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1848 – 170 éve

Mennyire volt jó katona 
Görgei Artúr?
Görgei véleményem sze-

rint a szabadságharc legki-
válóbb katonája volt. Aktív
katonaipályája soránössze-
sentízhadjáratbanvettrészt,
ezekközülhetetőmagave-
zetett1848decemberközepe
és 1849 augusztusa között.
E hadjáratok közül egyet-
lenolyanvolt, amelyetegyértelműenel-
veszített, ez az 1849. június közepén a
Vágmenténvégrehajtotthadműveletvolt,
amelyben nem sikerült rákényszeríteni a
akaratátazellenségre,skudarcotvallott.
Az összes többi hadjáratban legalább a
minimáliscélt,aseregmegóvásátelérte.
A szabadságharc11nagycsatájábólhét-
benvoltott,közülükötötőmagavezetett,
sezekközülcsupánegyetveszítettel.Jól
felismerteakínálkozóhelyzeteket, több-
ször ismeglepte vagymegzavarta a túl-
erőben lévő ellenfelet, s gyakran szemé-
lyesfellépéséveldöntötteelegy-egyösz-
szecsapás sorsát.

Mi tartható a legnagyobb sikerének?
Általában a tavaszi hadjáratot szokták

emlegetni,amelybenegyhónapalattaTi-
szától a Rábáig verte vissza a túlerőben

Szilvay Gergely
Hős vagy áruló? Görgei a mérlegen

lévőellenségesfősereget.Énamagamré-
széről ennél is nagyobb katonai teljesít-
ménynektartomaz1849júliusifelvidéki
hadjáratát, amelynek során harmincezer
emberével egy hónapon keresztül járat-
taabolondjátPaszkevicstábornagyszáz-
húszezer főnyi erejével, s a hét jelentő-
sebbösszecsapásbólaseregcsupánegy-
szerszenvedettvereséget.

Mi volt Görgei legnagyobb hibája ve-
zérként?
Talán az említett Vág menti hadjárat

1849júniusában,amikorúgyküldtetáma-
dásraacsapatait,hogyőmaganemvolt
jelenahadjáratelsőfelében,satáborkara
általkidolgozott,túlzottanbonyolulthadi-
tervet próbálta végrehajtani.Buda ostro-
mátishagyományosanideszoktáksorol-
ni,deazadotterőviszonyokmellett1849

1849 után általános volt Görgei Artúrral kapcsolatban az a vélekedés, hogy „elárul-
ta a szabadságharcot”, később azonban tisztelet és megbecsülés övezte – mondja 
a Mandinernek Hermann Róbert történész, az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc szakértője. Kinek volt igaza a Görgei-Kossuth-vitában, hogyan értékeljünk 
Görgeit ma? Interjúnk. 
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áprilisvégénaBécsellenielőnyomulás-
nak nem volt valós esélye.ABécs előtt
összpontosult osztrák főerők létszámban
és tüzérségben is felülmúlták a Görgei
rendelkezésére álló erőket, amelyeknek
atetejébeetüzérségilőszereiskifogyott.
Budát vissza kellett venni, különben az
újabb hadjáratban állandóan ott lett vol-
natüskekéntamagyarhadsereghátában.

Tudott-e volna máshogy cselekedni a 
szabadságharc végén?
Görgei 1849. augusztus 9-én abban a

hitben érkezettmegAradra, hogyott ta-
lálja a Henryk Dembinskialtábornagyve-
zette déli magyar fősereget. Dembinski
azonbanSzegedrőlnemArad,hanemTe-
mesvárfelévonultvissza,séppenGörgei
érkezéséneknapjánadtaátTemesváralatt
afővezérségetBemnek,akicsatátvállalt
Haynauellen,ésdöntővereségetszenve-
dett. Ezzel a további ellenállás értelmét
veszítette. Az oroszok ugyanezen a na-
pon – a temesvári csatárólmit sem tud-
va – közöltékGörgeivel, hogy nemhaj-
landók vele tárgyalni, csupán a felté-
tel nélküli fegyverletételt fogadják el.
Görgeinekekkorhuszonötezer fegyveres
ésötezerfegyvertelenemberevolt,észak-
rólanégyszerestúlerőbenlévőoroszfő-
sereg,Erdélyfelőlazottani,negyven-öt-
venezer főnyi orosz-osztrák intervenciós
haderő,délrőlHaynaulegalábbnegyven-
ezer főnyi serege fenyegette.Aseregnek
puskánként másfél tölténye volt, utánpót-
lásilehetőségnélkül.
Görgei nekivezethette volna a seregét

valamelyikellenségeshadseregnek,nagy-
jábólabiztosvereségvagyateljesmeg-
semmisülés kilátásával, megpróbálhatta
az áttörést török területre, feloszlathatta a 

seregetvagyletehetteafegyvert.Azáltala
augusztus11-énAradonösszehívotthadi-
tanács–egyébkéntazelőzőnapiminisz-
tertanácsihatározatszellemében–azoro-
szokelőtti fegyverletételmellett döntött.
Katonai, politikai és humanitárius szem-
pontból a sok rossz megoldás közül ez
voltakkoralegjobb.

Hogyan foglal ön állást a nagy Görgei-
Kossuth vitában?
Valójábaneznemolyanvita,mintami-

lyen Széchenyi és Kossuth között a re-
formkorban,vagyDeákésKossuthközött
akiegyezéskörüllefolyt.Görgeiegészen
1849májusvégéigazt apolitikátképvi-
selte a hadseregben, amelyetKossuth az
országgyűlésben: 1849 tavaszáig az ön-
védelmiharc,aztkövetőenafüggetlensé-
gértfolytatottháborúérdekeitképviselte.
Ahelyzet a készülő orosz intervencióról
érkező hírekmegérkezése után változott
meg: ekkor – tévesen – úgy vélte, hogy
azértkövetkezikbeazoroszbeavatkozás,
mert Kossuth a parlamenttel kimondatta
aHabsburgok trónfosztását és az ország
függetlenségét. Ebben tévedett, ugyan-
is az osztrák kormánymár ezek hírének
vétele előtt döntött a segítségkérésről, s
a rendelkezésünkre álló adatok szerint a
trónfosztásnakésafüggetlenségkimon-
dásánaknemvolt szerepeaz intervenció
bekövetkezésében.Ezutána legfőbbcél-
japolitikailagaz1848áprilisiállapotvisz-
szaállításavolt,ugyanakkorkatonailagto-
vábbraisazosztrákokmegveréséretöre-
kedett. Kossuth nélkül nincs szabadság-
harc,azaznincsGörgeisem–ilyenmó-
donnemiskellválasztanikettejükközött.
Kossuth a küzdelem politikai vezetője

és motorja volt,

1848 – 170 éve
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Görgei pedig az a katonai vezető, aki
legsikeresebbenpróbáltmegérvénytsze-
rezniakossuthipolitikánakaharctéren.

Hogyan élt Görgei Világos után, illetve 
a dualizmus idején? Milyen volt a kap-
csolata az uralkodóval?
Görgeit 1849 augusztusában Klagen-

furtbainternálták,ittélt–rendőrifelügye-
letalatt–1867-ig.Állástnemvállalhatott,
smiutánatartalékaielfogytak,azosztrák
kormánytól kapott „tartásdíjat”. 1852-ben
németül, olaszul és angolul megjelentek az 
emlékiratai – a két kötetet azonnal betil-
tottákazOsztrákCsászárságban,mertke-
mény szavakkal szólt azosztrákpolitiká-
ról.A kiegyezés időszakában két memo-
randumotisírtDeákszámárakatonaikér-
désekről, amelyeket a haza bölcse öröm-
melfogadott.1867-eshazatéréseutánköz-
életiszerepheznemjutott,1875-igErdély-
bendolgozottmunkafelügyelőkéntésgaz-
datisztként.Eztkövetőenazöccsevisegrá-
dibirtokát igazgatta, de1881-ig többna-
gyobbtanulmánytisírtaBudapestiSzem-
lébe. 1884-ben 207 honvédtiszt nyilatko-
zatbanjelentetteki,hogynemtartjákáru-
lónak.Aszemélyekörülivitákaz1890-es
években némileg csillapodtak, de halálá-
ignemmaradtakabba.Szellemiésfizikai
frissességétaz1910-esévekelejéigmeg-
őrizte,eztkövetőenazonbanegyreinkább
romlottafizikuma,sveleegyüttaszellemi
állapotais.Ferenc Józseffel amagamód-
jánmegbékélt,deazalegenda,hogymin-
denévbenszőlőtküldöttvolnanekiavi-
segrádibirtokterméséből,alaptalan.Való-
jábanöccse,Görgey István felesége és an-
naklányaiküldtékaszőlőtaVisegrádkör-
nyékénvadászgatóuralkodónak,akiezta
kabinetirodaútjánmindigmegisköszönte.

Hogy gondolkodtak Görgeiről a kor-
társak, a közvélemény?
1849 ősze után meglehetősen általá-

nosvoltvelekapcsolatbanazavélekedés,
hogy„elárultaaszabadságharcot”.Vörös-
marty, Bajza, Sárosi Gyula, Tóth Kálmán, 
Vajda Jánosátkoztaelőt,demégavisz-
szafogottabbJókaiisőthibáztattaazaradi
kivégzésekért.Az emigrációbanKossuth
1849. szeptember 12-i vidini diplomáci-
aikörlevelébennevezteőtárulónak,stol-
ta ráaszabadságharcvereségénekszinte
egészfelelősségét.Ezavélekedésmegle-
hetősenáltalánosvoltazemigránsokkö-
zött;legfeljebbabbanvoltnéminézetkü-
lönbség,hogyGörgeimárkezdettőláru-
ló volt, vagy csak fokozatosan vált azzá, 
illetve hogy szenvedélyből vagy pénzért
árulta-e el az ügyet. Ugyanakkor voltak 
olyanokis,akiknemhittékelavádakat.
EzektöbbnyireGörgeivolttisztjei(Duka 
Tivadar, Üchtritz Emil)voltak,depéldául
Szász Károlymár1850-benversbenvéd-
teőt avádakellen.Avédőkés tisztelők
száma1867utánegyrenőtt:Gyulai Pál, 
Kozma Andor, Arany László, Lévay József 
tartoztakközéjük,dekiálltGörgeimellett
például Ivánka Imre vagy Asserman Fe-
renc honvédezredesis.Voltakolyanokis,
akikGörgeilelkesellenségeibőllelkeshí-
veivéváltak,mintpéldáulidősebbKrúdy 
Gyula.Aszázadelőnpedigolyanszemé-
lyiségek látogatták meg, mint Mikszáth 
Kálmán, Móricz Zsigmond, Pethő Sándor, 
Jászi Oszkár, Eötvös Károly, Tisza Ist-
ván vagy Károlyi Mihály.Aközvélemény
egy része, főlegaFüggetlenségiPárthí-
vei, árulónak tartották haláláig – ugyan-
akkoregyre inkábbterjedtazameggyő-
ződés, hogy Görgei jó katona volt, s a
fegyverletételt nem lehetett elkerülni. A

1848 – 170 éve
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problémátazjelentette,hogy1920-ignem
lehetetthozzájutniaszabadságharclevél-
tári forrásanyagához,azaz,minda táma-
dók,mind a védők jobbára spekulációk-
ravoltakutalva.1916.május21-ihalálát

követően azonban a sajtóban inkább a
megbecsülés,mintamegvetéshangjánír-
tak róla.

Megjelent: www.mandiner.hu, 2018. február 1.

Mehlhoffer Tamás

Az1848-49-esszabadságharctábornoká-
ról,92évesGörgei Artúrrólkészültfilm-
felvételigaziritkaság,amelyaMandaar-
chívumábólkerültelő.
Az idén, e hónap végén van Görgei

Artúr, a szabadságharc tábornoka

Filmkincs: látta már Görgei Artúrt 
ebben az 1910-es filmhíradóban?

születésének kétszázadik évfordulója.
Megítéléseellentmondásos,hiszenavilá-
gosi fegyverletételkor voltaképpenőve-
tett véget az 1848-49-es szabadságharc-
nak. Sokáig árulónak kiáltották ki, de az
utóbbiévtizedekbenatörténészekinkább
olyan katonai zseninek tartják, aki több
tízezer katona életét mentette meg tettével.

Aztmárkevesentudjákróla,
hogy 98 évet élt meg, 1916-
ban halt meg. Ezen a kurió-
zumnak számító, 1910-es fil-
men tehát egy ősz szakállú,
mosolygósöregembertlátunk,
akit a huszárok köszöntenek
éshajózikegyetaDunán.Egy
hős–nyugdíjban.

(Megtekinthető a youtube-
on: Görgey Artúr)

2018. 01. 17.
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Olvasói levél -  Kerek évfordulók
Báró Dániel Ernő
“…TöbbszörolvastammáraFüzetekben
báró Dániel Ernőröl,azonbanazéletraj-
zátmindighiányosnak találtam, sőt sok-
szor éppen a fontos adatokmaradtak ki,
ezértgondoltam,hogyérdemeslennebe-
mutatniéletpályáját.. Ráadásul175évvel

ezelőttszületettés95évvelezelőtthúnyt
elbáróDánielErnő,tehátidénkerekév-
fordulókatünnepelhetünk...

Gudenus János József:  Örmény erede-
tűmagyar nemesi családok genealógiája


