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528 IRODALMI SZEMLE. 

tikai érzelmére demokrataós republikánus, de mint katona sohasem 
elegyedett a politikába. Ne politizáljunk — mondogatta, hanem 
verjük meg az ellenséget, a többit majd elvégzi Kossuth. De az 
ellenség-verésből aztán bőségesen kivette a részét az ő vitéz 3-ik 
zászlóalja élén. 

Ennek az érdekes hadvezérnek élete s szerepe a magyar sza
bad ságharezban valóságos hősköltemény, melyet szeretettel, lelkese
déssel rajzol meg írója e könyvben : a szabadságharc/ előtt, Olasz
országban, a hazatérését, első ütközeteit Szent-Tamás ostrománál, 
majd mint verseczi parancsnokot, a jevkováczi éjjeli harozban, kivo
nulását a Bánátból, Arad vára alatt, a Tisza mellett, a híres szol
noki csatában, Tapio-Bioskénél, Isaszegen, Váczon, Nagy-Sallónál, 
Komáromban, majd Aradon mint várparancsnokot, a fegyverletétel
nél, a fogságban, majd a vesztőhelyen; mindenütt mint rettenthe
tetlen hőst, mint önfeláldozó hazafit. 

A munka, mely ezeket elénk tárja, nemcsak érdekes olvas
mány és ephemer értékű elmefuttatás, hanem komoly történelmi mű 
igényével lép fel. Hőse iránt rajongó lelkesedés vezeti ugyan tollát, 
de törekszik az objektivitásra is. Ez ugyan nem mindenütt sikerűi, 
főkép hol a vezérek közti versengést tárgyalja, (Vécseivcl, Vetter-
rcl, Görgeyvel), de az arra való törekvés el nem vitatható. 

Legkomolyabb kifogást érdemlő része munkájának az, midőn 
Görgey és Damjanich levélváltását tárgyalja, a világosi fegyverleté
tel előtt. Görgey levelében állítólag arra is hivatkozik Damjanich 
ellenkezése megtörésére, hogy „sem te, sem én nem vagyunk magya
rok." Ezt ííamvay Damjanichnétól hallotta, a levelet nem látta, 
mert az osztrákok 1852-ben elkobozták. Görgey (kérdés intéztetvén 
hozzá e felől-) határozottan tagadja, hogy ilyen levelet írt volna, 
melybon „nem magyarnak" vallotta volna magát. Hamvay „a szó
ban levő levél megszerzéséig' véleményét föntartja". (146. 1.) 

Komoly számba veendő históriai műben két élő embernek egy
mással ily kínos ellentétbe állítását emlékezetre támaszkodó hallo
más után nem szabad mogkoczkáztatni. Előbb meg kellett volna 
szereznie „a szóban levő levelet" s aztán Ítélni ily kényes termé
szetű ügyben. Ez nem komoly történeti kritika. 

Eltekintve ettől', elismeréssel kell méltányolnunk a, lelkes buz
galmat, mefylyel az író nemzeti hősünk életrajzi adatait összegyűj
tötte, szépen csoportosította és elénk tárja. A szeretet és lelkesedés 
melegsége árad felénk az életrajz lapjairól s magával ragadja az 
olvasót. A szabadságharcz keretében Damjanich életrajza, és jelleme 
mint egy drámai hősé elevenedik meg előttünk. 

A munka főérdome, hogy írója megszerezte és felhasználta a 
vértanú hős nejéhez írt leveleit, s ezekből új színt ós adatokat nyúj
tott e drámai hős élete ós jelleme kidomborításához s ez által a 
szabadságharcz történetéhez, 
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