényeket. Téves értesülés folytán úgy tudja, hogy Pákozdnál a magyarok szen
vedtek vereséget; ezzel kapcsolatban írja az országgyűlésnek: „Ez nagy baj... És minél 
nagyobb ezen baj, annál nagyobb a szükség több rögtönítélő haditörvényszéket alakí
tani, melyek vezéreink hadi működéseinek eredménye felett tárgyavatottan, de szigorú
an ítéljenek."82 így ír visszaemlékezéseiben egy esetről: „Megtörtént Váctól Miskolcig 
való visszavonulásunk során, hogy számos tiszt önhatalmúlag elhagyta a hadsereget. 
Néhányuk Szerencsen kézre került. Az adott körülmények között kénytelen voltam a sze
rencsétleneket halálra ítélni."83 

78 Az 1570-ben kiadott német birodalmi artikuluslevél szerint azokat a katonákat, akik a harcból gyáván 
megfutó társukat megölik, nem érheti szemrehányás és vád „sondern grossen Dank darzu verdient haben." 
Lünig: i. m. 9. o. 

79 „Auch ist der Offizier in den Fällen wo die schädliche Feldflüchtigkeit einen Soldaten von 
augenblicklichen Gefahr für die Armee seyn könnte, bei seiner Ehre verbunden, einen solchen treulosen 
Untergebenen auf der Stelle niederzumachen." Bergmayr, Ignaz, Franz: Kriegsartikel für die kaiserlich
königlichen Armee, mit allen übrigen österreichischen Militär-Strafgesetzen. Wien, 1835. 102. o. 

811 Görgey L: i. m. 170. o. 
81 KGL 50. o. 
82 KGL 52-53. o. 
83 Görgey A.: i. m. II. k. 311. o. 
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Nem állt távol tőle a tizedelés alkalmazása sem. A Besztercebánya körüli harcokra 
emlékezve írja: „A gyalogságot és az odaveszett üteg legénységét a helyszínen meg akar
tam tizedelni; de a megfogyott sorokra vetett első pillantás meggyőzött, hogy meg van
nak azok már eléggé tizedelve."84 

A komáromi csatában az egyik zászlóalj megfutott, és a pánikba esett katonákat 
semmiféle „intéssel és fenyegetéssel" megállítani nem lehetett. így veszélybe került a 
Komárom előtti elsáncolt tábor, de maga a város is: „kétségesnek látszott, hogy sikere
sen ellenállhatunk-e nekik [ti. az ellenségnek - P. G.], ha az engedetlen szökevényhad a 
tábor belsejében széjjeláradhat, s a maga rémületével a csapatokat is megfertőzi - a ve
szedelmes helyzet... parancsolólag előírta, hogy a fejetlen tömeget minden áron megza
bolázzuk." Elrendelte tehát a hirtelen oda vezényelt tüzérségnek és gyalogságnak, hogy 
kartács-, illetve puskatüzet zúdítson a tömegre, a huszárokat pedig bekerítésükre küldte. 
A felettébb kegyetlen módszer alkalmazásával sikerült a pánikot megelőzni és a biztos 
vereséget elkerülni.85 

Egyébként bármilyen kegyetlen is volt a katonai büntetőeljárás, nem csak a parancs
nokok értettek vele egyet, hanem az egyszerű katonák is. És ez mindennél többet mond 
az előbb tárgyalt katonai becsület-fogalom mivoltáról és jelentőségéről a csapat kohéziója 
szempontjából. Nagyon jól megvilágítja a problémát Leiningen leírása. A tápióbicskei 
ütközetből egy őrmester és egy tizedes megszökött, majd néhány nap után visszatért csa
patához. A szökötteket a csapat „fenyegető arccal fogadta. Mind azt kiáltották: nem aka
runk gyáva őrmestert." A két dezertőrt a hadbíróság halálra ítélte. Az ítélet végrehajtását 
végignéző csapat előtt Görgey tartott beszédet, amit így ad vissza Leiningen: „Görgey 
erőteljesen beszélt. Megdicsérte a zászlóaljat tegnapi vitézségéért és bebizonyította, hogy 
egy gyáva katona szökésével sokszor sok bátornak az életét kockára teszi. Ezért ember
ségesebb, ha egy gyávát kivégeznek, mintha eltűrik, hogy miatta továbbra is veszede
lemben forogjon a bátrak élete. - Mikor a végzetes lövések eldördültek, és az elítéltek 
összeestek, a zászlóalj egy darabig csöndben állt, de aztán egyszerre, szinte egy szájból 
harsant fel: Éljen az igazsági"*6 

Görgey katonai karakterének megrajzolásánál lehetetlen nem érinteni a kérdést, hogy 
miként is állt a hazafiassággal. Fontos kérdés ez, hiszen, mint emlékszünk rá, ő maga 
mondta, hogy a katona motivációjának egyik fő eleme a hazafias érzés. Vajon hatott-e 
nála ez az érzés, vagy csupán karriervágyból szolgálta a szabadságharc ügyét? Bár az 
„árulás" vádját teljesen alaptalannak tartjuk, de ilyen szempontból is jelentősége van a 
kérdésfeltevésnek. Végül, a probléma azért is érdekes, mert, mint szó volt már róla, a 
hadapródiskolában semmilyen magyar vonatkozású oktatásban nem részesült, és még 
magyarul is elfelejtett. Tehát éppen a hazafias érzésnek serdülőkori ébredése és iskolai 
megalapozása hiányzott életéből. 

Bizonyára a környezet hatására testőrtiszt korában kezd felébredni magyar érzése. 
Nagyon érdekes és fontos a folyamat végigkísérése, mert az a hazafias érzés, mely a fo
lyamat végén kialakul benne, nem valamilyen pántlikás, üres frázisokat puffogtató érzés 
és indulat, hanem intellektuális, morális és érzelmi mozzanatok együttese és egyensúlya. 
Hazafiasságának felébredésében három tényezőnek van döntő szerepe: a honvágynak, a 

M Görgey A.: lm. I. k. 310. o. 
85 Uo. II. k. 213-214. o. 
86 Leiningen: i. m. 144. o. 
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magyarországi politikai események iránti eleven érdeklődésének és a magyar nyelv iránt 
érzett szenvedélyes szeretetének. 

Mindezt főleg azok a levelei bizonyítják, melyekben beszámol előrehaladásáról a ma
gyar nyelv tanulásában. Első ilyen levelét 1840 májusában írja, amikor aktuálissá válik 
áthelyezése a testőrségtől a Nádor huszárezredhez. Ebben bizonyos fokig még tréfásan ír 
nyelvtanulásáról: „Vizsgálataimon [ti. a vezérkari tanfolyam vizsgáin - P. G.] szerencsé
sen túl vagyok, és most nyakra-főre magyarul tanulok, nehogy német huszár váljék be
lőlem."87 Nagy odaadással tanul, de az eredmény egyelőre csekély. Másfél év múlva ma
gyarul akar írni öccsének, de csak a „Kedves Pistám!" megszólításig jut, mert mint írja: 
„mikor... folytatni akartam, láttam azt a nagy távolságot, mely az én magyar tudományom 
és a közt tátong, mely egy némileg tűrhető levél megírásához megkívántatik! és ekkor 
a lúdtoll bátortalanul visszamerült a sötét tintatartóba, minden elhamarkodott terveivel 
együtt ennek az újra kiszakajtott magyar embernek. [Kiemelés az eredetiben - P. G.]" 

Azért nevezi magát „újra kiszakajtottnak", mert elhatározta: „hátat fordítani a német 
nyelvnek és mindazzal a szeretettel és lelkesedéssel, mellyel emennek adóztam, megtér
ni első igazi hazámhoz. Megkettőzött hévvel feküdtem neki elfelejtett anyanyelvem újra 
megtanulásának. Minden sor, melynek megértése nálam nehézségbe ütközött, halk, de 
komoly szemrehányás volt nekem, hogy nemzetemtől elszakadtam... Fáradozásaim gyü
mölcsei máris nem csekélyek: Jósikát már egészen jól értem, egyes helyeket kivéve... 
Irálya kitűnő, és amit mások legkevésbé szeretnek benne, nekem éppen ez teszi legin
kább becsessé, t.i. az, hogy cselekvő személyeit és az előforduló tárgyakat mind aprólé
kosan írja le: mert én ezzel teszek szert oly verborum copiára, mely rövid időn teljesen 
otthonossá teend a magyar nyelvben." Magyar tanulásának utolsó fázisát pedig így látja: 
„... hexameterekben írt költeményeket - másnak, egy tökéletesen magyarnak társaságá
ban - fönnhangon szándékozom olvasgatni, hogy nyelvem és összes beszélő szervezetem 
megszokja a helyes hanglejtést."88 

Jósika után Kölcseyt olvas és 1842 decemberében azt írja öccsének: „Jövőre utánozni 
foglak és... én is naplót kezdek, eleinte németül, későbben talán magyarul. Leveleidet töké
letesen megértem. Bárcsak már magyarul válaszolni is tudnék azokra. Járulj magad hoz
zá szívem magyar érzülete kifejlődéséhez, és küldj nekem koronként egy jó költeményt 
vagy akár prózai töredéket gyűjteményem számára, melyet már Bécsben megkezdtem."89 

Néhány nap múlva atyjának írja: „A mióta tulajdonképpeni anyanyelvem megtanulá
sának neki feküdtem: mind inkább éled bennem a vágy, e nyelv hónával - szeretett ha
zámmal - habár csak testben is közelebb összeköttetésbejutni. Hiszen hacsak nem egé
szen önző, kell az embernek valamit bírnia, a miért lelkesüljön, a mit szeressen... Több 
komolyabb valaminek kell annak lenni, a mi minden iránt, mi Magyarországon történik, 
oly nagyon érdeklődtet... olyannyira, hogy koronkint szinte - nem tagadom - honvágy
ban szenvedek. Valahányszor Pista leveleiből csak valamit is megtudok hazámfiai törek
vései felől: mindjárt könnyebb a szívem."90 

Röviddel ezután előfizet a Pesti Hírlapra. 
Hazafiasságának megerősödésére mutat, hogy nagyon komoly lelkiismereti kérdést 

jelent számára, hogy ezredét esetleg mint karhatalmat vetik be Magyarországon. A prob-

87 Görgey L: i. m. 102. o. 
88 Uo. 131-132.0. 
89 Uo. 168-169.0. 
90 Uo. 173-174. o. 
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léma akkor vált élővé számára, amikor egy prágai tüntetés ellen katonai kárhatalmat ve
tettek be. Az esetről beszélve magyar tiszttársaival, felmerült a kérdés: mit tennének, ha 
erre Magyarországon, magyarok ellen kerülne sor? A tisztek bizonytalankodtak, egyedül 
neki volt határozott véleménye: „A feltett esetben én... elébb kviétálnék; kilépnék a csá
szári hadseregből és a - dilemmából. Akkor aztán hazám polgára lennék, semmi más. 
Szabad urává lennék megint meggyőződésemnek és a szerint cselekedném tovább a kö
rülményekhez képest."91 

Még sok példát lehetne felhozni Görgey hazafiasságának megerősödéséről, legyen 
elég most a hadseregből való kilépését bejelentő levelére hivatkoznunk, melyben felso
rolja indokait, elsőként említve „mély ellenszenvét" a katonaság iránt. De „ennél erősebb 
más okok" is társulnak ehhez: „Úgymint: ellenállhatatlan vágy Magyarország, hazám 
felé, melytől mostani állásomban örökre távol kellene élnem..."92 

Lezárva Görgey katonai karakterének felvázolását, foglalkoznunk kell még a hadse
regből való kilépésével. Döntésének egyik okát, mint láttuk, a katonaság iránt érzett mély 
ellenszenvében jelöli meg. De már jóval a kilépés előtt többször írja, hogy mennyire 
nem szereti mesterségét, és hogy kvietál. Látva azonban eleven, szinte szenvedélyes ér
deklődését, mellyel a testőrségnél a katonai stúdiumokban elmerült, majd buzgalmát és 
helytállását a csapatnál, kételyek fogják el az embert: az igazat, egészen pontosan, a va
lót mondja? Fiatalkori leveleit olvasva ugyanis, bizonyos egyensúlyhiányt, bizonytalan
ságot, rajongó és szentimentális kitöréseket találunk bennük, és ezek alapján többen ro
mantikusnak, radikálisnak és forradalmi láztól égőnek mondták.93 

Magunk részéről nagyfokú következetlenséget, bizonyos szerepjátszásból eredő el
lentmondásosságot véltünk felfedezni megnyilatkozásaiban. Jellemző ilyen szempont
ból, ahogyan atyjával való viszonyáról ír. A szerep, amit játszik: a szerető fiú. Ez tükrö
ződik öccséhez írt több levelében, melyben rajongva ír atyjáról. Amikor azonban nyolc 
évi távollét után találkozik vele, így ír róla: „... nem találtam semmit, ami azzal a képpel 
egyezett volna, melyet egyedül levelei után alkottam felőle magamnak... Még ekkor oly 
keveset ismertem árnyoldalai közül."94 Majd így tör ki egyszer: „Atyám nem nevelt soha. 
Azt hiszem, alig is szeretett."95 A probléma ezzel a kijelentésével ott van, hogy egyik 
levele szerint atyja, bár katonásan, de nevelte! A szerepjátszáshoz tartozik az a kétség
beesés, amivel atyja haláláról ír: „Tehát megint egy szív megszűnt dobogni, mely engem 
oly igazán és híven szeretett! Meghalt! és vele szakadt egy erős kötelék, mely engem a 
keserédes léthez fűzött. Édes atyám halva!"96 De hogyan egyeztethető össze ez a fájda
lomkitörés ezzel az öregkori indulatos felkiáltásával: „Az apám! Az nem volt ember! Az 
egy lump volt"?97 

Visszatérve most már a hadseregből való kilépéséhez, annak okát, mint láttuk, a kato
naság iránti ellenszenvében, honvágyában és harmadikként abban jelöli meg, hogy jöve
delmező álláshoz akar jutni; házasodni akar ugyanis, de fizetéséből nem tudná feleségét 
és családját eltartani. Számunkra itt a hadsereg iránti utálata a fontos. Ezt írja ugyanis: 

91 Görgey L: i. m. 251. o. 
92 Uo. 230. o. 
93 Kosáry: i. m. I. k. 16-17. o.; Katona: i. m. 6., 9. o. 
94 Görgey I.: i. m. 166. o. 
95 Uo. 163. o. 
96 Uo. 198. o. 
97 Katona: i. m. 10. o. - Katona Tamás szerint Görgey igazságtalan volt, mert „az apa nem volt lump". 
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„Indító okaim (egyike) mostani pályám iránt érzett ellenszenvem, mely ezred-segédtiszti 
szolgálattételem rövid ideje alatt - hol első kézből kapom minden piszok bűzét az orrom
ba, a hol tulajdonképpen csak arravaló vagyok, hogy azt meg is emésszem - elképzelhe
tetlen fokra hágott."98 

De hát milyen piszoknak milyen bűze csavarhatta orrát? 
Nem gondoljuk természetesen, hogy a Nádor huszárezred, de a birodalom bárme

lyik ezredének tisztikarában ne fordulhatott volna elő korrupció, stréberség, besúgás 
vagy más kriminális ügy. Az a bizonyos katonai etika és tiszti becsületkódex ilyene
ket aligha engedett meg, s ha mégis előfordult, éppen a testületi jó hírnév miatt elég 
gyorsan és kíméletlenül csaptak le a vétkesekre. Azután, ami az anyagi természetű 
visszaéléseket illeti, ebben az időben korrupció, sikkasztás és más anyagi visszaélések 
megelőzésére, felderítésére és megtorlására már igen fejlett bürokrácia és hadbiztosi, 
valamint hadbírói szervezet működött a hadseregekben. Egyébként is, éppen a Nádor 
huszárezrednél nehezen képzelhető el valamilyen égbe kiáltó bűntény, hiszen ő maga 
írta, hogy az ezredparancsnok „igen igazságos Úr", az ezredről pedig, hogy: „A tisz
tikarjeles, a legénység derék."99 

Nagyon valószínű, hogy rendkívül érzékeny becsületérzete nagyított fel teljesen hét
köznapi, nem túlságosan jelentős visszásságokat. Mint Leiningen leírásából láttuk, igaz
ságérzete borzasztóan erős volt, és éppen emiatt gyakran fogta el az indulat és ragadtatta 
szélsőséges kirohanásokra. Valahogy elvesztette lelki egyensúlyát és eléggé következet
lenné vált ezekben az időkben magatartása: házasság tervét hozza fel kilépésének egyik 
indokául, és egy év múlva felbontja eljegyzését; jogi pályára készül, és egyszer csak, 
pusztán egy véletlen találkozás folytán a prágai egyetem kémiai szakán köt ki - igaz, 
hogy kitanulva a szakmát, remekel: felfedezi a laurinsavat! 

Véleményünk szerint szinte elképzelhetetlen, hogy megutálta volna a katonaságot. 0, 
aki oly szenvedéllyel vetette reá magát a hadtudományra, aki mint láttuk, testőrtársaival 
ellentétben annyira várta a vezérkari kiképzés elkezdését, majd oly lelkiismeretesen és 
kötelességtudóan végezte munkáját a csapatnál, lehetetlen, hogy elvesztette volna eleven 
érdeklődését a katonai szakma iránt. 

A tapasztalat egyébként is azt mutatja, hogy hivatásos tisztek nyugdíjazás után is, 
életük végéig megmaradnak katonának, és megőrzik érdeklődésüket a szakma iránt, 
még akkor is, ha magasabb elméleti képzés hiányában megmaradtak csapattisztnek és 
nem futottak be fényes karriert. Görgeyt azonban teoretikus hajlamai miatt éppen a 
katonai szakma elméleti kérdései érdekelték, és ezekkel való foglalkozásra a csapatnál 
nem igen nyílott alkalom. Ehhez járult, hogy nagyon is tisztában volt képességeivel és 
tudásával, így úgy érezte -joggal - , hogy nagyobb feladatokra, nagy seregek vezetésére 
hivatott, amire magyar származása miatt egyszerűen nem volt lehetőség. Azaz nem a 
katonasággal való meghasonlása, hanem a csillapíthatatlan honvágy mellett az késztette 
a hadseregből való kilépésre, hogy nem nyílik számára képességeinek és ambíciójának 
megfelelő tér. 

98 Görgey /.: i. m. 230. o. 
99 Uo. 103. o. 
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Görgey és a politika 

Ha Görgeynek a politikához való viszonyát vizsgáljuk, legelső kérdés, ami felmerül: 
értett-e egyáltalán ahhoz? Katona Tamás szerint „nem sokat értett", és pusztán „zavaros 
érzések" gomolyogtak lelkében.100 Tudjuk azonban, hogy Montesquieut akarta olvasni, 
s lehet, hogy olvasta is, az államelmélet tehát érdekelte. De ezt mutatja az is, ahogyan a 
diktatúráról vélekedett. 

Mint az egyetemes háttérrel foglalkozó részben írtuk, a katonák számára teljesen ter
mészetes volt a hadvezetéssel szemben a politika elsőbbsége. Ezt világította meg igen 
meggyőzően Clausewitz. 

Görgey megjegyzései és egész magatartása a szabadságharc alatt azt mutatják, hogy 
ő is így vélekedett. Ugyanakkor úgy gondolta, hogy a parlamentális államforma nem al
kalmas a háború folytatásához szükséges erőforrások előteremtésére, és nem tudja meg
valósítani azt a nemzeti egységet, ami a háború irányítása szempontjából elengedhetet
len. Ezt a meggyőződését fejezi ki a Honvédelmi Bizottmányhoz 1848. november 11-én 
írt levelének ez a részlete: „Senki igaz hazafinak nem szabad eltagadnia, hogy a veszély 
nagy, igen nagy, és hogy az, fájdalom! - még nagyobbra nőhet. 

Mindazon nemzeteknek történetírója, kik egykor az enyészethez közeljutva, újra fel-
küzdték magukat a nemzeti létnek oly fokára, mely a szilárd megmaradásnak föltételeit 
magába foglalja, tanítja, hogy vannak percek, midőn minden kisszerű tekinteteknek el 
kell foszlani, hogy a nagy Egész megmentessék; tanítja továbbá, hogy... ez Egység csak 
úgy eszközölhető, ha az egész nemzet... bizodalma egy férfiúban találkozik össze, és a 
nemzet ezen Egyet egy bizonyos meghatározott időre szabad elhatározásából maga fö
libe emelvén, akaratának önként hódol... Már azt, hogy Magyarország eddig oly közel 
áll-e az enyészet széléhez, hogy csupán egy erős diktatúra által lehessen megóvható az 
elvesztéstől: ezt ítéljék meg azon férfiak, kik korszerűnek találták a magyar hadseregnek 
legnagyobb részét egy egyszerű polgárnak vezérlete alá adni."101 

Visszaemlékezéseiben, amikor Kossuth környezetének „határozottan kártékony be
folyásáról", valamint arról ír, hogy „a hadvezér hatalma minden időben szálka volt a 
polgári hatalom szemében", így folytatja: „Az ilyen kicsinyes hatalomféltésen azonban 
elbukhatik a haza megmentésének ügye, a nemzetnek a közdelemben való leghősibb ki
tartása ellenére is. Feltétlenül szükséges volt tehát egy olyan legfőbb államhatalom meg
alkotása, amely korlátlan lévén, minden ilyen féltékenykedésen fölül áll. 

Ezt a legfőbb hatalmat azonban egyetlen kézbe kellett adni: Csakis diktatúráról lehe
tett szó. Magyarország egyedül elképzelhető diktátora Kossuth volt. 

Egészen alkalmas ő sem volt rá, mert a hadviseléshez nem értett, a modern had
vezetésben nélkülözhetetlen állandó katonaság intézményétől pedig idegenkedett; még
is Kossuth egyéniségét jó ügyünkre nézve hasonlíthatatlanul kevésbé tartottam ártal
masnak, mint egy természeténél fogva felelősséggel nem tartozó testületet, amilyen a 
Honvédelmi Bizottmány is volt..."102 

Mint láttuk, Görgey levelében a történelemre hivatkozik a diktatúra kérdésében. 
Feltehetően a görög tirannusok és a római diktátorok, de leginkább Napóleon példája 
lebeghetett szemei előtt. Őbenne láthatta egyesítve ugyanis, amit Kossuthnál hiányolt, a 

100 Katona: i. m. 24. és 31-32. o. 
101 Görgey A.: i. m. I. k. 236-237. o. 
102 Uo. 235. o. 
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politikai tehetséggel párosuló katonai tudást. Majdnem bizonyos azonban, hogy pusztán 
ennyiben tekintette példának Napóleont, és császári diktatúrájával már nem értett egyet, 
mert mint láttuk, erősen hangsúlyozza, hogy a diktátort a „nemzet egy bizonyos meg
határozott időre emeli maga fölibe... [és] akaratának önként hódol". A népfelség elvét 
tehát megtartandónak ítéli, ha a hatalommegosztás időleges felfüggesztését elkerülhetet
lennek is tartja. 

Rendkívül érdekes, hogy Görgey felfogása a diktatúráról mennyire hasonlít 
Táncsicséhoz. Táncsics ugyanis 1849 áprilisában új alkotmány-javaslatában hangsúlyoz
za, hogy nem az országgyűlés, hanem a „nemzet által" ruháztassék fel Kossuth diktátori 
hatalommal. Láttuk, Görgey is az „egész nemzetnek... bizodalmára" és „szabad akaratá
ra" hivatkozik a diktátor megválasztásánál.103 

Mint tudjuk, Kossuth sem 1849 áprilisában, sem azt megelőzően nem vállalta a dik
tátorságot, viszont a hatalommegosztás klasszikus elveihez sem tartotta magát. A kor
mánybiztosok kirendelése és az Országos Honvédelmi Bizottmányra ráruházott mond
hatni teljhatalom a törvényhozó és a végrehajtó hatalom egységesítését jelentette. Bár 
ezeket a rendszabályokat alkotmányjogi megfontolások is indokolták - ti. az uralkodó 
szentesítésének hiánya a kormány kinevezésénél - , de fő indoka mégis a háborús rend
szabályok meghozatalánál a hatalommegosztásból eredő akadályok eltüntetése. 

Mindez rendkívül fontos, amikor Görgeynek a politikához való viszonyát vizsgáljuk. 
Amit felismer ugyanis, az nem más, mint a liberális demokráciának katonai szempontból 
sebezhető volta, amint ezt tanulmányunk első részében kifejtettük. Mindez az első és 
második világháború idején vált teljesen nyilvánvalóvá, amikor is a demokráciák a hábo
rú szükségleteinek engedve, formailag ugyan nem függesztették fel a hatalommegosztás 
elvét és a parlament működését, de a lényeget illetően nagyon közeljártak a diktatúrához. 
Németországban pedig, ahol a hatalommegosztás egyébként is felemás volt, ténylegesen 
diktatúra, méghozzá katonai diktatúra valósult meg. 

Minderről Gerhard Ritter írt igen meggyőzően nagy művében. így jellemzi a francia
országi helyzetet Painlevé 1917-ben bekövetkezett bukása után: „... végre megragadja a 
kormányrudat egy olyan ember, aki elsöprő erejű akaratával úrrá lesz a parlamentáris 
rezsim gyengeségén: Clemenceau, a »Tigris«. Személyében valójában a modern népvezér 
jelent meg a színpadon, aki a nemzeti akaratot testesítette meg, és minden ingadozóval és 
kétkedővel, még a parlamenttel szemben is keresztül vitte akaratát. Mint kormányprog
ramjában nyíltan kimondta, mint kormányfő és hadügyminiszter egy személyben ő ve
zeti ettől fogva a háborút."104 

Lloyd George-ról pedig ezt olvashatjuk Ritternél: „Vele a modern népvezérnek új tí
pusa kerül az élre, akinek tulajdonságait már Clemanceau esetében megismertük: a köz
vetlen tömegdemokrácia hiteles embere és vezetője, aki a széttartó népképviselet liberá
lis-parlamenti rendszerét háttérbe szorítja." Szinte korlátlan hatalmat egyesített kezében 
Lloyd George, „így csak egy tapasztalt, a parlamentáris üzem technikájában kipróbált 
politikus járhatott el, de ezt aligha lehet a hagyományos értelemben vett parlamentáris 
kormányzásnak nevezni; mindenképpen a diktatúrához áll közel."105 

103 Spira György: A polgári forradalom (1848-1849). In: Magyarország története 1848-1849. 1-2. k. 
(Főszerk. Pach Zsigmond Pál.) Budapest, 1979. 1. k. 354. o. 

m Ritter: i. m. II. k. 40-41. o. 
105 Uo. 74., 75. o. 
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Majd Ritter Hindenburg és Ludendorff diktatúrájával foglalkozik, melyet a civil 
hatalom nem tudott, de miután a kétségbeejtő helyzetben ebben látta a menekvést, 
nem is akart megakadályozni. Ennek a katonai diktatúrának pedig teoretikus alapja a 
clausewitzi tétel megfordítása, ahogy Lundendorff megfogalmazta: „A politika a háború 
eszköze."106 De Clemenceau mondását is, tudniillik, hogy „A háború sokkal komolyabb 
dolog, mintsem a katonákra lehetne bízni", megfordította Ludendorff: „A háborút nem 
lehet a puha, tunya, humanitárius civilekre bízni." 

Végül nézzük Huntington véleményét az Egyesült Államok háborús vezetéséről a 
második világháborúban. Mint írja, a legfőbb katonai döntésekből éppúgy ki volt zárva 
a hadügy-, a tengerészeti és a külügyminiszter, mint a kongresszus, és az irányítás há
rom ember: Roosevelt, Hopkins és Marshall kezében volt: „A második világháborúban 
az amerikai civil és katonai szférák viszonya bizonyos tekintetben megfelelt annak a 
viszonynak, amely Németországban uralkodott az első világháborúban." A különbség 
az volt, hogy míg a katonák Németországban a hatalmat magukhoz ragadták, addig 
Amerikában rájuk kényszerítették.107 

Mindezeket a fejleményeket szem előtt tartva, elismeréssel adózhatunk Görgeynek, 
hogy olyan lehetőségre mutatott rá, mely sok rokon vonást mutat a 65-70 évvel későbbi 
fejleményekkel. És persze az sem közömbös, hogy katona létére, szemben Ludendorffal, 
nem állítja feje tetejére a clausewitzi tételt, és nem katonai, hanem civil diktatúrát akar. 

Felfogását a politikáról és személyes viszonyát a politikai vezetéssel, elsősorban per
sze Kossuthtal, visszaemlékezései első kötetének 11. fejezete világítja meg. A fejezet cí
mében ilyen kérdések találhatók: „Miért nem mozdítottak el már Pozsonyban a főparancs
nokságtól? - Miért nem köszöntem le önként? - Miért nem vágytam diktátorságra?" 

így kezdi fejtegetését: „Ha az ember elgondolja azt a sok vitát, mely a Honvédelmi 
Bizottmány közt és köztem már főparancsnoki tevékenységem első korszakában támadt: 
a határozott hangot, mellyel meggyőződésemet nyíltan kimondtam: és azt a könnyen tá
madó elképzelését, hogy az így kimondott szótól talán csak egy kis lépés kell a cseleke
detig: önkéntelen azt kérdi az ember, hogy miért nem mozdítottak el engem... már akkor 
a hazai hadsereg éléről?"108 

Válasza: a nála „ügyesebb és tapasztaltabb katonák" a felkínált parancsnoki állást 
elutasították, akik pedig elvállalták volna, még kevésbé élvezték a kormány bizalmát. De 
nagy része volt ebben a seregnél tartózkodó Csány László kormánybiztosnak is, aki a 
kormánnyal szemben védelmébe vette. 

Majd felteszi a kérdést: a kormánnyal való sok nézeteltérés ellenére, miért nem mon
dott le? Válasza: a nézeteltérések nem voltak akkorák, hogy leköszönjön, másrészt feltét
lenül azonosult a szabadságharc ügyével, mert, mint írja: „... küzdelmünk... még akkor is 
eléggé indokolt volt, ha csupán az lesz minden eredménye, hogy a régi jobbágyi viszony 
helyreállítását lehetetlenné teszi." Továbbá, megmaradásában a parancsnoki poszton az 
is közrejátszott, hogy felismerte: Bécs Magyarország „tettleges megsemmisítésére" tör, 
és úgy hiszi, hogy már csak a „kegyelemdöfés" van hátra. így tehát: „A nemzet tartozott 
vele becsületének, hogy ne rabszolgaként meghunyászkodva, talán éppen térden állva, 
lehajtott fővel várja a kegyelemdöfést. [Kiemelés az eredetiben - P. G.] 

106 Ritter: i. m. II. k. 285. és köv. o. 
107 Huntington: i. m. 310. o. 
108 Görgey A.: i. m. I. k. 250. o. 

HK 117.(2004)2. 



Kossuth és Görgey konfliktusa 567 

Engem a végzet nemzetem utolsó vezérei egyikének látszott kiszemelni; és bár nem 
tartoztam a nemzeti rajongók közé, de a helyzet nagyszerűségét mégis átéreztem, és tel
jesen hatalmába kerítette egész lelkemet az a gondolat, hogy személyes becsületemet, 
mint szabad ember, nemzetem becsületével azonosíthatom, és ez csakhamar vezérgondo
lattá vált bennem."109 

Majd így folytatja: „Ez a vezéreszme volt kiváltképpen az,... mellyel a kétségbeejtő 
helyzete felől Kossuth és emberei által az utolsó pillanatig következetesen eláltatott nem
zet rám mint megmentőjére szegezte szemét még akkor is, amikor egy végső megmenté-
si kísérlet már minden humánus meggondolás elvetését jelentette volna."110 Kemény és 
igazságtalan ez Kossuthtal és a kormánnyal szemben, de, sajnos, hasonlóval még több
ször találkozunk majd. 

Végül felteszi a kérdést: „... miért nem próbálkoztam már akkor, Pozsonyban a diktá
torságot magamhoz ragadni? Hiszen tisztán éreztem az elhivatást, hogy vaskézzel bele
nyúljak hazám sorsának kerekébe; meg is voltam győződve a diktátorság szükséges vol
táról: és már akkor is be kellett látnom, hogy Kossuth ugyanolyan szerencsétlen diktátor 
lenne, mint amilyen szerencsés agitátor volt." Mint olyan sok más esetben, Görgey itt is 
mást mond visszaemlékezéseiben, mint ahogyan a történések idején vélekedett. Láttuk 
levelét, melyben a diktatúra bevezetését javasolja, és kétség nem lehet afelől, hogy az 
általa akkor még igen nagyra becsült Kossuthra gondol. 

Válasza feltett kérdésére: nem vágyott a diktátorságra, mert az ő kezében „képtelen 
dolog lett volna". És felsorolja ennek okait: serdülő kora óta távol volt az országtól, nem 
ismerte az ország erkölcseit, szokásait, valamint törvényes berendezkedését, és semmi 
tapasztalata sem volt a „polgári közigazgatásban". Meg aztán nem is kelhetett volna ver
senyre Kossuthtal az „ország változatlanul legnépszerűbb" emberével, arra pedig teljes
séggel képtelen lett volna, hogy a meglévőtől eltérő kormányzást vezessen be. 

De nemcsak hogy nem pályázott Görgey diktátorságra, hanem minden esetben alá
vetette magát a politikai vezetés döntéseinek, holott nem egyszer hibásnak tartotta azo
kat. Ily módon a Huntington által leírt katonaetika szellemében viselkedett, mely szerint 
abban az esetben, ha a politikai vezetés olyan katonai célt tűz ki, „amelyről a katona 
tudja, hogy csakis nemzeti katasztrófához vezethet, akkor a katonának, miután kifejtette 
véleményét, össze kell kapnia magát és meg kell találnia a legjobb megoldást ebben a 
kedvezőtlen helyzetben."111 

A külpolitikához nem értett, nem is érdekelte; azon meditálva, hogy az osztrák mo
narchia nagyhatalmi állása megmarad-e és hogy ez érdekében áll-e Magyarországnak, 
ezt írja: „ezek olyan kérdések voltak, melyeknek megválaszolása nem rám tartozott, és 
melyekkel - az igazat megvallva- akkoriban nem is törődtem.""2 Az viszont kétségtelen, 
hogy idegenül mozgott a politikában. Ennek több oka is volt. Egyfelől, tiszttársaihoz ha
sonlóan mondhatni zsigerien gyűlölte a politikai gyakorlatot és magukat a politikusokat, 
mert úgy hitte, mondhatni meggyőződése volt, hogy nem őszinték, elvtelenek, férfiatla-
nok, gyávák - nem katonák! 

Mint az egyetemes történeti résznél láttuk, a tisztikar általában konzervatív volt, ra
gaszkodott a tradicionális, szilárd hatalmi berendezkedéshez, a monarchiához, és irtózott 

m Görgey A.: i.m.l.k. 252.0. 
1,0 Uo. 252-253. o. 
111 Huntington: i. m. 79. o. 
112 Görgey A.: i. m. I. k. 142-143. o. 
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a köztársaságban folyó hatalmi harctól, a civakodó pártoktól, a tanárokból és jogászokból 
lett politikusoktól. Erre már Bürke is utalt, és lenézően írt „az ügyvédek uralmáról" a 
francia forradalomban.113 

A már említett amerikai Upton kapitány szerint: „katonailag egy demokrácia soha 
nem lehet olyan erős, mint egy bölcs és erős államfő által kormányzott monarchia."114 

A magyar szabadságharcban történt, hogy Ottinger császári tábornok megadásra szó
lító és kegyelmet ígérő császári proklamációt adott át Horváth huszártizedesnek, és köz
ben megkérdezte tőle: „Hogy szolgálhat ügyvédek, diákok és hasonló pór népek parancs
noksága alatt parasztok soraiban?" Mire a tizedes azt válaszolta, hogy hazáját védi. Ottin
ger erre így felelt: „Én is azt teszem, de a törvényes királyom parancsnoksága alatt."115 

Hűen tükrözik a tisztikar dühödt ellenérzéseit a politikusokkal, főleg Kossuthtal 
szemben Leiningen kifakadásai. Ezt írja feleségének: „... sohasem értettem egyet a ma
gyar mozgalom eljárásával, sőt, ellensége voltam fő vezetőinek, főleg Kossuthnak."116 

Feljegyezték, hogy egy alkalommal a Függetlenségi Nyilatkozat került szóba. „Különö
sen Damjanich kelt ki nem nagyon válogatott kifejezésekkel Kossuth politikája ellen."117 

Más alkalommal bemutatták Leiningent a csapatszemlét tartó Kossuthnak. így em
lékszik vissza a tábornok a jelenetre: „»Kezét ide, derék ember...« (mondta Kossuth), ott 
álltam a komédiások legnagyobbja előtt: én, akinek a politikához semmi közöm, aki csak 
mint katona érzek és gondolkodom, nehezen tudtam beletalálni magam abba, hogy en
nek a tollrágónak tisztelegjek." Amikor pedig Kossuth egy beszédében kijelentette, hogy 
1848 márciusában kezében volt a Habsburgok sorsa, így kiáltott fel Leiningen: „hogyan 
lehet egy ember, aki egy államot akar kormányozni, ily nevetségesen hiú?"118 És hogy 
miként ált Leiningen a liberalizmussal, arra jellemző naplójának egyik bejegyzése, mely
nek indító okát ugyan nem ismerjük, de önmagában sokat mondó: „Április 10... Vác 
megtámadása; borzasztó idő... Heves ütközet és roham. Beszállásolás: a papság nevetsé
ges szabadelvű arcfintorodásai." Pedig Leiningen messze kimagaslott tiszttársai közül 
műveltség dolgában. Jellemző erre az egri tartózkodása idején történt eset, amiről ezt 
jegyezte fel naplójában: „A fürdő után az érseki palotában... A palotán, de különösen a 
könyvtáron meglátszott, hogy itt nagy és elegáns szellem uralkodott... Bajtársaim közül 
senki sem akart a könyvtárba kísérni... így hát egyedül mentem oda."119 A bajtársak fel
tehetően udvarolni, táncolni, kártyázni vagy inni mentek. 

A nagyon mély barátság, ami Görgeyt és Leiningent összefűzte, arra enged követ
keztetni, hogy teljesen azonos volt a véleményük a politikáról. Itt az a különös, hogy 
ugyanakkor Görgey tisztán látta, hogy mennyire szűk a katonák politikai horizontja. Ezt 
mondja Kossuthnak és a vele lévő politikusoknak Schwechatnál: „Önök a mostani csa
patvezérek politikai nézeteitől tartanak? ... A katona rendszerint keveset gondol a politi
kával. Megteszi, amit parancsolnak neki, és csupán világos parancsokat és mindenben 
határozott föllépést követel följebbvalójától."120 

u3Bürke: lm. 215-216. o. 
1,4 Weigley: i. m. 281. o. 
,15KGL514. o. 
116 Leiningen: i. m. 123. o. 
117 Katona: i. m. 56. o. 
"«Leiningen: i. m. 105., 107. 130., 146. o. 
119 Uo. 140. o. 
120 Görgey A.: i. m. I. k. 190-191. o. 
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Száműzetésben, fogoly tiszttársai számára kegyelmet kérve, „a katonák szűk politi
kai látókörét" hozza fel mentségül.121 

Ugyancsak a schwechati tanácskozás alkalmával nagyon világosan fogalmazta meg a 
politikai és katonai gondolkozásmód és magatartás különbségét: „Nem látom tisztán, mi
lyen szolidaritás köti össze saját önvédelmi harcunkat és a bécsi fölkelést... Ha parancsot 
kapok, hogy Magyarország határát támadó szándékkal lépjem át - nem tudván átlátni en
nek a lépésnek minden politikai következményét -, feltétlenül engedelmeskedni fogok."122 

Már itt, Schwechatnál megmutatkozik nyers, minden politikai tárgyalást, egyezkedést 
lehetetlenné tevő modora. Miután vázolja a hadsereg gyengeségeit, felszerelésének hiá
nyosságait, laza fegyelmét és alacsony harci értékét, mintegy ellensúlyozandó Kossuth 
lelkesítő beszédeiben megnyilvánuló indokolatlan optimizmusát, a már megismertek 
szerint kissé kioktató hangon beszél a katonát motiváló tényezőkről, a hazaszeretetről, 
a becsületről és az esetleges büntetéstől való félelemről. A hatás nem is marad el, mert 
mint visszaemlékezéseiben írja: „Kossuthnak szemlátomást rosszul esett nyilatkozatom. 
Azt kérdezte tőlem, hogy mennyire becsülöm a lelkesedést, melyet ő, az ő szónoklata a 
seregben fölkelteni képes. - A táborban, közvetlenül a szónoklat után nagyon sokra, a 
fáradalmak után és az ellenséggel szemben igen kevésre - feleltem." Nem csoda, hogy 
Kossuth „ingerült" lett.123 

Ez is mutatja, hogy milyen bonyolult a politika és a háború viszonya, és milyen nehéz 
helyes nézőpontot elfoglalni a politikusok és a katonák vitájában. Görgeynek ugyanis 
feltétlenül igaza volt, és ezt a háborús regényirodalom, a háborús riportok és visszaem
lékezések egész sora, valamint a háborúban folytatott szociológiai felvételek és - talán 
megengedhető erre hivatkozni -, e sorok írójának háborús tapasztalatai is igazolják: a 
háború rettenetes fáradalmai és a harc ezernyi veszélye között szinte alig van hatása az 
ideológiai tényezőknek, és a katonák szinte ingerülten utasítanak vissza minden fajta lel
kesítő beszédet.124 

Görgeyben ragyogó intellektusa és igen erős érzelmi kötődése a tisztikarhoz a mondot
takon kívül még számos következetlenséghez és ellentmondáshoz vezetett. Mint láttuk, 
egyik oldalról nagyon józanul gondolkozik a politika és a hadvezetés viszonyáról, a politi
kai szempont elsőbbségéről és a katonák szűk politikai látóköréről, másik oldalról viszont 
indulatosan beszél Kossuth „kóros hajlamáról", a politikusok jellembeli gyengeségéről, 
hozzánemértéséről „kontárkodásáról", mellyel beavatkoznak a hadvezetés hatáskörébe."125 

Visszaemlékezéseiben és leveleiben számos jogos, de még több alaptalan felhábo
rodás szülte, méltatlan és sértő kijelentés található a politikai vezetéssel szemben. így 
ír például a képviselőháznak: „... figyelmeztetem a tisztelt képviselőházat, hogy egy jó 

121 Görgey A.: i. m. I. k. 135. o. 
122 Uo. 205. o. 
123 Uo. 208-209. o. 
124 A második világháborúban az amerikai katonák álszentnek tartottak minden lelkesítő beszédet; 

Stouffer-Lumsdaine: i. m. 111., 150. o. Ugyanaz volt a helyzet a Wehrmachtban, sőt a Waffen SS-ben is: 
Janowit:: i. m.; Van Creveld: i. m.; Frey, A.: Ich wollte die Freiheit. Erinnerungen des Kommandeurs des 1. 
Panzergrenadierregiment des ehemaligen Waffen - SS. Osnabrück, 1990. - Az izraeli hadseregben a lelkesítő 
beszédet „cionista dumának" mondták a katonák: Henderson, Wm. Darry: Cohesion. The Human Element in 
Combat. Washington, 1985. - Az amerikai katonaszociológiai irodalomban a kérdésről teljes a megegyezés: 
Gal, R.: Unit Cohesion in Combat Stress in: International Military and Defense Enciclopedia. Vol. I-IV. New 
York, 1993. A háborús regényirodalom egyik remeklése ilyen szempontból: Remarque, E., M.: Nyugaton a 
helyzet változatlan. (Ford. Benedek Marcell) Budapest, 1972. 

125 Görgey A.: i. m. I. k. 112., 320. o. 
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hadvezérhöz a szónoklati tehetségen meg tiszta akaraton kívül egy kis jártasság is kíván
tatik a haditudományok úgy elméleti, mint gyakorlati részeiben."126 

A politikában való aktív részvételét nemcsak a hazai viszonyok nem ismerése és a 
kormányzati munkában való teljes járatlansága zárta ki, hanem katonás szókimondása, 
nyers, sokszor bántó modora. Tárgyalni, kompromisszumot keresni - márpedig a politi
kus első dolga ez - ilyen modorral lehetetlenség. 

Ami az államformát illeti, tekintve ellentmondásos kijelentéseit, nehéz eldönteni, hogy 
a monarchikus vagy a köztársasági formának volt-e híve. Huszártiszt korában, azon mér
gelődve, hogy a katonai vezetőség tiltja a Pesti Hírlap olvasását, így fakad ki: „Óh, ki
rályok, ti testvértagadók, kényurai a népnek! És miniszterek, ti királyok zsarnokai!"127 

Amikor viszont visszaemlékezéseiben arról ír, hogy „a bécsi oktrojált alkotmánynak és a 
függetlenségi nyilatkozatnak a katonák egyformán ellenségei" így fűzi tovább gondolatait: 
„... mi, Magyarországnak ezek a katonái (akik közé magától értetődően én magam is tar
toztam) a lengyeleket és a hazai republikánusokat... jámbor barázdabillegetőknek néztük, 
akiknek éltető eleméül... csak a magyar botránykrónika ingoványait jelölte ki a végzet."128 

Leiningen azt írja róla, hogy „határozott ellensége volt" a köztársasági pártnak, és az 
országgyűlést pedig adandó alkalommal szétkergetné.129 Ami az utóbbit illeti, ismerve a 
természetét, könnyen elképzelhető, hogy tett ilyen kijelentést indulatában, de tudjuk, hogy 
a függetlenségi nyilatkozat visszavonását éppen hogy az országgyűlés útján akarta elérni. 

Monarchikus érzelmű volt? Feltehetően igen. Nyílt dinasztiaellenes kijelentést részé
ről kettőt ismerünk, de azokat is a rendkívüli körülmények indokolták. A Habsburgok 
trónvesztésének kikiáltása miatt elégedetlenkedő, az 1848-as márciusi alkotmány alapján 
álló tisztikar megnyugtatására például kiáltványban fordul a hadsereghez, melyben „az 
esküszegő rút dinasztia rabigája" kitétel van. Visszaemlékezéseiben így indokolja ezt: „A 
dinasztia elleni kifakadás... azt célozta, hogy megingassam a régi alkotmányos katonák
nak az április 14-i [ti. a trónfosztást kimondó - P. G.] törvény elleni elvi ellenszenvét, és 
hogy közvetítőül szolgáljon köztük és a hadseregnek az említett tőrvénnyel rokonszenve
ző része közt."130 

Feltehetően inkább a három hónappal később, 1849. július 2-án, a minisztertanácshoz 
írt memorandumának ez a része fedi valójában az álláspontját: „Hasztalan volt figyel
meztető szavam: nem kell a szerencsében elbizakodni, csupán arra legyen gondunk, hogy 
magunkat erősítsük, de ne ingereljük fel az ellenséget elbizakodásunk által. Hasztalan 
fejeztem ki már akkor... azt a meggyőződésemet, hogy - habár a magyaroknak királyuk 
iránti történelmi kegyelete különösen az oktrojált alkotmány által nagyot csökkent - a 
hadsereg mégis főleg az 1848. évi márciusi vívmányok megtartásáért harcol. Hasztalan 
hoztam fel például, hogy ha, közvetlenül egy nyert csata után bár - V. Ferdinánd, 
Magyarország királya váratlanul a magyar harcosok sorai előtt megjelenne, náluk oltal
mat keresve és tőlük korábbi jogaiba való visszahelyezését kívánva, a magyar hadsereg 
jogérzettől indíttatva, önként - a többi úgynevezett republikánus, mindenesetre a kisebb 
rész, rövid meggondolás után - meghódolna a királynak..."131 

126 Görgey A.: i. m. I. k. 176. o. 
121 Görgey I.: i. m. 182.0. 
128 Görgey A.: i. m. II. k. 7. o. 
129 Leiningen: i. m. 123. és 128. o. 
XM Görgey A.: I m. II. k. 56. o. 
131 KGL 446. o. 
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Úgy tűnik, bármennyire magasabban állt tudás és műveltség dolgában Görgey 
tiszttársainál, civilellenességében teljesen egy véleményen volt velük. Ezt bizonyítják 
a Damjanichcsal és Leiningennel való kapcsolatát tükröző dokumentumok. így ír 
Damjanichnak Buda tervezett ostromáról: „Ismerni, becsülni, sőt tisztelni tanultalak, és 
elárvultnak érzem magam, hogy nélküled kellett útra kelnem erre az unalmas ostrommű
veletre, amelybe a nagyszájú civilek megint csak belekényszerítettek bennünket... gyak
ran gondoltam rád, mikor terveket készítettem, amelynek megvalósításához férfiak kel
lenek, olyan férfiak, mint te és - úgy érzem, szabad ezt mondanom - mint én."132 

Egy alkalommal szóban üzeni a kormánynak és a képviselőknek: „... szakítsanak 
már azzal a szokásukkal, hogy a balsorsban gyávák, a jó szerencsében elbizakodottak. 
[Kiemelés az eredetiben - P. G.]"133 

Igazságtalan kijelentései az indulat mellett nem egyszer a helyzet nem ismeréséből, 
politikai tájékozatlanságából erednek. így, tévesen a függetlenségi nyilatkozatnak tulaj
donítva a cári udvar döntését, írja: „Az orosz beavatkozást és vele a haza végveszedel
mének kísértetét fölidézni - ahhoz értettek az április 14-i debreceni törvényhozók" ami 
„csak sajnálatos tanúbizonyságul szolgált, hogy a politikai szédelgés ragálya mennyire 
elterjedt már hazámban."134 

Másik oldalról persze, a politikusok és általában a civilek, köztük is főleg a liberá
lisok ellenszenve a katonás magatartással és beszédmóddal szemben sem segítette elő 
a megértést. Jellemző erre Szemerének Görgeyhez intézett figyelmeztetése: „... legyen 
közlékenyebb... Mindig marad valami, amit nem értünk", és ne legyen „túl-igen katonás 
és becsülje jobban a polgári elemet."135 

Valóban élt a liberális félelem a katonai hatalomátvételtől. Görgey ugyan „a katonai 
karduralom agyrémének" nevezte ezt a félelmet, de hogy magatartásával ő maga adott 
rá okot, az kétségtelen. Ez a félelem jelentkezik a békepárti politikusok magatartásában, 
amikor kételyekkel fogadják Görgeynek egyébként eléggé balkezesen elindított akcióját a 
függetlenségi nyilatkozat visszavonására. Az ezzel kapcsolatos, pontosan ma sem ismert 
tárgyaláson nagyon ügyetlenül viselkedhetett, és a képviselők teljesen félreérthették. O 
ugyanis éppen a „katonai ellenforradalom" komoly következményeire akarta figyelmez
tetni őket, mire a képviselők így kiáltottak fel: „Nem kell katonai forradalom! Nem kell 
karduralom!"136 

A tisztikar és Görgey forradalomellenességét tárgyalva, nem mehetünk el szó nélkül, 
hogy az gyakran lengyelellenességgel párosult. Úgy gondolták ugyanis, hogy a lengyel 
forradalmárok részvétele a magyar szabadságharcban kompromittálja Magyarországot a 
nagyhatalmaknál, Oroszországot pedig beavatkozásra bírja. Ez a félelem okozza Görgey 
kezdeti ellenszenvét Bemmel szemben. így ír első találkozásukról: „Bem megjelenése 
kellemetlen volt számomra... megmagyarázhatatlan odaadása, mellyel hazám megvédel-
mezése ügyének hódolt, önkéntelenül a divatos forradalmár-katona fajtából való kóbor 
lovagok egyikének jellemezte szememben."137 

132 Idézi Katona: i. m. 64-65. o. 
133 Görgey A.: i. m. II. k. 29. o. 
13J Uo. 53. o. 
135 Idézi Kosáry: i. m. I. k. 88. o. 
136 Uo. 121.0. 
137 Görgey A.: i. m. I. k. 230. o - Görgey nézete később megváltozott és elismerően nyilatkozott Bem 
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A lengyel jelenlét veszélyeiről pedig így ír: „A Dembinski fővezérsége elleni erős 
ellenérzés megnyilatkozásairól... arra kellett következtetnem, hogy kivált a régi tisztek-
félnek, mint jómagam is, nehogy Magyarország önvédelmi harca idegen elemek rész
vétele jóvoltából elébb-utóbb Ausztria ellen agresszív jellegűvé váljon és így herceg 
Windisch-Grätz tábornagy betörését az országba utólag igazolja."138 

Tiszafüreden figyelmezteti Kossuthot azokra a veszélyekre, „melyek a forradalmi 
áramlatoknak jogszerű önvédelmi harcukba való becsempészéséből Magyarországra 
nézve támadhatnak." Mindenképpen idéznünk kell itt Kossuth válaszát, mert, ha elma
rasztaljuk a katonatiszteket politikai vakságukért, nem lenne igazságos és a bonyolult po
litika-hadvezetés viszony megértése szempontjából hasznos sem, ha hallgatnánk Kossuth 
tévedéséről. Ezt válaszolta ugyanis Görgeynek: „Magyarország szabadsága mindaddig 
nincs teljesen biztosítva, amíg Lengyelország szabad nem lesz." Máskor pedig kijelenti: 
a lengyelek követve a magyar példát, kivívják függetlenségüket és „ezek egyesülve, ha
talmas véd- és dacszövetségre találnak a... Portában."139 

Klapka is osztotta a tisztikar lengyeléilenességét, és javasolta a lengyel tábornokok le
váltását.140 Leiningen számára a lengyelek magatartása volt elviselhetetlen. Azt írja, hogy 
„a lengyelek többsége kalandor, kinek ízlett a magyar gázsi". Személyes vitája is támadt 
lengyel tisztekkel, amiről így ír: „Sohasem voltam nagy barátja a lengyeleknek, de olyan 
nyomorúságosnak, aminőnek mutatkoztak, mégsem képzeltem őket."141 Egyébként maga 
Kossuth is kikelt a lengyelek ellen. Mikor egy lengyel merényletet követett el Bem ellen, 
így kommentálja az esetet Görgeyhez írt levelében: „Borzasztók ezek a lengyelek."142 

Ha Leiningen hangvétele indulatos a lengyelekkel kapcsolatban, Görgeyé kimondot
tan durva és apolitikus. Kossuthhoz intézett felterjesztésében a lengyelek egy hadtest
ben való összevonását javasolja, az alábbi indoklással: mivel a lengyelek zavart keltenek; 
többségük pénzért „honáruló" lesz, s „a lengyel nemzet... olyan mint a zsidó, der ums 
Geld alles thut", megvesztegethetőségük miatt az ország biztonsága van veszélyben. 

Ha Kossuth „alapelve... a népboldogítás" - teszi hozzá - , akkor vegye figyelembe, 
hogy az itt tartózkodó lengyelek nem a föld népéhez tartoznak, hanem „bukott arisztok
raták" és tudott, hogy „a lengyel forradalom törekvésének éppen semmi köze sincs a 
népszabadság ügyéhez." 

A nemzetiségeknek a magyar ügy ellen való fordulását tekintve, érthető bizonyos 
fokig ez a rossz ízű, gyűlölködő hangvétel, de felettébb apolitikus: „... minden szláv... 
olyan, mint tövises disznó vakandok lyukában, vagy olyan, mint a rossz vendég, s általá
ban igaz, mit a közmondás tart: adj szállást a tótnak, majd ajtót mutat."143 

A hadseregnek ez a lengyel- és forradalomellenessége ugyan nehezen egyeztethető 
össze a szabadságharc céljaival, de nem nélkülözött bizonyos realitást. Külpolitikai és 
katonai szempontból valójában volt kockázata a lengyel részvételnek, több adat bizonyít
ja, hogy nagy aggodalommal figyeltek Bécsben és a cári udvarban.144 

Kossuth, liberális szelleménél fogva és mert nem ismerte a hadsereg szellemét, félt 
a katonai puccstól, a „karduralomtól." Pedig, ha jobban ismeri a hadsereget, láthatta vol-

138 Görgey A.: i. m. I. k. 346. o. 
139 Uo. 429-430. o., II. k. 12. o. 
14,1 Kosáry: i. m. I. k. 64. o. 
141 Leiningen: i. m. 98. és 108. o. 
142KGL91.o. 
143 Uo. 336-337. o. 
144 Kosáry: i. m. I. k. 53., 55. o. 
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na, hogy a katonák civil- és politikusellenessége nem valamilyen tudatos politikai állás
foglalásból ered, nem valaminek az igenléséből, hanem rendpártiságukból és konzervati
vizmusukból, amit megerősített a politikusok magatartás-, gondolkozás- és beszédmódja 
iránti ellenszenvük. És ha Kossuth nem táplál lelkében liberális illúziókat, akkor talán 
észreveszi, hogy a hadsereg éppen apolitikus szelleme miatt nem vágyik politikai hata
lomra, és megérti, hogy a hadseregek csakis az évezredek során bevált elvek és gyakorlat 
szerint működhetnek, és a népfelkelésre, a nép spontán megmozdulására alapozott kato
nai szervezeti forma alkalmazására irányuló kísérletek, főleg a felvilágosodás óta történt 
liberális kísérletek, fiaskóval végződtek. 

Bármilyen is volt ez a hadsereg, derekasan állta meg helyét, és hősiesen harcolva dia
dalt diadalra halmozott. Nélküle a forradalom és a függetlenség pillanatok alatt elbukott 
volna. Ennek a hadseregnek a tisztikara konzervatív volt, de nem reakciós. Éppúgy lel
kesedett és harcolt a függetlenségért, a reformokért, a jobbágyság felszabadításáért, mint 
amennyire ragaszkodott a régi katonai rendhez és a monarchia tekintélyéhez. Kossuth 
lángoló, magával ragadó beszédei kétségtelenül lelkesítették messze a harc színterétől, 
de ahogy azt Görgey pontosan látta és más szavakkal ugyan, de kimondta: ami a harcban 
megtartotta a hadsereget, az egyedül kohéziós ereje, a formális és informális kényszerek 
szövevénye volt. És hogy ez a rövid másfél év a „csudáknak éve" lett és hogy - Hermann 
Róbert szavait használva - a honvédsereg „professzionális hadsereggé" vált, azt ennek a 
jórészt a császári ármádiában szolgált, a katonai etika normáit ott magáévá tevő, állam
elméleti és alkotmányos kérdések iránt érzéketlen, a napi politikában járatlan, az annak 
sakkhúzásait nem értő, épp ezért a politikai publicisztikát és a politikusok beszédeit üres 
recsegésnek, ha nem hazugságnak tartó tisztikarnak köszönhette, mely fegyelemre ne
velte, kiképezte és ragyogó győzelmekre vezette. 

Mindezt Görgey látta a legvilágosabban. De nem csak látta, nem csak eszével fogta 
fel, de érezte is: a hadapródiskolai nevelés, majd a szolgálat a testőrségnél és a csapatnál 
olyan reflexeket plántált belé, olyan erkölcsi normákat és érzelmi mechanizmusokat ala
kított ki benne, melyektől nem tudott, de nem is akart megszabadulni. Ez okozta, hogy 
politikai meggyőződése egyik oldalról konfliktusba került az általa szilárdan hitt katona
etika normáival, másik oldalról azzal az igyekezetével, hogy a hadsereg harci morálját és 
ütőképességét megtartsa. 

Az elsőként említett konfliktusra példa, amikor 1848 decemberében elbocsájtja had
seregéből azokat a tiszteket, akik, mint Kossuthhoz és Mészároshoz írt jelentésében írja, 
„ügyünk iránt ellenszenvvel viseltetnek", sőt kéthavi fizetést és az ország elhagyásának 
lehetőségét biztosítja számukra. Maga is érzi eljárásának ellentmondásos voltát, mert je
lentésében ezt írja: „Ha sokat ígértem, azon jó szándékból tettem, hogy ez igen derék 
hadtestünket hazánk elleni elemektől megtisztítsam, és íme, sikerült. Huszonöt tiszt ta
lálkozott, ki jó ügyünk mellett vívni vonakodik. És őszinte felszólításom következtében 
azt ugyanazon őszinteséggel kinyilatkoztatták." Kossuth bár helybenhagyja a dolgot, 
azonban mint válasza mutatja, mélységesen elítéli. Ezt írja válaszában: „Tábornok úr
nak ... becses levelére a 25 schwarzgelb tisztet illetőleg ezennel válaszolom: Sokat ígért 
Tábornok úr, nagyon sokat, mert aki esküje s reverzálisa után az eldöntő percben kész 
szavát megszegni, az nem ily kegyelmet, de vasra veretest érdemelne."145 

Görgey világosan látja tehát, hogy az ellenkező meggyőződést valló tisztek magatar
tása a hadseregben mennyire veszélyes. Érzelmei és a katonai etikába vetett hite azonban 
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nem engedi, hogy ellenséget lásson bennük, volt bajtársaiban. Hiszen lelkének szövetei 
ugyanazon anyagból szövődtek, mint e tiszteké, és a katonai etika első parancsa, a bajtár
siasság széttéphetetlen kapcsolatot teremtett közöttük. Úgy érezte, nem tehet mást! 

A második fajta konfliktust az 1849. januári helyzet idézi elő, amikor is a császárhű 
tisztek tömeges kilépése válsággal fenyegeti a hadsereget. Görgey, hogy elejét vegye a 
felbomlásnak, Vácott kiáltványt intéz a hadsereghez. (1849. január 5.) így ír visszaemlé
kezéseiben indokairól: „A magyar nemzeti fölkelés ... tisztán monarchikus és alkotmá
nyos szellemű volt; és ereje éppen ebben rejlett, mert egyedül ennek a körülménynek kö
szönhette a rendes katonaság támogatását. [Az utolsó kiemelés tőlem - P. G.] Általában 
Magyarországot 1848-ban csakis monarchikus alapon volt lehetséges fölkelésre bírni."146 

A tisztikar V. Ferdinánd lemondása és I. Ferenc József trónralépése (1848. decem
ber 2.) után is igaznak hitte „Kossuth kijelentéseit, hogy letett zászlóesküjük betűjéhez 
híven, a Bécsben kikiáltott trónváltozás ellenére V. Ferdinánd királyért és az általa szen
tesített magyar alkotmányért [kiemelés az eredetiben - P. G.] kötelesek testtel-lélekkel 
kiállni."147 

És most következik egy, csakis a Görgeyben Kossuth árulás-vádja nyomán eluralkodó 
megbántottsággal magyarázható méltatlan kitétel: 1848. december 31-én Kossuth gyáva
ságból hagyta el a fővárost, így „a hős Kossuth szájhőssé törpült, és a monarchikus érzel
mű vitéz régi katonák szemében a szájhős Kossuth nem lehetett más, mint republikánusl 
A Kossuth iránti bizalmat bizalmatlanság váltotta fel a régi csapatok lelkében. A tisztikar 
egy része hirtelen leköszönt, a többiek szemlátomást ingadoztak. Csak a bennem való 
bizalommal tarthattam őket továbbra is össze."148 

Ezek a meggondolások és kétségtelen elfogultságok fejeződnek ki a váci kiáltvány
ban. Magát a kiáltványt a hadsereghez intézett felszólítás előzi meg. A kormánynak a 
fővárosból való eltávozás utáni válságos helyzet érintése után ez olvasható a szövegben: 
„E megrendített öntudatot ismét erősbíteni s a süllyedt bátorságot éleszteni kötelessége a 
vezérnek... Én a Magyarhon ügyét igazságos ügynek tartom, s azért a vezérséget, mellyel 
megkínáltattam, el is vállaltam. ...kötelességemnek tartom a hadsereget - hogy a sorsok 
legnyomorultabbikától, a teljes felbomlástól megóvassék - felszólítani, miszerint a kö
vetkező nyilatkozatot... vagy tegye magáévá, vagy ellenkező nézeteit fejezze ki."149 

A kiáltványban Görgey hangsúlyozza, hogy a hadsereg „esküjéhez híven" csakis a 
Honvédelmi Bizottmánynak és a hadügyminiszternek engedelmeskedik, épp ezért „til
takozik minden olyan ráfogás ellen", hogy „bármely magyarországi párt magánérdekeit" 
szolgálná. Joggal várja tehát, hogy a Honvédelmi Bizottmány „a hadsereget kétes értel
mű helyzetbe hozni nem fogja."150 

Ezt követően, mondhatni vádiratként hangzó megfogalmazásban sorolja fel a 
Honvédelmi Bizottmány vélt hibáit, és levonja a következtetését: a hadsereg bizalma a 
vezetésben megrendült és eltölti az aggodalom, hogy a „hadsereg... használható eszköz 
ugyan, de veszedelmes a gyakorlatlan kezekben." Leszögezi tehát, hogy a vezetése alatt ál
ló „feldunai hadtest" esküjéhez hű marad. Fellép azonban mindazokkal szemben, akik „az 
alkotmányos királyságot idő előtti köztársasági izgatásokkal felforgatni megkísértenék". 

u6 Görgey A.: i.m.l.k. 281.0. 
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„Az alkotmányos királyság fogalmából - melyért a feldunai hadsereg utolsó embe
rig harcolni kész - önként következik", hogy a hadsereg egyedül a hadügyminiszternek 
engedelmeskedik. 

A hadsereg, „szem előtt tartva" az alkotmányra „letett esküjét s a katonai becsületet, 
tökéletesen tudja, mit akar s mit kell tennie", ezért az ellenséggel folytatott bármilyen 
tárgyalás eredményét csak abban az esetben fogadja el, ha „Magyarország azon alkot
mányformáját, melyre a hadsereg megesküdött, másrészt pedig a hadseregnek katonai 
becsületét biztosítandja."151 

Visszaemlékezéseiben így ír a váci nyilatkozatról Görgey: „A régi katonák újra bízni 
kezdtek bennem és az ügyben, melyet képviseltem, és nem ingadoztak tovább."152 

Hermann Róbert írja: „A nyilatkozat politikai állásfoglalása lényegében megegyezett 
azzal, amit Kossuth és az OHB ebben a pillanatban képviselt. Nem mondta fel az OHB 
iránti engedelmességet, csupán szakmai irányítást követelt a hadviselésben."153 

A lényeget tekintve, ez valójában így van, a forma és a hangvétel szempontjából azon
ban már távolról sem. Szokatlan dolog ugyanis, hogy egy hadvezér a nyilvánosság előtt 
elmarasztalja a politikai vezetést, feltételeket támaszt, sőt az engedelmesség felmondá
sával fenyeget. Nem csoda, hogy Kossuthnak a téli hadjárat során kialakult ellenérzése 
Görgey ellen - és ezt a következő részben világítjuk meg - , a váci kiáltvány után a „kard
uralomtól" való, egyébként alaptalan félelemmé változott. 

A történelmet, főleg a hadtörténetet a tisztikar átlagánál jobban ismerő Görgey min
den bizonnyal tisztában volt tette rendkívüliségével, de hogy a hadsereget megmentse a 
felbomlástól, úgy érezte, így kell cselekednie. A konfliktusban, a politika primátusáról 
vallott meggyőződése került szembe a pillanat parancsával, a hadsereg válságának meg
szüntetésével. Valamilyen irányba engedményeket kellett tennie, és a katonai alárendelt
ségről vallott elvének rovására tette. Mindenesetre, a politikai és a katonai vezetésnek 
ez az éles összeütközése, oly sajátossága 1848/49-nek, melyhez hasonlóval az egyetemes 
történetben és hadtörténetben ritkán találkozunk. 

Még egy alkalommal kellett Görgeynek kiáltvánnyal fordulnia a csapatokhoz. Az eset 
a trónfosztás kimondásával függ össze. Mint visszaemlékezéseiben írja, a trónfosztás sú
lyos válságot okozott a hadseregben, és várható volt, hogy „ugyanazon csapatok, melye
ket egyesít az Ausztria elleni küzdelem, holnap akár egymás ellen fordíthatják fegyve
reiket."154 Arra nézve, hogy a válság milyen mértékű volt, a történészek véleménye elté
rő. Kosáry, arra hivatkozva, hogy a trónfosztás után a honvédsereg fényes diadalt arat 
Nagysallónál, majd fölmenti Komáromot, azt állítja, hogy nem volt akkora a válság, mint 
Görgey feltünteti.155 Ilyen szempontból a források valójában ellentmondanak egymásnak. 
Katona Tamás inkább azon a nézeten van, hogy súlyos volt a válság, és hogy megoldó
dott, az Görgey kiáltványának köszönhető. Katona leírja Damjanichnak az előbbiekben 
megismert felháborodását a trónfosztás miatt, majd így folytatja: „A tábornok [ti. Görgey 
- P. G.] mindenesetre kutyaszorítóba került. A tisztikar egy része ... a váci kiáltványban 
leszögezett elvekre hivatkozva, egyenesen a debreceni kormány szétkergetését javasolja 
Görgeynek... (ezért) elhatározza, hogy mindenáron fenntartja az egyetértést Kossuthtal, 

151 Görgey A.: i. m. I. k. 290-291. o. 
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mindenáron megóvja a hadsereg egységét. Április 29-i kiáltványa egyértelmű állásfogla
lás az »esküszegő rút dinasztia« ellen, »az európai harc: a természetadta legszentebb nép
jog harca« mellett, és ezúttal - a váci napiparanccsal ellentétben - semmiféle ellenzéki 
hangot, semmiféle, a polgári kormányzatnak címzett bírálatot nem lehet kihallani belőle. 
Meg is teszi hatását: alig egy-két tiszt kérezkedik nyugalomba a trónfosztás miatt."156 

Már beszéltünk a kiadvány dinasztiaellenes kitöréséről, és megemlítettük, hogy nem 
Görgey igazi meggyőződését tükrözi. Nyilvánvaló, hogy ezzel az oktrojált alkotmány 
által kiváltott felháborodást akarta meglovagolni, amint azt visszaemlékezéseinek ez a 
kitétele is valószínűsíti: „A dinasztia elleni kifakadás ... azt célozta, hogy megingassam 
a régi alkotmányos katonáknak az április 14-i törvény elleni elvi ellenszenvét."157 

Ismerve Görgey szkepszisét a forradalmakkal szemben, furcsán hat az „európai harc
ra" történő hivatkozás. De hát, kiáltványával lelkesíteni akart, az érzelmekre hatni, amit 
alátámaszt a heroikus hangvétel, a kivívott győzelmekről írt részeknek szinte már költői 
szárnyalása. Ilyen mondatok vannak a szövegben: „Tinektek jutott a szerencse, éltetek 
feláldozásával megadni e szép honnak ősi önállását, nemzetiségét, szabadságát, örök 
fönnlétét. Ez legszebb, legszentebb feladatotok. Emlékezzetek róla, ha újra csatára kel
tek." Ez az utolsó mondat ötször ismétlődik a kiáltványban, mely így zárul: „Előre baj
társaim! Mindig előre! Emlékezzetek róla, ha újra csatára keltek!"158 

A kiáltvány heroikus, mély hazaszeretettől fűtött hangvétele kétségkívül egyezik fel
fogásával, erős magyar meggyőződésével és a katonai etikába vetett hitével. A katona
ságnak az emberi értékek közül szinte egyedül a katonai értékeket becsülő felfogását 
Görgey nagyon jól ismerte, és ha maradéktalanul tudott is azonosulni az emberség, a 
tudomány és a kultúra legmagasabb értékeivel, mégis úgy érzi az ember, hogy a katonai 
értékrendszer volt számára az alapvető, ez a közeg, melyben otthonosan érezte magát, 
melyben teljes biztonsággal mozgott - és amely cinikusnak tűnő lelkéből sokszor lírai 
hevületű kijelentéseket fakasztott. 

Kossuth és Görgey viszonyának megromlása - Esettanulmány 

1848. október 11-én bízza meg Kossuth személyesen Görgeyt, hogy ellenőrizze Móga 
tábornoknak, a Lajtánál lévő magyar sereg parancsnokának politikai megbízhatóságát, és 
ha árulást tapasztal, akadályozza meg. Mint Kosáry Domonkos írja, Kossuth és Görgey 
tárgyalását „a teljes egyetértés és bizalom jellemezte... Ez a megbízás Kossuth részéről a 
feltétlen bizalomnak volt a jele a fiatal katona iránt, akinek biztos szemmel felismerte te
hetségét, becsvágyát és energiáját..." Görgey pedig szinte rajongással beszélt Kossuthról 
ebben az időben, és „őszinte odaadással tekintett fel (rá)... a forradalom és az önvédelmi 
harc hivatott politikai vezetőjére.159 

Hogy történhetett, hogy e két ragyogó tehetségű ember viszonya megromlott, holott 
ami a lényeget, a szabadságharc ügyét illeti, eltérés nem volt közöttük? Erre a kérdésre 
kísérelünk meg válaszolni ebben a részben, melyet az alcímben azért nevezünk „esetta
nulmánynak", mert mindaz a szükségszerű ellentét, mely a politikai és katonai vezetés, 

156 Katona: i. m. 57. o. 
157 Görgey A.: i. m. II. k. 56. o. 
158 Uo. II. k. 55. o. 
159 Kosáry: i. m. I. k. 22-23. o. 
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valamint a civil és a katonai gondolkozás és karakter eltéréseiből adódik, és amit az egye
temes történeti résznél felvázoltunk, az 1848. novemberi és decemberi eseményekben 
mondhatni lépésről-lépésre követhető. 

Görgeyt 1848. november l-jén nevezi ki Kossuth a feldunai hadtest parancsnokának. 
A hadtest létszáma ebben az időben 25-30 000 fő. Nagyrészt kiképzetlen, fegyelmetlen, 
és fegyverekkel hiányosan ellátott sereg. Vele szemben ott áll Ausztriában a Windisch-
Grätz parancsnoksága alatt álló, 55 000 főt számláló császári hadsereg, bár pillanatnyilag 
még nincs fölkészülve a támadásra. 

Kossuth - Görgey emlékiratai szerint - úgy gondolja, hogy az időt, amíg az ellenség 
támadása nem indul meg, minél nagyobb területek személyi és anyagi erőforrásainak 
kihasználására kell felhasználni, Görgey feladatát abban szabja meg tehát, hogy széles
re nyújtott határvédelemmel biztosítsa e területeken a hadkiegészítést és a háború foly
tatásához szükséges javak felhalmozását. Ezzel szemben Görgey arra hivatkozva, hogy 
a határvédelemben levő csapatok fegyelmezése, kiképzése, szervezése és felszerelése ir
datlan nehézségekkel jár, továbbá, hogy az ellenség támadását elhárítani a mintegy 250 
kilométeres arcvonalon elosztott erőkkel nem lehet, a csapatoknak Moson-Győr körleté
ben való összpontosítását, sőt ezen túlmenően a Dunántúl és a Felvidék nyugati részének 
feladását és a kormánynak Debrecenbe való áttelepü lését javasolja. Amikor Pozsonyban 
erről tárgyalnak, Kossuth elfogadja az erők összpontosításának tervét, a Debrecenbe való 
átköltözés gondolatát azonban elutasítja. Visszatérve azonban a fővárosba, megváltoztat
ja döntését, és Görgeyt a határok tartására utasítja. 

Lehetséges, hogy amikor Görgey az ország Tiszáig terjedő területének feladására 
gondolt, akkor Napóleon 1812. évi oroszországi hadjárata lebegett szemei előtt, melyben, 
mint ismeretes, az orosz sereg óriási területet, sőt, még Moszkvát is feladva, visszavo
nult, az ellátási nehézségekre és a télre bízva a grande armée megsemmisítését. Katonai 
szempontból az történt, amit Clausewitz így fogalmaz meg: kard helyett a nélkülözés 
győzte le a támadót.160 Ehhez azonban rögvest hozzáteszi, hogy a területfeladással járó 
visszavonulástól egyedül a végtelen kiterjedésű Oroszországban várható siker, ahol ezen 
felül a hadszíntér szegénysége az átvonuló hadsereg eltartását megnehezíti, egyes részein 
pedig teljesen kizárja. Magyarországon a helyzet alapvetően más volt, így Görgey elgon
dolását, amennyiben valóban az oroszországi példára gondolt, nehéz elfogadni. 

Nehéz megérteni Görgeyt, amikor visszaemlékezéseiben a terület megtartásának po
litikai, gazdasági és morális előnyeit Iekicsinyli és velük szemben a katonai szempontokat 
hangsúlyozza: „Hasztalan hívtam fel rá a figyelmet, hogy a határszél megszállva tartásá
val csak mellékes és múlékony előnyöket [kiemelés tőlem - P. G.] lehet elérni, s ezeknek 
fejében feláldozzuk a maradandó és legfontosabb előnyt, melyet a jól szervezett haderő 
megteremtése jelent, hiszen a hadsereg újjászervezése a hosszan elnyúló felállításban kü
lönösen elcsigázó határszéli őrszolgálat közben felette nehéz, sőt csaknem lehetetlen."161 

Egyáltalán nem „mellékes" szempontok vezették Kossuthot és a Honvédelmi Bizott
mányt; majdnem bizonyosnak mondható, hogy az ország területének a Tiszáig történő 
feladása már november elején, a forradalom azonnali bukását vonta volna maga után. 

Ha levelezésükben ezekben a napokban itt-ott disszonáns hang hallatszik, azért 
Görgey a felelős. Kossuthhoz írt leveleinek hangvétele túlságosan is határozott, katonás, 
nemegyszer nyers. Ilyeneket ír: „Vagy megérdemli a főparancsnok a bizodalmat: és ak-

160 Clausewitz: i. m. 784. o. 
161 Görgey A.: i. m. I. k. 234. o. 
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kor nincs veszély a dologban, vagy nem érdemli meg: és akkor el vele! Csak ne fél rend
szabályokat - hanem egészet! ... A hadsereg főparancsnoka felelőssé tétetik minden disz
pozícióért: hanem aztán seregének kívüle senkinek se szabadjon diszponálni."162 

Már láttuk, hogy Schwechat idején mennyire bántotta Kossuthot Görgey szkepszise 
lelkesítő szónoklatával szemben. Joggal gondoljuk tehát, hogy a november 17-én írt leve
lének ez a részlete sem töltötte el örömmel Kossuthot: „Midőn én az önkéntes zászlóaljak 
kiállítása és a kaszásoknak táborbani használása ellen kikeltem, visszhangra nem talál
tam tisztelt elnök úrnál: mert elnök úrnak nézete szerint a lelkesedés kipótolja a rendet, 
az állhatatosságot minden háborúi sanyarúságokban, az engedelmességet, a fegyelmet s 
több efféle katonai és csak katonai erényeket. [Kiemelés az eredetiben - P. G.]"163 

Kétségtelen igaza van, de hát mégsem ildomos a kormányzat vezetőjével ilyen hang
nemet megütni, nem beszélve arról, hogy politikai és katonai vezetés összhangja szem
pontjából mennyire káros! 

Kossuth nem viszonozza ezeket a kemény szavakat, barátságos hangvétellel válaszol, 
„határtalan bizalmáról" biztosítja; leveleiben szinte mindig van bizonyos fennkölt, ne
mes hevület, sőt líraiság. Ugyanakkor az embert szinte lenyűgözi a leveleiből kibontako
zó sokirányú tevékenység, a honvédelem legapróbb területeire kiterjedő figyelem, a gon
doskodás és a segíteni akarás. Mindezt Görgey maga is látja, sőt elismeri, de indulatait 
nem csillapítja. 

Leveleiben Kossuth gyakran foglalkozik hadműveleti kérdésekkel, de ezek nagy ré
sze csak javaslat vagy vélemény. Mindezekben igen sok a naivitás, a konkrét harctéri 
helyzet nem ismeréséből és a katonai ismeretek hiányából eredő tévedés, melyeken per
sze akár gúnyolódni is lehet, csakhát nem érdemes és nem is méltó. Ugyanakkor lehetet
len szem elől téveszteni, hogy abban a rendkívül súlyos politikai és katonai helyzetben 
milyen irdatlan teher nehezedik Kossuthra. Ezt mutatják szinte kétségbeesett felkiáltá
sai leveleiben: „... egy kis sikert! csak egy kis sikert, ha még oly kicsit is. Csak valamit 
kezdetnek... Éhséggel és portyázókkal veri meg Ön az ellenséget - nagy csatával nem. 
Azért hát koncentrációját ne engedje meg. Ez az én nézetem, s egy belső sejtelem mond
ja, hogy ez helyes."164 Igaza volt Kossuthnak, mert a helyzet - és ezt ő látta, láthatta a 
legvilágosabban - valójában súlyos volt, és a nemzeten erőt vevő csüggedésből egyedül 
a csatatéren aratott siker ragadhatta ki a lelkeket. 

A megoldás, amit Kossuth javasol, a gerillaharc. Görgey teljes elutasítással válaszol 
a javaslatra, indokként hozva fel a nép közömbösségét, a gyalogság ruhátlanságát, a lo
vasság lovainak kimerültségét.165 Ilyen és ehhez hasonló esetek azok, melyekből megért
jük, hogy a harctér óriási lelki és fizikai terheit viselő Görgey elveszíti türelmét, indula
tosan csattan fel. A helyzetet közelről nem ismerő Kossuth romantikus lelkendezésében 
ugyanis ilyen naiv dolgokat ajánl: „»a lovak csigázottak« - dupla porció zabot nekik,... 
»rosszak a köpönyegek« - ez nagy baj, de épp azért kell egy meleg mars és egy győzelem, 
hogy ezen hiányt helyre hozhassuk. - A heverésben fázik meg az ember."166 

Kossuth és Görgey levelezésének hangvétele a december 14-én meginduló császári 
támadással kezd megváltozni. Ezen a napon Görgey komáromi egységekkel akarja a 

162 Görgey A.: \. m. I. k. 238. o. 
163 Uo. 234. o. 
164 KGL 94. o. 
165 Uo. 103. o. 
166 Uo. 215. o. 
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Kiskárpátokban lévő Nádas-szorost védő Guyont megerősíteni, de kiderül, hogy az előző 
napon Kossuth Miskolcra rendelte azokat. Görgey tiltakozik, bár hangvétele nyugodt, 
tisztelettudó: „Csak egyre kérem tisztelt Elnök urat: a kezemre bízott egész hadsereg 
minden részeivel csak most, csak az egyszer ne méltóztassék egyáltalján semmit sem 
rendelkezni. Különben oly rémítő lesz a zavar, hogy a következményeket ki nem számít
hatni; miként például nagy zavar támadt abból, hogy a komáromi erővel Elnök Úr is ren
delkezett, én is rendelkeztem, egymással ellenkezőleg."167 

Majd az első vereségek után egyre nagyobb aggodalom fogja el Kossuthot. Guyon 
vereségére például így reagál: „A nádosi csatát és seregünk visszavonulását fájdalommal 
és aggodalommal hallom... Aggódva nézek a holnapi tudósításnak elibe."168 

Ezt követően Görgey nem bocsátkozik döntő harcba a nyomasztó túlerővel, hanem ha
logató harcot vívva, húzódik csapataival hátra, a Dunától északra lévő erőkkel Komárom, 
a déliekkel Mosón felé. Kossuthnak viszont éppen hogy valamilyen győzelem kellene. 
Félreismerve a háború bizonytalanságtól terhes természetét, olyan ütközetet kíván, mely
nek eredménye előre biztosított. így ír erről a levelezésben: „Én ütközetet kívánnék -
de olyat, melynek szerencsés kimenetele előre... biztosítva van. - Nem írhatok sokat, de 
esküszöm Önnek, Öntől most, de éppen most [Kiemelés az eredetiben - P. G.] egy győ
zelem, ha mindjárt nem végeldöntő volna is, ... a hazát mentené meg. - Erre esküszöm." 
Majd Napóleon győzelmeinek titkát boncolgatja - nem túlságosan nagy hozzáértéssel -
és nem bírván fékezni felgyúlt fantáziája csapongását, ezt javasolja: „Én nem mondom, 
hogy e vagy ama ponton ütközzék Kegyed - válassza azt, hol legbiztosabb a győzelem,... 
hanem oda aztán erős kavalléria fedezettel 40-50 álgyú és ezekből irtózatos tűz, hogy a 
föld rengjen belé, higgye el, nem állják ki a svábok, s ha hátrálnak, egy erős kavalléria 
attak. És a haza mentve lehet, mert egy győzelem egy armada teremtésére ad nekem mó
dot. De ha depotencirozva [erejétől megfosztva] marad a közszellem, nem tudok terem
teni." Még egy tanácsa van. „Seregünkben... amint most áll, inkább van támadó, mint 
az ágyútüzet veszteg álló passzív bátorság. Ez tény. És mi ebből a következés? az, hogy 
nekünk legjobb defenzívánk az offenzíva. [Kiemelés az eredetiben - P. G.]"169 

Mindez, elvileg nem is olyan képtelen elgondolás, csakhát gyakorlati kivitelezésére 
semmilyen lehetőség sem volt. Hogy a fölényes katonai ismeretek birtokában lévő Görgey 
miként reagált erre a harcászati-hadászati excurzusra nem tudjuk, de bizonyára nem téve
dünk, ha feltesszük, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy szüntelenül gúny tárgyává tegye 
Kossuth katonai képességeit, és ezzel is erősítse a gyanút Kossuthban, hogy diktátorságra 
törekszik. Abban viszont Kossuthnak teljesen igaza volt, hogy ahhoz, hogy a nyomasztó 
körülmények között a kormány lélegzethez jusson, valamilyen győzelem kellett. 

A honvédsereg visszavonulásában már Győr környékét éri el, és Kossuth így buzdítja 
Görgeyt: „A haza szent nevében kérem,... tartsa Győrt, ameddig csak lehet. Ha 8-10 napig 
tartja, 14-15 ezer ember segítséget kap - s a haza meg van mentve... Ha Győrből retirai, a 
nemzet szelleme lesz lehangolva, akkor a hazának alkalmasint vége lesz... A magyar sereg 
ereje a támadásban van... Erőkoncentráció, ez a nemzet őrangyala. Isten önnel."170 

Görgey tartja Győrt, nem annyira a maga erejéből, mint inkább az ellenség tétlensége 
következtében. Mindenesetre Kossuth aggodalmai mintha csökkennének, mert ezekben 

167 KGL 182. o. 
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a napokban írt leveleiben seregnyi személyi, szervezeti és a nemzeti önérzet erősítését és 
a harci készség emelését célzó rendelkezésről számol be, mint a készülő érdemkeresztek, 
a képviselőház falára illesztendő hősi tábla és a hálaadó istentiszteletek kérdése. 

Majd december 23-án fantáziája és cselekvési vágya újra meglódul: „Nem alhatom, 
nem nyughatom, megfészkelte magát fejemben a gondolat, hogy ha valahol megtámad
nék és megvernők az ellenséget, ha mást nem, legalább a telet megnyernők." Majd 
egy mondhatni fantasztikus terv körvonalait vázolja fel: támadjon Görgey Kőszeg és 
Sopron, sőt Bécsújhely felé! Ha ugyanis ezt megteszi, az ellenség kénytelen visszavonulni 
Ausztriába, mert „Bécsben mozognak a proletáriusok, s ha mi csak egy fél napig lehetnénk 
Neustadtban [ti. Bécsújhelyen - P. G.], mindjárt Bécset féltenék, higgye meg Barátom! ... 
Nem vagyok katona, nem tudok hozzá; de azt érzem, hogy támadnunk kell." Csak tavaszig 
kell átvészelni az időt - folytatja -, mert akkor 40 000 fővel szaporodik a honvédsereg. 

Nagyon méltatlan, olcsó lenne, bezárkózva a katonai szakma sáncai közé, fölényesen 
bírálni és elmarasztalni Kossuthot fantáziája szülte ötleteiért. „Nem alhatom, nem nyug
hatom" - írja, és a megoldásnak ez a lázas keresése, ez a küzdeni akarás a fontos most 
számunkra, amikor Kossuth és Görgey konfliktusának kezdeteit vizsgáljuk. Kétségtelen, 
Kossuthot képzelőereje, örökké mozgó szelleme nem egyszer sodorta irreális elképze
lésekbe, de ugyanez a képzelőerő és mozgékony szellem volt az, mely szinte a semmi
ből működőképes kormányzatot és az egyetemes hadtörténet mércéjével mérve is kitűnő 
hadsereget teremtett. És ez az, amit soha nem szabad szem elől tévesztenünk, amikor 
Kossuth és Görgey ellentétének okait vizsgáljuk! 

A határvédelem, illetve a területfeladás kérdésében folytatott vitát különös élességgel 
világítja meg Kossuth december 24-én írt levele. Ebben Vas, Zala és Somogy megye el
vesztését közli Görgeyvel, és felszólítja hogy amint Perczel csatlakozik hozzá, seregével 
- ami egyébként nem történt meg - támadjon, „ha ezen erőkoncentrációnak az leszen 
következése, hogy Ön támadólag ütközik valahol, s győz- vagy az ellenséget... kiverve, 
hazánk szent földének bármely részét az ellenségtől megtisztítja, Isten s a hazának áldása 
kísérje Önt; de ha csak az lenne következése, hogy az ellenség számára három nagy és 
gazdag megyét adánk fel, melyből magát kényszerített újonccal s élelemmel erősítse, s 
hazánk mentőeszközét, a magyar banknottát forgalmában ismét 400 n mérföldön csök
kentse, s mi mindég kisebb és kisebb körbe szoríttatunk szabadságunk szent harcával; s 
talán csak téli szállást adánk Vasban, Zalában, Somogyban az ellenségnek, úgy nekem 
megszakad szívem a fájdalomtúl. 

Azonban Ön a vezér, s önnek kezeiben határtalan bizalommal látom a vezérletet. 
Azért is nem rendelek semmit, csak tanácslólag említem (talán Kaszandra módra) 

ismét és ismét 'a magyar csak támadva győzend' [kiemelés az eredetiben - P. G.]; ad
juk fel, ha kell kétharmadát az országnak avégett, hogy koncentrált erővel egy fő ponton 
győzzünk - de ha koncentrálunk, s még sem támadunk, elveszünk! 

Ez nem rendelet - ez egy sóhajtás. - Semmi egyéb."171 

A levél drámai hangja hűen érzékelteti a területfeladással járó óriási veszélyt, az ország 
erőforrásainak végzetes következményekkel járó csökkenését. Kossuthot kezdettől fogva 
ez riasztotta el a Görgey által javasolt területfeladástól és a határvédelem helyett az erők
nek hátrébb, Mosón és Győr körüli összpontosításától. Kétségbeesésében most mégis elfo
gadná az ország „kétharmadának" feladását, ha ezen az áron győzelmet lehetne aratni. 

171 KGL 211-212.0. 
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Mint láttuk, Kossuth ebben a levelében nem parancsol, csak tanácsol, és nem tesz 
szemrehányást, sőt „határtalan bizalmáról" biztosítja Görgeyt. Másnap, december 25-én 
írt levelében azonban mondhatni felelősségre vonva Görgeyt, egészen más hangot üt 
meg. Levele válasz Görgeynek valamilyen ismeretlen, az idők folyamán elkallódott jelen
tésére, melyben szervezési, irányítási zavarokról lehetett szó. így ír Kossuth: „Istenért! 
Ha Kegyednek csak 13 4000 embere van, akkor hová lett azon 30 000-et haladó erő, mely 
saját kimutatásai... szerint a határszélen állt?" Ezt követően, csodálatos következetlen
séggel az általa követelt határvédelem hátrányait rója fel Görgeynek: „... ez az, amit min
dig mondok, hogy eldarabolt hosszú pozíciók védvonalára nem vagyunk képesek erőt 
teremteni..."172 Majd hangsúlyozva az összpontosított erőkkel történő támadás előnyeit, 
teljességgel kivihetetlen akció tervét vázolja fel. 

A Görgeynek tulajdonított hadműveleti hibákon kívül azonban mást is sérelmez 
Kossuth: „Egy szemrehányást teszen Ön, mire felelnem kell. Azt mondja, Pesten min
dent elkövetnek, hogy iparkodása meghiúsuljon. Ez nehéz szemrehányás Tábornok úr. -
Ennek okát kérem; ha hibáztam valamiben, el fogom ismerni, mert a hazát többre becsü
löm száz magamnál - de ha ok nem lesz rá, akkor fáj." Görgey különböző, úgy tűnik, 
téves információkra alapozott kifogásaira ezt írja: „Az ilyen dolgokat meg kellene előbb 
tőlem tudni, mint ily roppant szemrehányást tenni, ami ha igaz volna, ti. hogy Ön min
dent tesz serege bizalmának megnyerésére, én meg mindent elkövetek, hogy iparkodását 
meghiúsítsam - nem érdemlem, hogy egy percig éljek. - Ez rettenetes szemrehányás. 
Nem hiszem, hogy ilyet halljak valaha életemben. - Én, éppen én! 

... Ezeket megmondani önbecsülésem iránt kötelességem volt. Megvárom Ön hazafi
as karakterétől, hogy ezeknek őszinte kimondása, ha személyem iránt neheztelésre bírná 
is, azt a hazával nem éreztetendi, hanem megyén előre dönthetetlen kitűréssel [kiemelés 
az eredetiben - P. G.] a haza megmentése ösvényén."173 

Furcsa levélváltás ez! Nem hinnők, hogy sok hozzá hasonló lenne az egyetemes tör
ténelem dokumentumai között. Egy katona, aki a nemzeti érdekek megsértésével meri 
meggyanúsítani a politika legfőbb, felelős irányítóját, és egy politikai vezér, aki a legna
gyobb önmegtartóztatással, szinte már feminin puhasággal védekezik a sértő gyanúsítás
sal szemben! Sok mindent megmagyarázó dokumentum ez a Kossuth-Görgey viszony 
megértése szempontjából. 

A következő napon írt levelében Kossuth megint a területvesztés felett kesereg, és 
újra hivatkozva Görgeynek előbb említett ismeretlen levelére, ezt írja: „Ebből is világos, 
hogy Tábornok úr tegnapi levelében írott azon nézete, hogy »nem tehet semmit, mint 
bevárni az ellenséget - s akkor verekedni« - egyáltalában tarthatatlan nézet." Majd a 
harctéri helyzet teljes nemismerésében megint kivihetetlen terveket ajánl, és elmarasztal
ja Görgeyt általa hibásnak vélt mozdulataiért. Az alaptalan vádakat azzal tetézi, hogy a 
Görgeyvel feszült viszonyban álló Perczel sikereiről ír. így fejezi be levelét: „Az Istenért, 
vegye fontolóra e körülményeket - az idő lanyha, havazni kezd lassan, ha nagy hó esik, 
majd késő lesz, s az ellenség háborítatlan lassú marsokban egyesül, miután 7 nagy vár
megyét magáévá tett. 

Bocsásson meg aggódó lelkemnek hosszas írásomért 
Barátja Kossuth"174 
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De még azon a napon, december 26-án Görgey bejelenti, hogy feladja Győrt. így szól 
jelentése: „Holnap, azaz 27-én hagyom el Győrt, mert nem tarthatom magam többé ha
csak agyúim nagyobb részét elveszteni nem akarom. 

Győrnek erősítése áradásra s az iszapos környék járhatatlanságára van számítva. 
Mindennek vége, minthogy minden folyó vagy iszap annyira fagyott már, hogy minde
nütt szabadon lehet járni-kelni. 

Hátrahúzódom pedig Bánhidára..."175 

A hír a fővárosban bombaként hat. Hűen tükrözi a rémült hangulatot Kossuthnak 
kapkodó, mondhatni hisztérikus hangú levele: „El akarja Ön Győrt hagyni? ütközet nél
kül? és Bánhidára vonulni? - Bánhidára?" Majd felbolydult fantáziával egymásra torlódó 
mondatokban rajzolja fel a várható veszélyes következményeket: „fütyölve jöhet a gönyüi 
úton Budáig az ellenség." Szemére hányja Görgeynek általa vélt mulasztásait, majd újra a 
vészes következményekről ír: „Mindenható Isten! Mi lesz ebből! ... Hiszen így a főváros 
fel lesz adva! fegyvergyárunk, minden muníciónk, bankó műhelyünk, minden -minden! 
s nem marad egyéb hátra, mint meghalni siker nélkül. 

Ezennel rendelem - nem véleményezem -, hogy ... állja útját az ellenségnek. 
Küldöm Vetter tábornokot, hogy mivel Ön nem ír egyebet, mint azt, hogy visszahú

zódik Bánhidára, s így mi semmiről semmit sem tudunk, minket a dolgok állásáról ori
entáljon. 

Bánhida! hiszen azon a tájon még csak be se tudja az embereit kvártélyozni! nem 
hogy élelmezhetné... 

Az Istenért, értekezzék Vetterrel s vagy általa izenjen, vagy írjon, mi célja van? mert 
így elvész az ország kardcsapás nélkül."176 

A helyzet valójában nagyon súlyos, de Kossuth szemrehányásai alaptalanok, mert 
Győr védhetetlenségét nem csak a vizeknek és ingoványoknak Görgey által jelzett be
fagyása okozta, hanem az is, hogy a város körül kiépített sáncrendszer megszállásához 
legalább 80 000 fő kellett volna, holott ő csak 12 000-rel rendelkezett. Mindenképpen 
vissza kellett vonulnia tehát, ha seregét meg akarta menteni a bekerítéstől. 

Nem egészen érthető, hogy miért kifogásolta Kossuth a bánhidai állást. Feltehetően 
azért, mert volt valamilyen, Görgey által is ismert központi terv a Vértes és a Gerecse 
átjáróinak Dunaalmás-Tata-Galla-Vértesszöllős-Bánhida-Környe-Kecskend vonalon 
való védelmére. A baj az volt ezzel a tervvel, hogy kidolgozói olyan feltartó erőt tulajdo
nítottak a Vértesnek és a Gerecsének, ami nem volt meg. így ír erről Görgey visszaemlé
kezéseiben a maga gunyoros modorában: nem lepte meg a vidék lakosságának „csekély 
részvétele" a harcban, majd így folytatja: „Annál meglepőbb volt számomra, az, amit... a 
járhatatlannak híresztelt hegységben tett kém lovaglásom során a Vértes valódi arculatá
ról és a Honvédelmi Bizottmány tudósításában oly nagyra tartott védelmi munkálatokról 
megtudtam. Az utóbbiakat annyira magasztalták, hogy Győrtől visszavonulóban már-
már aggódni kezdtem: vajon találunk-e még nyitva hagyott visszavonulási utat magunk 
számára. Láttunk az országúton olyan árkokat, melyeken... a legkisebb fönnakadás nél
kül átvonulhattunk... Azt a helyet azonban, amelyet valamelyik kormánybiztos hegyszo
rosnak minősített, ugyan hiába kerestük. [Kiemelés az eredetiben - P. G.]"177 
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Védhetetlennek tartva a kijelölt vonalat, hátrébb vonult, és december 30-án csapatai
val Bicskén, Zsámbékon és Vörösvárnál foglaltatott állást. 

A Vértes átjáróinak feladására Kossuth így reagál december 29-én: „Kimondhatatlanul 
megütközött a kormány..., hogy a főhadiszállás Galláról Bicskére vonult. - Tehát még a 
gallai pozíció is feladatik? - Ez nem lehet, ezt a kormány nem engedheti. Már harmad
napja tettem kérdést Tábornok úrnak, írja meg, mit szándékozik tenni? hol fogadja el 
az ütközetet? ezt tudnunk kell, hogy magunkat tájékoztassuk. - Még csak választ sem 
kaptunk, s most ismét retirádásról értesülünk Bicskére!" Ebben a levelében, eltérően az 
eddigiektől, már határozott parancsot ad Görgeynek: tartsa a kijelölt védővonalat, sőt 
együttműködve Perczellel, támadjon. Hasonló értelmű utasítást küld Perczelnek is, amit 
még ezzel a mondattal egészít ki: „Valami győzelmecskét, édes Móriczom! különben az 
örökös retiráda lever minden bátorságot a nemzetben."178 

Ezen a napon, az esti órákban újabb levelet küld Kossuth Görgeynek. A levél válasz 
Görgey ismeretlen iratára, melyben azt jelenthette, hogy Buda előterébe szándékozik 
visszavonulni. Kossuth csodálkozását fejezi ki, hogy mint közölték vele, a sereg egyik 
egysége Hidegkútra megy: „Hidegkútra! - egy félórára Budától, egy oly lyukba, ahová 
az ellenség bizton nem jő, ahol csak bújni lehet, ütközni nem. Kegyed harcrendjében pe
dig jobb oldalon Kovácsi is áll. - Tudja Ön, hol van az a Kovácsi? oda csak a madár me
het, más nem. Ma azt írtam, hogy Ön a gajjai [azaz gallai] pozíciót tartsa, s ott ütközetet 
fogadjon el. ... Önnek tehát ütközet nélkül a budai sáncokig nem lehet, nem szabad jőni, 
mert egy zsákba ment bele, ahonnan, ha elveszti a csatát, nincs retiráda, nincs menekvés 
- nemcsak a főváros veszett el, hanem a sereg ágyú, minden, s ezzel a haza. ... Ütközzék 
Ön Gájánál! Igazolja a nemzetnek Önbe vetett bizodalmát."179 

Az események azonban jóval túlhaladtak azon, hogy Görgey ütközetet kísérelhetett 
volna meg a gallai-bánhidai állásban, és már arra kellett gondolnia, hogy erőit szűkebb 
területre vonva, Budát fedezze. Úgy gondolja, hogy amíg ő a Bicske-Budaörs-Buda út
vonalon tartja fel az ellenséget, Perczel a Mór-Székesfehérvár utat tartja. A forrófejű 
Perczel azonban teljesíti Kossuth utasítását, Mórnál ütközetbe bocsájtkozik és súlyos ve
reséget szenved. így Görgeynek még inkább Buda fedezésére kell gondolnia, azzal a kü
lönbséggel, hogy most már a fehérvári út lezárása is rá hárul. 

Kossuth végrehajthatatlan tervei, mint láttuk, legutóbb már utasításai, érthető módon 
felingerlik az egyébként is szorult helyzetben, idegfeszültségben lévő Görgeyt. Két le
vélben adja ki dühét. Az egyiket Bikkesy őrnagynak, Kossuth szárnysegédjének írja. 
Ebben cinizmus mögé rejti megbántottságát: „Nem akasztanak még engem in effigie? 
Vagy már in natura? Nagyon csodálnám, ha a nemzet bizalmát még bírnám; a nemzet 
legalábbis már régen elveszítette az enyémet, és csaknem azt hiszem, hogy hadsereg és 
enmagam számára nem marad más hátra, mint a becsületes halál a Buda előtti csataté
ren."180 Megbántottságában tehát megsérti a nemzetet, amelyhez, láttuk, oly mély érzés
sel ragaszkodott. Emlékezzünk vissza, mit ír Leiningen róla: „gyakran gúny tárgyává 
tette azt, amit lelke mélyén igaznak és isteninek tartott." Viszont a katonaetika parancsát, 
a „becsületes halált" változatlanul vállalja. 

A másik levelet Kossuthnak írja. Tartalmilag, a tényeket tekintve igaz, amit ír, csak 
megint a hangvétel kifogásolható. Gúnyolódva újra megismétli a nemzettel szembeni bí-
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rálatát: „Azt, amit megtettem, mindig csak legjobb belátásom és meggyőződésem szerint 
tettem, s felelni tudok róla, akár az egész hős magyar nemzet kígyót-békát kiált rám." 
Kioktató hangon mutat rá Kossuth tévedésére, ti, arra, hogy abból, hogy ő Bicskéről írta 
levelét, Kossuth arra a következtetésre jutott, hogy csapatai is ott vannak. Mint írja: „A 
főhadiszállás Bicskén lehet, s Bánhida azért mégis lehet hatalmunkban, mert a főhadi
szállás nem kombattant, hanem igazgató intézet..." 

Majd Kossuth szemrehányásaira válaszolva, felsorolja mindazt, amit Pozsony óta tett: 
a „haszontalan nemzetőr sereget" elbocsátotta; hátrébb akart vonulni, hogy erőit össz
pontosíthassa, Kossuth viszont határvédelmet rendelt el; a nehéz előőrsi szolgálatban el
fáradt csapataival jó ideig tartotta állásait a túlerejű ellenséggel szemben; a vereséget el 
lehetett volna kerülni, ha erőit nem a határon kell szétforgácsolva tartania; gerilla harc 
indítására szólították, de erre semmi lehetőség sem volt; Győrt megvédeni nem lehetett; 
a Vértesnek a Honvédelmi Bizottmány által tervezett védelme kivihetetlen volt. 

Végül önérzetesen, felelőssége tudatában írja: „T. Elnök úr legjobban tudja, hogy én 
soha nem vágyódtam a vezérség után: s ha ez áll, szabadjon kijelentenem, hogy én mint 
szabad, önálló ember feltételeket tehessek, melyek alatt igen, de melyeken kívül semmi 
esetre a vezérséget tovább nem vihetem. Ezen feltételek azok, hogy seregemmel senki, 
még a tisztelt kormány se, részletesen ne diszponáljon; vagy ha diszponálni jónak lát a 
tisztelt kormány, akkor magamat legalább a felelősség terhétől felszabadíttatni kérem, 
azaz mondja ki hivatalosan a tisztelt kormány, hogy én Bánhidát vagy akármely pontot -
de kérem csak egyet [kiemelés az eredetiben - P. G.], mert két helyütt nem lehetek - tart
sam utolsó emberig: akkor én leszek azon utolsó, és tartani fogom: de ha ily körülmények 
között életemet áldozom, akkor legalább megérdemlem azt, miszerint ezen diszpozíció 
következésérül az feleljen, aki tervezte s ne én!"181 

December 30-án érkezik Bem erdélyi sikereinek híre a fővárosba, Kossuth azonnal 
tájékoztatja róla az egyes seregek parancsnokait, így Görgeyt is. Levelében, többek kö
zött ez áll: „Hirdesse ki Ön ezt azonnal napiparancsba seregénél azon hozzátétellel, hogy 
a haza megvárja, mikint az ön vezérlete alatti vitéz hadsereg szint ily bátor elszántsággal 
töri meg az ellenséget, s hasonló győzelmekkel örvendeztetendi meg, az igazságtalanul 
megtámadott nemzetet. Előre bátran! velünk van Isten és az igazság."182 

Nem tudjuk, Görgey hogyan reagálhatott Bem győzelmének közlésére, de könnyen 
elképzelhető, hogy hadvezetésének kritikáját látta benne. 

Ezen a napon még egy levelet ír Kossuth Görgeynek. Ebben tájékoztatja őt a megtar
tott haditanács határozatáról. Eszerint Görgey támadjon, s ha vereséget szenved, a Duna 
mentén Eszék felé vonuljon vissza, mert a Lánchíd állapota miatt a Dunán átkelni csak 
igen nagy lassúsággal lehetne. Ha azután a Duna jege megszilárdul, keljen át rajta és 
vonuljon a Bácskába vagy a Bánátba. Ha a jég állapota ezt nem engedi meg, hódítsa meg 
Horvátországot és Szlavóniát, és nyissa meg az az utat az Adria felé. Majd arról tájékoz
tatja Görgeyt, hogy amennyiben csatát veszít, „a kormány Debrecenbe vonul". így zárul 
a levél: „Hangolja fel a sereget! talán győz, de ha nem győz, mentse meg az armadát, mert 
»míg seregünk van, hazánk van« - Pest elvesztésével a hazát még nem adjuk fel. Isten 
legyen Önnel sami bizalmunk."183 
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Katonailag nézve, az adriai terv fantasztikus! Számunkra azonban nem ez a fontos, 
hanem Kossuthnak, a politikusnak rendíthetetlen bizalma az ügyben és lelkiereje, hogy 
ebben a kétségbeejtő helyzetben is képes biztatni és reményt kelteni. 

December 30-án újabb levelet ír Görgey Bikkesy őrnagynak. Ebben utóvédjének 
28-án, Bábolnánál bekövetkezett vereségével kapcsolatban így ír: „A bábolnai baleset 
bosszantott ugyan, de egyáltalán nem ejtett kétségbe. De könnyen kétségbe ejthetnének 
az elnök úrnak sértő, szarkasztikus levelei, ha nem volnék még rosszabbakra felkészülve. 
- Az ilyen levelekről az állandó véleményem, hogy mind tartalmuk, mind formájuk mél
tatlan; méltatlan az álláshoz, amelyet Elnök úr az országban és én a hadseregben betöltők. 
Készíts receptet ezen nézetemből, és add be elnök úrnak jó módjával." 

Majd a „tartalmatlan íráskényszeres levelezést" bírálja, ami szerinte csak „kölcsönös 
ingerültséghez" vezet, és ha a katonai iroda „két szót ír", az többet „használ 100 ívre 
terjedő teljesen tartalmatlan szarkasztikus polémiánál... Továbbá úgy vélem, itt lenne az 
ideje letételemnek, ha már nem hisznek bízhatni bennem. - Ha azonban nem tesznek le, 
akkor hagyjanak békén és csekély belátásom szerint működni. - Soha sem volt eszemben 
Bánhidát (voltaképpen a gallyai vidéket) feladni, azonban nagyszerű ellentmondásnak 
tűnik számomra, hogy Agostyánt, Bánhidát, Környét, Ondódot és Sárkányt tartsam, [ki
emelés az eredetiben - R G.] és ugyanakkor összpontosítsam magam." 

Még közli, hogy legjobb tisztjei „kidőlnek e téli hadjárat kimondhatatlan megerőlte
tései miatt". Meg kell jegyezni, hogy Agostyán és Bakonysárkány között a távolság mint
egy 150 km, tartani tehát képtelenség lett volna. 

Pusztelnik őrnagy, Görgey szárnysegéde ezt firkantotta indulatosan a levél aljára: 
„Az ördög vigyen el, ha elveszítitek a bizalmat a hadseregben, s nem hagytok egyedül 
működni, aztán ne írjatok olyan ostobaságokat - megszeppenésből - él még bennünk a 
régi bátorság, amit oly jól ismersz."184 Látható: bármilyen éles legyen is a politikusok és 
a katonák ellentéte, a hadsereg szelleme jó és harcra kész. 

Visszaemlékezve Görgey nyers, sokszor sértő és cinikus hangvételére, vele szemben 
Kossuth jóval szelídebb, udvariasabb, és ami a legfontosabb: a szabadságharcba vetett 
erős hitétől fűtött mondataira, csodálkoznunk kell, hogy még Görgey van megsértve. 
Viszont az igazság azt is megköveteli, hogy kimondjuk: Kossuth katonai tanácsaival és 
utasításaival valójában nem volt mit kezdeni. Ha mindehhez hozzászámítjuk a háborús 
terhelést, melynek csak egyik jele a tiszteknek Görgey által említett kidőlése, akkor már 
minden együtt van ahhoz, hogy megérthessük a politikai és katonai vezetés, esetünkben 
Kossuth és Görgey eltávolodását egymástól. 

Kossuth december 31-én a kora reggeli órákban írt levelében közli a Görgey előtt már 
ismert tényt, Perczel móri vereségét, és utasítja, hogy csapatait vonja vissza Buda előteré
be, zárja le a Fehérvárról Budára vezető utat, majd keljen át a Dunán. Az eszéki levonulás 
gondolatáról a kormány tehát lemondott.185 Egyébként, mint láttuk, Görgey a fehérvári 
utat már öntevékenyen lezárta. 

Kossuthnak erre a levelére válaszolva írja Görgey: hogy csapatait elindítja Budára, 
majd így folytatja: „Nem azért teszem azt, mintha meg volnék győződve arról, hogy ez a 
legjobb rendszabály hazánk megmentésére; hanem azért, mert tudom, hogy ilyen rend
kívüli percekben csak Egy lehet a parancsnok, a rendelkező."186 
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31-én Kossuth még két levelet küld Görgeynek. Ezekből bőven közlünk részleteket, 
mert Görgey és nyomában történetírásunk súlyosan elmarasztalta Kossuthot, azt állít
ván, hogy egymásnak ellentmondó és egymást kizáró feladatok végrehajtására adott ben
nük parancsot. 

Az első levél vitára okot adó része így hangzik: „Az ellenség mozdulatai határoznak, 
én innen sem nem dirigálhatok, sem nem akarnám, ha tudnám is. Én csak a célt mondom 
ki [kiemelés tőlem - P. G.], melyet Ön, tisztelt Barátom, szeme előtt tartand. - 1-ör verje 
meg az ellenséget, ha lehet, csináljon a nemzetnek jó újesztendőt. 2-or, ha ez nem lehet, 
tartsa meg az országnak a sereget, arra hozva azt a megsemmisítést kikerülő biztonság
ba, amerre lehet - Eszéknek, ha lehetséges, ha nem lehetséges, erősen tartva a pozíciókat 
Budára, úgy, hogy a hídon csapatonkint átvonulhasson. - Ez nagy feladat, igen nagy, de 
csatavesztés esetére attól függ a haza sorsa. Míg seregünk van, van hazánk."187 

A második levélben pedig ez áll: „Kérem azt tegye Ön, amit legjobbnak talál. 
[Kiemelés tőlem - P. G.] Válasszon jó pozíciót, védelmezzen minden lépésnyi tért teljes 
erővel, ne adjon fel egy talpalatnyit is, s ha mégis hátrálni volna kénytelen, kérem, olyan 
lassan, amint csak lehet. 

Nézetem ez: Budapestet nem lehet ostromnak s annak következtében prédálásnak ki
tenni - tehát a csatának Budán túl, nem Budán bent kell vívatni, s ha ez a csata elvész 
definitive, úgy magát a várost nem fogjuk harc terévé tenni. De azért Budapest elveszté
sével a hazát nem adjuk ám fel. Elvész Budapest, mint elveszett Győr, de azért az ország 
megvan, meg kell lennie. Ekkor főfeladat marad a sereget megmenteni." 

Majd arról ír Kossuth, hogy a Lánchídon kívül még három átjáró lesz a Dunán, ezek 
készítése folyamatban van. 

„Az országgyűlésnek s a kormánynak pedig Debrecenbe kell mennie. Mert a főváros 
elvesztésével nem szabad a sereget, mely ügyünkhöz állott, szélnek eresztenie . . . tehát 
menjen Debrecenbe, a sereg pedig a Tiszához, a vasútnak Szolnokig... 

Bátran neki, én azt hiszem, győz, de ha nem győzne, akkor mentse ám meg a sereget 
a Tiszához. 

Nem adjuk ám fel amúgy könnyedén a Hazát."188 

Visszaemlékezéseiben Görgey a tőle megszokott logikus érveléssel ízekre szedi a 
Kossuth leveleiben foglaltakat. Az ember hajlamos is ennek hatására az első pillanatban 
elítélni Kossuthot. Alaposabban tanulmányozva azonban a leveleket, kiderül, hogy a cé
lok, amiket Kossuth megjelöl, egyáltalán nem megvalósíthatatlanok, és a módok, ami
ket felvázol, nem olyan képtelenek. És, ami döntően fontos: Kossuth nem adott konkrét 
feladatot. Nem helytálló tehát, amikor Görgey ezt írja: „... olyan feladatot, mint amilyet 
Kossuth nekem adott, csakis olyan hadvezér adhatott, mint Kossuth. [Kiemelés az ere
detiben - P. G.]"189 Láthattuk, Kossuth első levelében hangsúlyozza, hogy nem tud, és 
nem is akar „dirigálni", a másodikban pedig arra szólítja, hogy „tegye, amit a legjobb
nak lát". Az általános feladat, a cél, amit Kossuth megszabott, nagyon is világos és egy
értelmű: a hadsereg megmentése és a főváros megkímélése. Azt, hogy ezt miként oldja 
meg Görgey, rábízza. Nincs itt másról szó, mint a hadakozásnak arról az ősi szabályáról, 
hogy a parancsnoknak a feladat szellemében kell cselekednie, amit a m. kir. honvédség 
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Harcászati Szabályzata így fogalmazott meg: „A parancsnok vezetési tevékenységének 
alapja a kapott feladat. Ha azonban az események a feladatot túlhaladták, ... akkor a 
parancsnok öntevékenyen, de a magasabb szempontok figyelembevételével feladata szel
lemében, legjobb belátása szerint cselekedjék."190 

A hangnem, amit Görgey visszaemlékezéseiben megüt, méltatlan és elfogadhatatlan. 
Nem is tudjuk mással magyarázni, mint azzal az egyébként jogos felháborodással, amit 
Kossuth vidini levele kiváltott benne. Ilyeneket ír: „Kossuth, aki az utóbbi két hónap alatt 
ismételt tanácsomat, hogy a kormány tegye át székhelyét a Tiszántúlra, folyvást annak 
hangoztatásával utasította vissza, hogy a kormány - előbb Győrnél, azután Budánál -
meghalni kész; most mégis elérkezettnek látta az időt belátni, hogy Buda és Pest éppoly 
kevéssé Magyarország, mint Győr, és hogy a kormány szükség esetén Debrecenben vagy 
akárhol másutt is meghalhat, ha akar. 

De vajon mi bírhatta rá Kossuthot ily hirtelenül, hogy tanácsomat végre megfogadja? 
Látnoki pillantás volt-e ez a közeli dicsőséges jövőre? Dehogyis! Nem volt az, csak 

közönséges peur pour la peau. [Bőre féltése - P. G.] 
Annak a parancsának, hogy Buda tövében döntő csatát vívjak az ellenséggel, lehet, 

hogy ugyanez volt az indoka: fedezni az ő elmenekülését Debrecenbe."191 

Tarthatatlan állítások ezek. Láttuk, az ország felének feladása már novemberben, az 
erőgyűjtés miatt és morális szempontból egyaránt elfogadhatatlan volt. Továbbá: szó sincs 
arról, hogy az ő tanácsát fogadták meg, amikor a fővárost kiürítették. Ő katonai előnyök
keljáró önkéntes kiürítést ajánlott, ami viszont bekövetkezett, az a katonai helyzet diktál
ta kényszerből történt. így tehát még inkább bántó, hogy gyávasággal vádolja Kossuthot. 

A továbbiakban, az említett módon, a hadászati és harcászati szempontok logikusnak 
tetsző boncolásával kísérli meg bizonyítani Kossuth intézkedéseinek tarthatatlanságát. 
Azzal kezdi, hogy a Dunán való átkelés csak lassan mehetett végbe, ezért „bőséges idő" 
kellett hozzá, de „éppen ez szokott döntő és vesztett csata utáni hátráláskor hiányozni, 
hacsak a vert had egy része fel nem áldozza magát, hogy makacs utóvédharccal biztosít
sa a hadsereg zömének a visszavonuláshoz elégséges időt." Ilyen utóvédharcot viszont 
csak akkor lehet megvívni, ha a terepen védhető akadályok vannak, mint például „házak 
és házsorok". Mint írja, a „döntő ütközet" helyének kiválasztásánál nehézséget jelentett, 
hogy a Bicske-Buda és a Fehérvár-Buda utat egyformán fedezni kellett, ezért az ütközet 
helye csak e két út találkozásánál a Gellérthegy és Budafok közt lehetett. Ez a pont vi
szont már olyan közel volt Budához és a Lánchídhoz, hogy „vesztett csata esetén a győz
tes ellenség a Lánchídig a leghanyagabb üldözéssel is utolérhetett." 

De hogy lehetett volna az üldözést lelassítani, ha Buda házait nem volt szabad be
vonni a harcba? - teszi fel a kérdést. És, hogy lehetett volna időt biztosítani a derékhad 
Dunán való átkeléséhez? 

Kétségtelen, rendkívül bonyolult hadműveleti és harcászati problémák ezek, és mint 
láttuk, Kossuth teljesen tisztában volt velük. De hát, a háborúban semmi sem könnyű, 
és a hadvezéri képesség és tudás dolga megoldást találni a feladat, azaz esetünkben, a 
Kossuth által megjelölt „cél" szellemében. 

190 Harcászati Szabályzat. I. Rész. Harcászati elvek. Budapest, 1939. - A „feladat szellemében való cselek
vés" fogalmát a német katonai terminológiában „Auftragstaktik" kifejezéssel jelölték, amit azután az angol
szászok „mission typ order" név alatt vettek át. Lásd Nye, R., H.: Command és Hughes, D., J.: Auftragstatik; 
mindkét szócikk in: International Military and Defense Encyclopedia. Washiongton, 1993.; Van Creved: i. m. 
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Egyébként is: Kossuth nem „döntő ütközetet" kívánt, hanem csak azt, hogy „verje 
meg az ellenséget", amin bizonyára valamilyen, a csüggedők felrázására és az ellenség 
előnyomulásának lassítására alkalmas részütközetre gondolt. Mindemellett még katonai 
szakmai szempontból is teljesen elfogadható Kossuth tanácsa: ne adjon fel harc nélkül egy 
talpalatnyi földet sem, és olyan lassan hátráljon „amint csak lehet." Ezzel ugyanis annak a 
harcmódnak a lényegét fejezi ki, amit katonai nyelven „halogató harcnak" neveznek. 

Egyébként, amint a bekövetkező események bizonyítják, a célokat, melyek között 
Görgey oly kiegyenlíthetetlen ellentmondásokat igyekezett kimutatni, ő maga valósította 
meg: sikeres elhárító harcokkal biztosította Budapest kiürítését, sőt támadást is végre 
akart hajtani, amiről azonban egy Vetter által közölt téves hír miatt kellett lemondania; 
sikerült a hadsereget a Duna másik oldalára átmentenie, méghozzá anélkül, hogy egyet
len épület is kárt szenvedett volna a fővárosban. A feladat, a cél „szellemében" csele
kedett tehát, rácáfolva visszaemlékezésének erős logikával végigvitt fejtegetésére. Mint 
hadvezér tehát ragyogó teljesítményt nyújtott. Ez még akkor is így van, ha a sikert bizo
nyos fokig az ellenség passzivitása is elősegítette. 

Egyébként úgy tűnik, december 31-én, ezen a kritikus napon Görgey távolról sem 
volt annyira felháborodva Kossuth katonai természetű tanácsain, ahogyan visszaemléke
zései alapján gondolná az ember. Ezt a Bikkesyhez Budafokról írt levele bizonyítja. Az 
időpontok összevetéséből arra lehet következtetni, hogy Kossuth előbb vizsgált két levele 
közül legalábbis az elsőt megkapta. Nos, a Bikkesyhez írt levele tele van ugyan panasz-
szal és Kossuth iránti szemrehányásokkal, de semmi kifogást sem emel hadműveleti ter
mészetű javaslataival szemben. Ismerteti csapatainak helyzetét, majd egy Martonvásár 
környékén indítandó támadás tervét vázolja fel, csak ezután következnek a kormányhoz 
és személy szerint Kossuthhoz intézett szemrehányások: sok tennivalója között még hír
szerző iroda felállításával is terhelni akarják; „Nem gondolja a magyar kormány, hogy 
nem vagyok isten - csupán egy igénytelen ember?" A „magyar kormány üres politiká
jának bűnbakja" lett, írja, majd így folytatja: „Mondd meg teljes nyíltsággal az elnök 
úrnak, a húrt igen meg lehet feszíteni, de a legmagasabb hangnál nem ritkán elszakad, s 
aggodalmam az, hogy velem az utolsó elvész, hogy Magyarország szabadsága számára 
egy hadsereget megtartsanak." 

Azt tanácsolja, hogy gondoskodjanak utódjáról, és akkor „nyugodtabban" megy „a 
következő csatába. ... A hadsereg becsületesen és jól gondolkodik: csak ezzel visszaélve 
lehet tekintet nélkül feláldozni!" 

Majd mély keserűséggel írja, tanácsait elutasítják, tetteit gúnyolják, „Hallgattam és 
tűrtem: hadseregem velem együtt. Most a mérték betelt! A kormánynak csak üres sza
vai... vannak az önfeláldozó hadsereg számára." Az ember azt várná, hogy valami égbe
kiáltó hibát nevez meg, ehelyett valamilyen jelentéktelen lóvásárlási ügyet és a lovaknak 
rossz helyre történt irányítását panaszolja.192 

A vázolt események utórezgéseit három levélben követhetjük nyomon. 1849. január 
8-án írja Kossuth Görgeynek Debrecenből, hogy a kormány odaérkezett és a törvényho
zás munkáját másnap elkezdi. Majd szemrehányás következik: „Meglepve vette a kor
mány azon tudósítást, hogy a főváros kardcsapás nélkül adatott fel." A kormány várja 
Vetter tábornok Debrecenbe érkezését, hogy „a főváros feladásával összekötött hadi 

192 KGL 242-243. o. 

HK 117. (2004) 2. 



Kossuth és Görgey konfliktusa 589 

munkálatok politikai iránya felől tudósítást vegyen... s a nemzet nevében határozó intéz
kedéseit ahhoz képest kiadhassa." 

Jelentést vár Görgey csapatainak helyzetéről és pénzigényéről.193 

Két nappal később írt levelében Kossuth már vádol. A levél első részében hangját még 
visszafogja, és emelkedetten, lírai elemeket is beleszőve, mondhatni elvi síkon fejtegeti 
a politikai és a katonai vezetés viszonyát: „Valameddig a nemzet parancsából az ország 
kormányzatának irtózatos terheit viszem, a hadseregek mozdulatainak irányzatát tisztem 
s hatóságom szerint kormánytag társaimmal én fogom elhatározni, s a seregvezérektől... 
engedelmességet követelendek; mert én vagyok a nemzet sorsáért, én a vezérek jó válasz
tásáért a nemzetnek becsületemmel, életemmel, mindenemmel felelős. 

... Én vagyok Tábornok Úr eljárásért Isten, a világ, a história s ön lelkiismeretem előtt 
felelős. Mi köztünk egy erkölcsi szent kapocs van fűzve, minél szentebb emberek közt nem 
volt soha, s mely ha gyöngének tapasztaltatnék, kétségbe kellene esni az emberiség felett. 

És engedjen meg Ön a keserves hazafiúi fájdalomnak, mely lelkemre súlyosodott sze
gény nemzetem sorsa felett, ha kimondom, hogy jövendőben az ország kormányának... 
utasításaihoz szorosabb alkalmazkodást kívánok, mint a múltakban tapasztalék. 

Most a lelkemet nyomó kínok között egy sincs mardosóbb, mint annak tudása, hogy 
ha rendeleteim pontosabban teljesíttetnek, most hazánk országos egzisztenciája nincsen 
veszélyben."194 

Ez az utolsó mondat fogalmazza meg tehát a vádat, amit követ a Görgey vezette had
járat egyes mozzanatainak teljesen téves, elfogult elemzése. Mint láttuk, az adott erővi
szonyok mellett Görgey a legtöbbet érte el, amit lehetett: megmentette a hadsereget, és a 
fővárost sem tette ki a pusztulásnak. De hát, nem lenne Kossuth, ha e súlyos elmaraszta
lás után ne ezzel a nagyon emberi, nemesveretű mondattal zárná levelét: „Hazánk nehéz 
időket él - de Hazánk! s Önt én sokkal becsületesebb embernek ismerem, mint sem ne 
hinném, hogy Isten után a Hazát imádja legforróbban - rendíthetetlenül."195 

Görgeynek csak Kossuth első levelére írt válaszát, pontosabban annak bevezetőjét is
merjük. Válaszában hangvétele egészen más, mint előző leveleiben; nem nyers, nem sér
tő, inkább emelkedett. Sértődöttségének mindenesetre hangot ad: „Valódi megütközéssel 
s jogos fájdalommal találtam Elnök úr január 8-i levelében a kérdést: »Miért adtam fel a 
fővárost kardcsapás nélkül... «" 

Válaszolnia kell a kérdésre, mert mint írja: „a kormányzat és az ország bizalma egy 
olyan hadtest parancsnokságával tisztelt meg, amelyre mindenek a szabadságnak az ön
kény feletti győzelme reményét építették." 

A remény nem teljesült,és érthető, hogy a „szomorú hazafiak... (arra) hárítják a fele
lősséget, ... akit teljes bizalmukban... részesítettek. 

A hazaszeretet... fájdalom, vak, és az illúziók tüze kifogyhatatlan... és (ez) magyaráz
za..., hogy (az emberek)... elfeledkeznek a valóságról, s vágyaikat megtörtént tényeknek 
tartják. Ám a zsarnokság vasláncai csak olyan erő által törethetnek szét, mely minden fi
zikai erő megfeszítésének és vas állhatatlanságának eredménye. És a történelem eleddig 
egyetlen példát sem mutatott arra, hogy a nép közreműködése nélkül a szabadság kivívat
hatott volna. Ezen tagadhatatlan alapelvekről kiindulva, áttérek igazolásomra... és csak 
sajnálkozom, hazánk szent ügye érdekiben a tények meztelen bemutatásával néhány szép 
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illúziót, és a leplezetlen igazság kimondásával néhány kiemelkedő személyiség nimbu
szát szétfoszlatni."196 

A levélben jelzett „igazolás" talán eltűnt, talán nem is készült el. 
Mint látjuk, Görgey hangvétele visszafogott, csupán az irat utolsó mondata támadó. 

Alig lehet kétség ugyanis aziránt, hogy a nimbuszától megfosztandó személy Kossuth. 
Bármennyire is lehangoló Kossuth és Görgey ellentétének története, semmiképpen 

sem ez az ellentét a szabadságharc bukásának oka. Az erőviszonyok voltak olyanok, 
hogy győzni nem lehetett. A bajt inkább az jelentette, hogy Kossuthnak a vidini levélben 
megfogalmazott árulás vádja egyik oldalról, és Görgeynek ebből eredő megbántottságá-
val magyarázható, sokszor igazságtalan és méltatlan állításai visszaemlékezéseiben má
sik oldalról, hosszú időn át megnehezítették az események felderítését és a tárgyilagos 
ítéletalkotást. Görgey öregkorában teljes elismeréssel adózott Kossuth nagyságának és 
beismerte, hogy visszaemlékezéseinek hangvétele sértő volt. Sajnos, Kossuth élete végé
ig fenntartotta az árulás vádját. 

Összegezés és kitekintés 

Szándékunk az volt, hogy a magyar szabadságharcot beleillesszük abba az egyete
mes történeti folyamatba, ami a felvilágosodás óta a politika és a háború viszonyában 
végbement. Amint láttuk, az illeszkedés szinte tökéletes volt: a liberális eszmék hatására 
az állam kénytelen alkalmazkodni a háború szükségleteihez és lemondva a hatalommeg
osztás elvéről a törvényhozó és a végrehajtó hatalmat egy intézményben, az Országos 
Honvédelmi Bizottmányban egyesíti. 

Ez az intézmény az állami erőforrások optimális kihasználásával és a háború szolgá
latába állításával felettébb ütőképes hadsereget hoz létre. 

Bár a hadsereg nagyszerű teljesítményeiben része van az önvédelem ösztönének és a 
forradalmi lelkesültségnek, de szellemét, úgy tűnik, döntően mégiscsak a reguláris had
seregekre jellemző konzervatív attitűd és ezzel szoros kapcsolatban álló katonai etika 
határozza meg. 

Nagyon markánsan jelentkezik a magyar szabadságharcban a politikai és katonai 
gondolkozásnak minden országban tapasztalható különbsége. Lehetséges persze, hogy 
az általunk használt forrásanyag töredékes volta miatt a kép, amit felvázoltunk, hibás. 
Bárhogyan is van, egy bizonyos: függetlenül a felhasznált források mennyiségétől, a kor
szerű katonaszociológia és katonai lélektan eredményeinek figyelembe vétele nélkül a 
problémát megközelíteni nem lehet. 
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Géza Perjés 

THE CONFLICT BETWEEN KOSSUTH AND GÖRGEY 

Summary 

In this posthumously published study, the recently deceased great military historian attempts 
to throw light on Görgey's character as a military man, and his conflicts with politics and with 
Lajos Kossuth in the first place, within the scope of world history. 

The first part of the study incorporates the 1848-49 Hungarian war of independence in the his
torical process that had taken place since the period of enlightenment, in the relation of politics to 
war. While debates on decisions considering the war did not use to exceed the leading circles' power 
earlier, the issue had been of political, constitutional, legal and moral nature since the enlightenment 
period. The discrepancy of political and military thinking, present in all countries, manifested itself 
strongly in the Hungarian war of independence. The author introduces how the liberal leaders of the 
war of independence were forced to adapt to the necessities of war, thus giving up the principle of 
the division of authority, which led to the unification of the legislative and executive powers in one 
body, the National Defence Committee. With the optimal utilisation of the national resources, and 
their lining up for the war, this institution established a most efficient army. 

The following part discusses Görgey's military qualification obtained at the engineer school 
in Tulln and at the Hungarian National Guards, as well as his military character and his opinion 
on the military career. 

The third chapter treats the relation between the political leadership and the Hungarian army 
in general, with special regard to the officer corps. The author establishes that even though the 
army's great achievements were affected by the instinct of self-defence and the enthusiasm of the 
revolution, its spirit was decisively determined by the conservative attitude and the military ethics 
characterising the regular armies. 

On the basis of Görgey's memoirs and his correspondence with Kossuth, the conclusion of 
the study traces step by step how their relation deteriorated from November-December 1848, as a 
result of their dissenting opinions on the military situation after the attack of the Imperial forces. 

Géza Perjés 

LE CONFLIT ENTRE KOSSUTH ET GÖRGEY 

Résumé 

L'étude posthume de l'excellent historien militaire, décédé l'année dernière, cherche à éclairer, 
dans un contexte d'histoire universelle, les aspects militaires du caractère de Görgey et ses conflits 
avec la politique et surtout avec Kossuth. 

La première partie de l'étude intègre la guerre d'indépendance de la Hongrie de 1848-1849 
dans le processus historique, qui se déroulait depuis les Lumières, de l'évolution des rapports entre 
la politique et la guerre. Tandis qu'avant, les débats et les décisions sur la guerre ne dépassaient 
pas le cercle très restreint des détenteurs du pouvoir, depuis les Lumières cette problématique a 
acquis une dimension politique, morale et juridique relevant du droit constitutionnel et des droits 
de l'homme. Les différences idéologiques, qui existent dans tous les pays, ont été très marquantes 
dans la guerre d'indépendance hongroise. L'étude présente le parcours des chefs libéraux de la 
guerre d'indépendance obligés de s'adapter aux contraintes de la guerre: ils ont fini par renoncer 
au principe de la séparation des pouvoirs en acceptant le regroupement des pouvoirs législatif et 
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exécutif dans une seule institution, le Comité de la Défense nationale. Celui-ci a réussi à constituer 
une armée très efficace par l'exploitation optimale des ressources nationales. 

La partie suivante traite la formation militaire de Görgey - obtenue à l'école du génie de Tulln 
et dans la garde de la noblesse hongroise - , les aspects militaires de sa personnalité ainsi que sa 
conception sur la vocation militaire. 

Le troisième chapitre évoque le rapport entre la direction politique et l'armée des honveds 
ou plutôt leur corps d'officiers. Son enseignement principal: bien que l'instinct d'autodéfense et 
l'élan révolutionnaire aient contribué à l'efficacité de l'armée, celle-ci était surtout due à l'esprit 
conservateur semblable à celui des armées régulières ainsi qu'à l'éthique militaire étroitement 
liée à cet esprit. 

La dernière partie de l'étude traite la correspondance de Kossuth et de Görgey et retrace, sur 
la base des mémoires de Görgey, la dégradation de leur rapport depuis novembre-décembre 1848 
en raison de leur divergence de vues concernant la situation militaire après l'offensive des forces 
impériales. 

Géza Perjés 

DER KONFLIKT ZWISCHEN KOSSUTH UND GÖRGEY 

Resümee 

In seiner postum erscheinenden Studie versucht der vor kurzem verstorbene hervorragende 
Militärhistoriker die Züge der militärischen Persönlichkeit von Arthur Görgey und seine Konflikte 
mit der Politik, in erster Linie natürlich mit Lajos Kossuth im Rahmen der gesamten Geschichte 
zu beleuchten. 

Der erste Teil der Studie fügt den ungarischen Freiheitskampf von 1848—49 in den Geschichts-
prozess ein, der seit der Aufklärung im Verhältnis zwischen Politik und Krieg vor sich gegangen 
ist. Früher ging die Diskussion um die Entscheidung über Krieg nicht über den engsten Kreis 
der Machtinhaber hinaus. Das Problem hat aber seit der Aufklärung eine politische, eine verfas-
sungs- und menschenrechtliche, sowie eine moralische Dimension angenommen. Im ungarischen 
Freiheitskampf trat der in jedem Land zu beobachtende Unterschied zwischen dem politischen und 
dem militärischen Denken markant hervor. Der Verfasser zeigt auf, wie sich die liberale Ideen 
vertretenden Führungsfiguren des Freiheitskampfes den Bedürfnissen des Krieges anpassen muss-
ten. Als Ergebnis vereinten sie - indem sie auf das Prinzip der Machtteilung verzichteten - die 
Legislative und die Exekutive in einer Institution, dem Nationalen Komitee für Landesverteidigung 
(Országos Honvédelmi Bizottmány). Diese Institution stellte, indem sie die staatlichen Mittel opti
mal nutzte und in den Dienst des Krieges stellte, eine überaus schlagkräftige Armee auf die Beine. 

Der nächste Teil beschäftigt sich mit der militärischen Ausbildung von Görgey in der 
Pionierschule von Tulln und mit seiner Dienstzeit in der ungarischen adeligen Leibgarde, sowie 
mit seinem militärischen Charakter und seiner Auffassung vom Militärberuf. 

Im dritten Abschnitt steht allgemein das Verhältnis zwischen der politischen Führung und der 
Honved-Armee, besonders des Offizierskorps, im Mittelpunkt. Die größte Lehre ist, dass zwar 
der Selbstverteidigungsinstinkt und die revolutionäre Begeisterung zur hervorragenden Leistung 
der Armee beitrugen, ihr Geist wurde jedoch entscheidend von der konservativen Attitüde, 
die für reguläre Armeen charakteristisch ist, sowie der mit dieser eng zusammenhängenden 
Soldatenethik bestimmt. 

Der abschließende Teil der Studie verfolgt aufgrund des Briefwechsels zwischen Kossuth 
und Görgey, bzw. aufgrund der Erinnerungen von Görgey Schritt für Schritt, wie sich die 
Beziehung der beiden ab November/Dezember 1848 verschlechtert hat - wegen der abweichenden 
militärischen Beurteilung der Situation, die sich nach dem Angriff der kaiserlichen Truppen ein
gestellt hatte. 
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Геза Перъеш 

КОНФЛИКТ МЕЖДУ КОШУТОМ И ГЕРГЕИ 

Резюме 

В опубликованной посмертно статье недавно умершего замечательного военного исто
рика дается попытка в рамках всеобщей истории осветить черты выдающегося военного 
деятеля и политика Гергеи, его конфликты с политикой и в первую очередь, разумеется, с 
Лайошем Кошутом. 

Первая часть этой статьи увязывает национально-освободительную борьбу венгров 
1848-1849 гг. с историчесеким процессом, который со времен просвещения имел место 
в отношениях между политикой и военными действиями. Если ранее споры, разверты
вавшиеся обычно вокруг вопроса войны, не выходили за пределы более узкого круга 
обладателей власти, то со времени эпохи просвещения эта проблема приобрела полити
ческие, конституционные, моральные аспекты, касающиеся так же и прав человека. В 
борьбе за свободу в Венгрии весьма четко проявились различия между политическим и 
военным мышлением, имевшие место в любой стране. 

Автор статьи показывает, как вынуждены были руководители освободительной борьбы, 
придерживавшиеся либеральных идей, приспособляться к необходимостям войны, в 
результате чего они вынуждены были отказаться от принципа разделения власти. Они 
объединили в одном органе - Государственном Комитете Обороны Страны - законо
дательную и исполнительную власть. Этот орган при оптимальном использовании государ
ственных ресурсов и предоставлением их на службу войны создал чрезвычайно бое
способную армию. 

В следующей части своей работы автор характеризует боевую подготовку Гергеи, 
полученную в Туллской саперной школе и в венгерской дворянской гвардии, рассматривает 
его взгляды на воинское призвание. 

Предметом третьего раздела являются в общих чертах отношения между политическим 
руководством и хонведской армией и, конкретно, офицерским составом. Основной вывод, 
сделанный исследователем на основании этого, заключается в том, что хотя в блестящих 
действиях армии немалую роль сыграли инстинкт самообороны и революционный энту
зиазм, боевой дух армии все же в решающей мере определялся консервативным пове
дением, характерным для регулярных армий, и тесно связанной с этим военной этикой. 

Заключительная часть статьи на основании переписки Кошута и Гергеи, а также 
воспоминаний Гергеи шаг за шагом прослеживает, каким образом начиная с ноября-
декабря 1848 года, испортились их отношения, прежде всего вследствие различавшейся 
военной оценки обстанеовки, возникшей после наступления цврских войск. 
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A magyar hadtörténelem 
évszázadai 
Szerkesztette: Király Béla - Veszprémy László 

Hosszú évtizedek óta ez a magyarul és angolul egyidöben megjelent 
tanulmánykötet vállalkozik elsőként a magyar hadtörténelem 1000 
esztendejének tudományos igényű feldolgozására, időrendben haladva 
a magyar államalapítástól egészen Magyarország NATO csatlakozásá
ig. A szerkesztők által felkért szerzők a magyar hadtörténetírás fiata
labb és tapasztaltabb generációi, egyetemi és intézeti kutatóműhelyei 
képviseletében mutatják be a magyar katonai múlt legfontosabb feje
zeteit, mindvégig felhasználva a hazai és külföldi levéltári és nyomta
tott forrásokat, hasznosítva a hadtörténetírás hagyományos vagy ép
pen legújabb módszereit, szempontjait és eredményeit. 

A kötet hét fejezetében (Középkori Magyarország, Török hódítás Ma
gyarországon, Magyarország a Habsburg Birodalomban, Az 1848/49-
es forradalom és szabadságharc, A kiegyezéstől Trianonig, A Magyar 
Honvédség a második világháború előtt és alatt, Magyarország a vas
függöny mögött) 22 tanulmány olvasható, amelyhez a hazánk NATO-
csatlakozásának menetrendjét felvázoló Epilógus társul. A tanulmá
nyok némelyike konkrét eseményeket, hadműveleteket tárgyal, mások 
a katonai szervezetek, illetve egyes fegyvernemek adott korszakbeli 
történetét, a magyar hadtudomány és hadművészet egy-egy fejezetét, 
megint mások a hadsereg és a politika viszonyát vizsgálják. E sokszí
nűség, valamint a tanulmányokhoz csatlakozó jegyzetek, térképolda
lak, és a kötetet teljessé tevő bibliográfia, életrajzi adattár, hely- és sze
mélynévmutató egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy a NKÖM támo
gatásával megjelent mű a magyar hadtörténelem korszakos kéziköny
ve legyen. 

Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány 


