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Hermann róbert

Egy kosár szőlő őfElségénEk  
– görgEi Artúr és i. fErEnc JózsEf

A hosszú 19. század két jelentős személyisége is a nagy Háború harmadik évében 
hunyta le örökre a szemét. 1916. május 21-én, 98 évesen Budapesten, a Mária Valéria 
utcában aludt el örökre görgei Artúr honvédtábornok, az 1848–1849. évi szabadság-
harc egykori fővezére.1 Valamivel kevesebb, mint fél év múlva pedig a 86 éves ural-
kodó, az 1848. december 2-án trónra lépett i. ferenc József is követte őt.

kettejük kapcsolatáról keveset tudunk, s a közvéleményben is csupán az a – nem 
feltétlenül megalapozott – legenda él, hogy az idős görgei Artúr rendszeresen szőlőt 
küldött a Visegrád környékén vadászgató királynak. Pedig „kapcsolatuk” ennél 
régebbi és ellentmondásosabb volt – jószerével mondhatjuk, hogy voltak olyan hetek-
hónapok, amikor görgei Artúr és az általa vezetett honvédsereg jelentette a legna-
gyobb veszélyt a ferenc József által kormányzott osztrák császárságra, s kény -
szerítette arra őfelségét, hogy az európai és a világtörténelemben példa nélkül álló 
módon egy másik nagyhatalom, a cári oroszország segítségéért könyörögjön egy 
„belső lázadás” mielőbbi leverése érdekében.

görgei (görgey) Artúr 12 évvel volt idősebb a császárnál – amikor ferenc József 
megszületett, görgei már a késmárki evangélikus líceum hallgatója volt. Az első 
vélelmezett találkozóra 1837–1842 között valamikor Bécsben kerülhetett sor. görgey 
ekkor nemesi testőrként szolgált a császárvárosban, ferenc József pedig 7–12 éves 
gyermek volt.2

1 Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Budapest, osiris, 1994. ii. k. (a továbbiakban: 
Kosáry, 1994.) 161–165. – Ligeti Dávid: A visegrádi remete utolsó útja. görgei Artúr halálának tár-
sadalmi visszhangja 1916-ban. in: Natio est semper reformanda. Tanulmányok a 70 éves Gergely 
András tiszteletére. szerk. anKa lászló – Kovács kálmán árpád – Ligeti Dávid – maKKai Béla – 
scHwarczwöLder ádám. Budapest, károli gáspár református Egyetem – l’Harmattan kiadó,  
2016. 409–416.

2 görgei bécsi testőri szolgálatáról a legtöbb adatot öccséhez, görgey istvánhoz írott leveleiből nyer-
hetjük. Ezek többségét teljes vagy kivonatos magyar fordításban közli görgey istván: Görgey 
Arthur ifjúsága és fejlődése a forradalomig. Budapest, Magyar tudományos Akadémia, 1916. 
(a to  vábbiakban: görgey, 1916.) – A testőrség ekkori viszonyaira hasznos adatokat tartalmaznak 
az egyes visszaemlékezések. váradi gábor: Hulló levelek. Máramarossziget, 1892. i. k. 62–75. o. 
– Uő.: tarlózatok. Máramarossziget, 1905. 59–69.  – Egy Sáros vármegyei honvéd naplója. Villecz 



10

HErMAnn róBErt

A következő lehetséges alkalom már a forradalom évéhez köthető. 1848 tavaszán, 
a bécsi forradalom idején görgei Bécsben ápolta beteg nagynénjét, görgey ferencné 
kosztolányi Máriát, s innen utazott vissza Prágába a menyasszonyához, Adèle 
Auboin-hez, akivel március 29-én kötött házasságot.3

Aztán jött a Batthyány-kormány konszolidációs időszaka, majd 1848 nyarán a ma -
gyar és az osztrák fél közötti konfliktus kiéleződése, végül 1848 szeptemberében  
a nyílt háború kitörése. görgei 1848. szeptember 30-án, a csepel-sziget kinevezett 
parancsnokaként rögtönítélettel kivégeztette zichy ödön grófot, fejér megye volt 
főispáni helytartóját. A hír Bécsbe is eljutott, s az ifjú főherceg is hallhatta – egy-két 
nappal azelőtt, hogy az Udvar (így ferenc József főherceg is) az október 6-án kitört 
harmadik bécsi forradalom miatt kénytelen volt elhagyni a császárvárost, s áttette 
székhelyét a morvaországi olmützbe.

október 30-án az új császári királyi fővezér, Alfred zu Windisch-grätz herceg 
schwechatnál megverte a magyar fősereget, majd leverte a bécsi forradalmat. Alig 
egy hónap múlva, december 2-án olmützben i. (V.) ferdinánd lemondott a császári 
trónról, s a 18 éves i. ferenc József kezébe került a birodalom jogara. Az új császár 
természetesnek találta, hogy a császári koronával együtt Magyarország koronája is 
az övé lett – ha valóságosan nem is, virtuálisan mindenképpen.

A magyar országgyűlés azonban nem így gondolta. A trónváltozás híre december 
5-én érkezett meg Budapestre. Az országot vezető országos Honvédelmi Bizottmány 
elnöke, kossuth lajos röviden „abdikácionális [lemondási] komédiának” nyilvání-
totta, s az általa javasolt országgyűlési nyilatkozat úgy foglalt állást, hogy „Ma  gyar-
 ország királyi széke, a nemzet előleges megegyezése nélkül csak az emberiség közös 
törvénye következtében, a koronás király halála által ürülhet meg”. Amíg ez nem tör-
ténik meg, „[…] a magyar királyi szék birtokával senki egyoldalúlag nem rendelkez-
hetik”. csak az minősül Magyarország királyának, aki megesküszik a törvényekre,  
s szabályosan megkoronáztatja magát. Minden más eset trónbitorlásnak minősül.4 

Boldizsár 1848/9-i honvédszázados elbeszélése után írta viLLecz János. Eperjes, 1898. 3–6. – or -
szá  gos széchényi könyvtár kézirattára (továbbiakban oszkk), fol. Hung. 1419. galsai kovách 
Ernő emlékirata. i. k. 126–177. f. – KLapKa györgy: Emlékeimből. s. a. r. Katona tamás. Budapest, 
szépirodalmi, 1986. 42–44. – i. ferenc József ifjúi éveire saját naplója tartalmazza a legtöbb ada-
tot. Die Jugend-Tagebücher Franz Josephs (1843–1848). Ungekürzte kommentierte textedition. 
Hg. von Heimo cerny. Wien–köln–Weimar, 2003. – V.ö. még angyaL Dávid: Az ifjú Ferenc József. 
Budapest, é. n. [1942.] (a továbbiakban: angyaL, 1942.) 5–27.

3 görgey, 1916. 328–336. – görgey istván: 1848 és 1849-ből. Élmények és benyomások. Okiratok és 
ezek magyarázata. Tanulmányok és történelmi kritika. i. k. Budapest, franklin, 1885. 3–5.

4 kossuth lajos csány lászlónak, Budapest, 1848. december 5. közli: Kossuth Lajos összes munkái. 
XIII. k. Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén. i. s. a. r. barta istván. Budapest, 
Magyar történelmi társulat – Akadémiai kiadó, 1952. 649–651.
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Az általa előterjesztett országgyűlési határozat tehát lényegében üresnek minősítette 
a magyar trónt, de nem zárkózott el ferenc József elismerése elől, ha az hajlandó 
betartani az alkotmányos játékszabályokat. 

Hasonló módon nyilatkozott – kossuth kérésére, s az ő fogalmazványa alapján – 
az ekkor már görgei Artúr vezérőrnagy vezette feldunai hadsereg is december 10-én. 
A nyilatkozat szerint a feldunai hadsereg „[…] kinyilatkoztatja, miként teljességgel 
el nem ismerheti, hogy a magyar királyi szék birtokával az országgyűlés híre, tudta  
s megegyezése nélkül akárki is rendelkezhessék”. Emellett: „Magyarország törvé-
nyes függetlenségét s a nemzet sarkalatos jogait az országgyűlés és általa megbízott 
kormány parancsai szerint védeni és oltalmazni szent kötelességének vallja. sen  ki -
nek, kinek hatóságát az országgyűlés el nem ismeri, az ország és alkotmány iránt 
fogadott hűségéhez képest, szintúgy elismerni nem fogja. Minden, az ország dolga-
iba bárki által gyakorolni szándoklandott idegen avatkozást jogtalan bitorlásnak 
tekint.” Végül „[…] az ország és az alkotmány iránti hűség zászlója alatt, az országot, 
az országgyűlés és általa felhatalmazott kormány jogait és hatóságát, minden idegen 
avatkozási bitorlástól s erőszakos megtámadástól utolsó csöpp vérig fogja védeni. és 
evégett magát, karját, vérét és hűségét, valamint eddig, úgy jövendőben is, a nemzet 
rendelkezése alá bocsátva, hazánk iránti szent kötelességeihez rendíthetlenül hű ma -
rad.”5 sőt, a tábornok még 1852-ben megjelent emlékirataiban is úgy fogalmazott, 
hogy a volt cs. kir. tiszteknek a honvédség soraiban való megtartásáért legtöbbet 
„az 1848 decemberének első felében végbemenő hirtelen trónváltozás módja és for-
mája” tette.6

De ferenc József elleni indirekt állásfoglalás olvasható ki a tábornok oly sokszor 
félreértelmezett 1849. január 5-i váci nyilatkozatából is, amelyben kijelentette, hogy 
a „[…] feldunai hadsereg letett esküjéhez hű marad s Magyarországnak V. ferdinánd 
király által szentesített alkotmánya érdekében, minden külső ellenséggel határozot-
tan szembeszáll”.7

1849. március végén, az olmützi oktrojált alkotmány hírének megérkezését köve-
tően kossuth visszaemlékezése szerint görgei az alkut ferenc Józseffel „erkölcsi 
lehetetlenségnek” mondta, ugyanakkor hozzátette, hogy „a rezignáltatott V. ferdi -
nándot az 1848-iki törvények alapján királynak elfogadni nem ellenzené”.8 Még 

5 legutóbbi közlése: csány lászló kormánybiztosi iratai 1848–1849. s. a. r. Hermann róbert. 
zalaegerszeg, zala Megyei levéltár, 1998. ii. k. 83–84.

6 görgey Artúr: Életem és működésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben. s. a. r. Katona 
tamás. Budapest, Európa, 1988. (a továbbiakban: görgey, 1988.) i. köt. 258.

7 közli: görgey, 1988. i. köt. 287–291.
8 KossutH lajos: Irataim az emigráczióból. ii. k. Budapest, Athenaeum, 1881. 276. – V. ö. irányi 

Dániel–cHassin, charles-louis: A magyar forradalom politikai története 1847–1849. s. a. r. spira 
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egyértelműbben foglalt állást akkor, amikor 1849. április végén – minden utólagos 
fenntartása ellenére –, április 29-én kihirdette a hadseregnél a függetlenségi nyilat-
 kozatot, sőt, az ezen a napon a hadsereghez intézett kiáltványban előbb „esküszegő 
rút dinasztiának” nevezte az uralkodóházat, majd így fogalmazott: „[…] ezen harc 
nem Magyarország és Ausztria közti harc egyedül, ez európai harc leend – a ter -
mészetadta legszentebb népjog harca a bitor zsarnokság ellen”.9

1849. május 12-én pedig, amikor arról tudósította kossuthot, hogy Hentzi vezérőr-
nagy a budai várból rommá lövette a pesti Duna-sort, így fogalmazott: „nincs toll, 
mely e látvány nagyszerűségét egész valóságában leírhatná, de én részemről az egész 
tüneményben az ausztriai dinasztia halálpompájára gyújtott fáklyáknak lobogását 
láttam, mert akiben e hazában még egy szikrája volt a kegyeletnek e hiteszegett di -
nasztia iránt, azt a tegnapi tett örökre kiirtotta.” A jelentés kivonatát kossuth a saját 
utóiratával a hivatalos Közlöny hasábjain is közzétetette.10

A magyar fővezér és a császár majdnem találkoztak egymással az 1849. június 
28-án győrnél vívott ütközetben, amikor a Julius Haynau vezette cs. kir. fősereg  
a császár jelenlétében nagyarányú támadást indított a várost védő, Poeltenberg Ernő 
honvéd vezérőrnagy vezette Vii. hadtest ellen. A császár maga is részt vett az össze-
csapásban, s az elsők között lovagolt be az elfoglalt városba.11 görgei június 28-án 
kora reggel indult el tatáról előbb gönyűre, hogy az ottani átkelőt megszemlélje, 
majd győrbe folytatta útját. itt találkozott Poeltenberggel, akit megbízott a város 
védelmének irányításával, majd ő maga Ménfő felé sietett, hogy a dél felől támadó 
cs. kir. hadoszlopokkal felvegye a küzdelmet. útközben azonban jelentést kapott  
a ménfői állás feladásáról, mire rövidesen intézkedett a város kiürítéséről és a ko -
márom irányába történő visszavonulásról. A visszavonulást a hadtest lovassága élén 
maga görgei fedezte.12

györgy. Budapest, szépirodalmi, 1989. ii. köt. 267. – A kérdésre ld. Hermann róbert: görgei és a 
trónfosztás. in: Komárom a szabadságharcban 1848–49. Válogatás a Komáromi Napok történész-
konferenciáinak előadásaiból 1992–2016. szerk. Kiss Vendel és számadó Emese. komárom, 2016. 
53–94.

9 közli: görgey, 1988. ii. k. 55–56.
10 közli: kossuth lajos és görgei Artúr levelezése, 1848–1849. s. a. r. Hermann róbert.. Budapest, 

osiris, 2001. 361–363.
11 ld. erre i. ferenc József aznap győrből írott levelét édesanyjához, zsófia főhercegnőhöz. közli: 

Briefe Kaiser Franz Josephs I. an seine Mutter 1838–1872. Herausgegeben und eingeleitet von Dr. 
franz scHnürer. München, J. kösel & f. Pustet, 1930. 119–120. – Magyar fordításban közli: Lám 
frigyes: ferenc József és a győri csata. Győri Szemle, 1934. 387–390. – V. ö. márKi sándor: 
I. Ferenc József, Magyarország királya. Budapest, franklin, 1907. 52–53. – angyaL, 1942. i. m. 
100–101.

12 Hermann róbert: görgei és győr. i. 1848. ii. 1849. Győri Tanulmányok 2000. 155–241. o.
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négy nap múlva, a július 2-i komáromi csatában majdnem ismét létrejött a „sze-
mélyes” találkozó. A görgei által személyesen vezényelt herkálypusztai lovasroham 
időszakában ugyanis i. ferenc József csémpusztán tartózkodott kíséretével, s alá-
rendeltjei egy része attól tartott, hogy a magyar lovasroham sikere esetén a császár 
maga is veszélyben foroghatott volna. tényleges veszélyt azonban inkább a magyar 
tüzérség lövedékei jelentettek, amelyek nagy számban csapódtak be a környéken. 
nem csoda, hogy az osztrák minisztertanács rövidesen visszahívta a császárt Bécsbe, 
s július 5-én ferenc József vissza is tért a fővárosba.13

1849 júliusában, amikor görgeit orosz hadikövetek keresték fel, szóban az közölte 
velük, „hogy Magyarország legszorongatóbb állásában inkább orosz fejedelmet 
fogadna el, mint osztrákot”,14 s erről tudósította a magyar kormányt is, amely augusz-
tus elején már hajlandó lett volna nyíltan is megkínálni az orosz uralkodóházat  
a magyar koronával.15 Végezetül, maga az 1849. augusztus 13-i szőlősi (világosi) 
fegyverletétel is a császár nyílt arculcsapása volt – hiszen megfosztotta őt a győzelem 
dicsőségétől, s jelezte, hogy az orosz segítség nélkül képtelen lett volna leszámolni  
a magyar „lázadással”.16

i. Miklós orosz cár azonban augusztus 16-án kegyelmet kért görgeinek – az ellen-
kező esetben azzal fenyegetőzött, hogy oroszországba viszi a tábornokot.17 (nyil  ván 
abban reménykedett, hogy ha görgei kegyelmet kap, alárendeltjeit sem érheti súlyos 
megtorlás.) A kéréssel fiát, sándor főherceget, a trónörököst küldte a császárhoz. Így 
aztán i. ferenc József kénytelen-kelletlen kegyelmet adott görgeinek, de ezzel együtt 
klagenfurtba internáltatta őt.18 A császári kegyelemről schwarzenberg miniszter -
elnök augusztus 22-én értesítette Haynaut, Haynau pedig augusztus 26-án értesítette 
a tábornokot.19 

13 csiKány tamás: Csata Komáromnál 1849. július 2-án avagy a szabadságharc harcászata. [Buda -
pest], Hadimúzeum Alapítvány, 2003. 137–156. – Uő.: A szabadságharc hadművészete 1848–1849. 
Budapest, zrínyi, 2015. 181–197. – A császárt fenyegető veszélyre ld. még: Emerich Prinz thurn 
und taxis k. u. k. General. Mit Benützung seines schriftliches Nachlasses dargestellt von einen 
Waffengefährten. Wien und leipzig, Braunmüller, 1901. 31–38. – V.ö angyaL, 1942. 101–102.

14 steier lajos: Hajnau és Paskievics. A szabadságharc revideált története, iV. rész, Budapest, ge -
nius, ii. köt. 107–108. 

15 Hermann róbert: Minisztertanács, Arad, 1849. augusztus 10. A világosi fegyverletétel előtörténet-
éhez. História, 1988/2–3. 52–54.

16 V. ö. Hermann róbert: I. Ferenc József és a megtorlás. Budapest, új Mandátum kiadó.  2009. 51–63.
17 görgey istván: Görgey Arthur a számüzetésben 1849–1867. Magyar tudományos Akadémia, 

Buda  pest,  1918. (a továbbiakban: görgey, 1918.) 71. – i. Miklós leveleit magyar fordításban 
s francia eredetiben közli steier, é. n. ii. köt. 408–410.

18 A részletekre ld. Kosáry, 1994. i. köt. 247–254.
19 Magyar fordításban közli görgey, 1988. ii. köt. 435. – Eredetijét ld. Hadtörténelmi levéltár, Per -

sonalia. Vii/9. görgey-család iratai. 36. doboz.
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Mindenesetre, az az ember, aki néhány hónappal korábban még az egyik legna-
gyobb veszélyt jelentette i. ferenc József birodalmára, most a császár hatalmába 
került. görgey istván, a tábornok testvére szerint a görgeit klagenfurtba kísérő 
Andrássy norbert gróf, cs. kir. őrnagyot Bécsbe való visszatérését követően a csá-
szár magánkihallgatáson fogadta, s Andrássy „tetőtől-talpig tisztességes ember”-
ként jellemezte a tábornokot.20

Az intErnált

1850 tavaszán elterjedt a hír, hogy a császár körutazást tesz karinthiában. görgei 
abban reménykedett, hogy kihallgatást kaphat az uralkodónál, és szándékában állt, 
hogy volt bajtársai érdekében fellépjen. A kért kihallgatást azonban megtagadták 
tőle, és Alexander Bach belügyminiszterhez utasították. Bach május 20-án fogadta 
őt, s görgei előterjesztésére így válaszolt: „Az ön bajtársai nem fognak csalódni, ha 
őfelsége kegyelmében reménykednek”.21 A tábornok ezen felbuzdulva 1850. május 
21-én (Buda bevételének első évfordulóján) kérvényt írt a császárhoz: kegyelmet kért 
a hadbíróságok által elítélteknek. „Mindenekelőtt én voltam az, akinek önálló műkö-
dése, a hadiszerencsétől támogatva, a felséged által felkarolt nagy eszmének, az egy-
séges szabad Ausztriának megvalósítását ellenségesen oly soká hátráltatta: és felsé-
ged mégis nekem méltóztatott megkegyelmezni, míg egykori alárendeltjeim – akik 
csak eszközök voltak merész kezemben – a haditörvényszékek kérlelhetetlen szigo-
rának estek áldozatul” – írta.22 

rövidesen valóban kihirdették a rangjuk megtartása nélkül kilépett cs. kir. tisz-
teknek adott amnesztiát. görgei ezen felbuzdulva, június 30-án újabb beadványt 
intézett Bachhoz, amelyben arra hivatkozva, hogy a kilépett tisztek önként álltak  
a honvédsereg szolgálatába, míg a Magyarországon állomásozó, vagy oda vezényelt, 
aktív cs. kir. tisztek a kettős zászlóeskü erkölcsi szorításában döntöttek a magyar ügy 
mellett, ez utóbbiak számára is amnesztiát kért.23 görgeinek azonban csalódnia kel-
lett. Az 1850 júniusában közzétett kegyelmi határozatokról szóló döntés még az ő 
beadványai előtt megszületett, s csak Haynau vonakodása miatt hirdették ki azt 

20 görgey, 1918. 41.
21 ld. erre görgei 1850. május 21-én Bach-hoz intézett beadványát, magyar fordításban közli: görgey, 

1988. i. köt. 130–131.
22 Magyar fordításban közli: görgey, 1988. i. köt. 131–134.
23 Magyar fordításban közli: görgey istván: 1848 és 1849-ből. Élmények és benyomások. Okiratok és 

ezek magyarázata. Tanulmányok és történelmi kritika. iii. köt. Budapest, franklin társulat, 1888. 
(a továbbiakban: görgey, 1888.) 718–719.  és görgey, 1988. i. köt. 134–136. o.
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hónapokkal később.24 Az újabb kérvényt elsüllyesztették, s évekig kellett várni a kö -
vetkező amnesztiarendeletre.

görgei aztán a két kérvényt közzétette 1852 elején megjelent emlékiratának beve-
zetőjében. Ezzel egyrészt jelezte, hogy nem hódolt be Ausztriának, s hogy bajtársai 
sorsa továbbra is foglalkoztatja – s jelezte azt is, hogy a szűkre szabott legfelsőbb 
kegyelem folytatása kiknek a hibájából maradt el.25

1852 nyarán – nagyjából fél évvel az emlékiratok megjelenését követően – kurzen-
 dorfer nyugállományú őrnagy, a volt klagenfurti térparancsnok kereste fel görgeit, 
állítólag magának a császárnak a megbízásából, s megkérdezte tőle, hogy nem áll-e 
összeköttetésben kossuthtal. görgei tiszta lelkiismerettel felelhette, hogy 1849. 
augusztus 11. óta semmifajta összeköttetésben nincs kossuthtal. Ezt követően az 
őrnagy az uralkodó azon üzenetét tolmácsolta, hogy ha bármikor bármilyen kíván-
sága van, kurzendorfer útján forduljon a császárhoz.

görgei visszakérdezett: „[…] a történtek után ön minő érzelmekkel fogna a legna-
gyobb szükségben is őfelségéhez pénzsegélyért fordulni?” kurzendorfer zavarba 
jött, ötölt-hatolt, majd elbúcsúzott.26

A megélhetés nehézségei – hiszen a cs. kir. hatóságok görgeit nem engedték 
kenyérkereső foglalkozáshoz jutni – végül oda vezettek, hogy 1854 augusztusában  
a tábornok kérvényt intézett Johann kempen von fichtenstamm altábornagyhoz,  
a legfelsőbb rendőri Hivatal vezetőjéhez, és kérte: gondoskodjanak a megélhetésé-
ről. kempen a kérvényt továbbította, s végül a császár legfelsőbb elhatározásából 
havi 100 forint kegydíjban részesítették görgeit.27 Ezt az összeget 1856. január 1-jétől 
kempen előterjesztésére a császár évi kétezer forintra emelte, ami nagyjából havi 
170 forintnak felelt meg.28 1859. szeptember 17-én görgei Hübner rendőrminiszter-

24 A kegyelmet kapottak névsorát közli: raveLsberg, ferdinand strobl von: Die ungarische Donau-
Armee 1848/49. 2. kiad. Wien–leipzig, stern, 1908. 270–272. – berzeviczy Albert: Az abszolutiz-
mus kora Magyarországon. i. köt. Budapest, franklin, 1922. 192. o.

25 görgey, 1988. i. köt. 130–136.
26 görgey, 1918. 88–89. – görgei emlékiratai egyik jegyzetében is meleg szavakkal emlékezett meg 

kurzendorfer emberséges magatartásáról. görgey, 1988. ii. köt. 490.
27 A beadvány első fogalmazványa 1854. június 20-án készült el, ezt görgei véleményezés végett 

megküldte bátyjának, a cs. kir. pénzügyminisztériumban szolgáló görgey guidónak. guidó ezt 
június 25-én visszaküldte, de görgei elégedetlen volt a szöveggel, ezért csak július 27-én továbbí-
totta újabb átnézés végett guidónak, aki július 30-án küldte vissza a szöveget letisztázás végett, 
azzal, hogy letisztázás után személyesen fogja azt kézbesíteni kempennek. Magyar fordításban 
közli: görgey, 1888. iii. köt. 703. – Az ügyre ld. még: görgey, 1918. 122–129. – Das Tagebuch des 
Polizeiministers Kempen von 1848–1859. Hrsg. von Josef karl mayr. Wien–leipzig, 1931. (a továb-
biakban: Kempen, 1931.) 337.

28 görgey, 1918. 140–141. – görgey, 1888. iii. kt. 706. – Kempen, 1931. 382. – Kosáry, 1994. i. köt. 
337.
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hez fordult az újabb emelés érdekében, s az uralkodó engedélyezte a szubvenció két-
szeresére, 4000 forintra történő emelését.29

1867 tavaszán, amikor a kiegyezés már lényegében megtörtént, a tábornokot aggo-
dalmak gyötörték a szabadon bocsátásával kapcsolatban; ti. a kiadott amnesztia -
rendeletben a bebörtönzöttekről, internáltakról és az emigránsokról volt szó, de az  
a kategória, amelybe görgei tartozott, lényegében egyedül belőle állt. 

„itt felejteni engem? ferenc József részéről csaknem hihetetlen dolognak tartom. 
Hanem vagy szabadon bocsátanak, vagy egyenesen ki lesz mondva, hogy nem bo -
csátnak szabadon” – írta öccsének, istvánnak március 16-án.30 A bizonytalanság ki -
tartott egész tavasszal. A cs. kir. miniszterelnökség rendőri osztálya július 13-án 
értesítette a karintiai hatóságokat, hogy az 1867. június 9-i legfelsőbb amnesztia 
hatálya görgeire is kiterjed, s ezt Hohenwart gróf július 16-án tudatta görgeivel is. 
görgei ezt a rendeletet július 18-án este kapta meg.31 Július 19-én a klagenfurti rend-
őrfőnökség élőszóban is közölte görgeivel, hogy a továbbiakban szabadon járhat-
kelhet. A tábornok még aznap este vonatra ült, s másnap, július 20-án érkezett meg 
Pestre.32

A VisEgráDi rEMEtE és A szEnVEDElMEs VADász

görgei az 1880-as évektől visszavonult öccse, istván Visegrádon lévő birtokára,  
s afféle gazdatisztként vezette az ottani gazdaságot. szenvedélyes kertészként való-
ságos paradicsomot teremtett, s az őt meglátogató gyulai Pál egy alkalommal „való-
ságos Bulgáriának” nevezte a görgei által gondozott kertet.

i. ferenc József, aki szenvedélyes vadász volt, ezekben az évtizedekben rend -
szeresen vadászott a Visegrád környéki erdőkben. 1887-től kezdve istván felesége és 
ne  velt lányai, valamint a latinovits-rokonság rendszeresen küldtek szőlőt hol gö -
döllőre, hol Bécsbe az uralkodónak.

29 Alexander von Hübner görgei Artúrnak, Bécs, 1859. szeptember 28. no. 5146/B.M. Magyar fordí-
tásban közli: görgey, 1888. iii. köt. 708–709.

30 görgei Artúr görgey istvánnak, Viktring, 1867. március 16. Magyar tudományos Akadémia 
könyvtára, kézirattár (továbbiakban MtAkk) tört. 4r/220/98. kivonatosan közli: görgey, 1918. 
361–363.

31 karl sigmund von Hohenwart görgei Artúrnak, klagenfurt, 1867. júl. 16. no. 907/Pr. Hl Per -
sonalia. A görgey-család iratai. 36. csomó. b/21. fasc. – A kézhezvételre ld. görgei Artúr Asserman 
ferencnek, Vikring, 1867. aug. 4. közli: Magyar Salon, 1898. XXViii. köt. Melléklet. közli még: 
görgei Artur a maga becsületéről. Budapesti Hirlap, 1898. március 4. 13. 

32 görgey, 1918. 401-403.
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Ehhez fűződik a görgeivel kapcsolatos legendárium egyik legmakacsabb darabja, 
amely a tábornok megítéléséről szóló viták egyik sarkalatos pontja volt és maradt.  
A közvélemény egy része – s ebben a kortársak és szemtanúk is némileg ludasak – 
mindmáig meg van győződve arról, hogy e küldemények nem istvántól és családjá-
tól vagy a latinovits-rokonságtól, hanem magától a tábornoktól származtak.

olyannyira, hogy illyés gyula a Fáklyaláng című drámájának utójátékában ennek 
az epizódnak a felidézésével mond végső ítéletet. Eszerint kossuthot 1889-ben felke-
reste Józsa Mihály huszárkáplár, aki tanúja volt az aradi utolsó napoknak, s elmondja, 
hogy beállt Visegrádon szüretelőnek október 5-én görgeihez. görgei pedig parancsba 
adta, hogy reggel csak a szőlő szépét, a „gyöngyit” kell szedni kosárba, mint aján-
dékot a környékben szarvasvadászaton lévő ferenc Józsefnek. Józsa aztán meg is 
mondta görgeinek: „Beszélhetnek már nekem, hogy vétkes-e görgey vagy nem vét-
kes. én ezennel a maga lelkibe látta! Van szemérme kedveskedni… tudja, mit mívelt 
maga? Az én szememben ez a kosár szőlő döntötte el a maga pörét. Maga fölött az 
idő ítélt.” Mire görgei – mint afféle virtigli népellenes személy – így válaszol: 
„takarodj! mert mindjárt a zsandár marasztal!”33

A legenda kezdetének alighanem a Fővárosi Lapok 1892. évi 265. számában meg-
jelent következő híradás tekinthető:

„Még a délután folyamán görgei Artúr egy tálca pompás gyümölcsöt küldött az 
erdészlakba őfelsége számára.” görgei ezzel kapcsolatban Vadnay károlyhoz, a Fő -
városi Lapok szerkesztőjéhez 1892. szeptember 25-én a következőket írta: „két  ség -
telen, hogy én is szíves örömest küldenék, ha volna miből. neked, tisztelt barátom,  
a köztünk fennálló viszonynál fogva tudnod kell, hogy e földkerekségen én, akár 
tulajdonul, akár bérben egy tenyérnyi darabka földet sem bírok, tenyeremen pedig 
nem terem semmiféle élvezhető gyümölcs.”34

A legenda ennek ellenére a tábornok halálát követően tovább terjedt. görgey Al -
bert, a tábornok egyik unokaöccse 1918-ban írott életrajzi munkájában azt írta, hogy 
ferenc József visegrádi vadászatai alkalmával a legfinomabb szőlőket termesztő 
görgei „[…] minden nap egy kis kosarat személyesen vitt el a fővadászmesterhez, 
hogy ebéd végén ezt a szőlőt szolgálja fel a királynak. – A szőlő oly kitűnő volt, 
annyira ízlett a királynak, hogy megkérdezte, hol vették? A válasz az volt, hogy  
a termelő maga hozza el minden nap a király számára. – és ki a termelő? görgei 

33 Hermann róbert: fáklyaláng, füst, korom. illyés gyula „fáklyaláng”-járól történész szemmel. 
Magyar Napló, 1998/6. 13–18.

34 gerendás lajos: görgey Artúr életrajza. in: Görgey Artúr élete és működése Magyarországon. 
szerk. simon V. Péter. Budapest, Magyar nemzeti Múzeum,  é. n. 86.
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Artúr, a 49-iki honvédsereg fővezére.” görgey Albert azonban nem tekinthető meg-
bízható tanúnak, hiszen csak alkalmi vendég volt Visegrádon.35

Metzker károly, visegrádi jegyző 1936-ban megjelent emlékirata már óvatosab-
ban fogalmaz. Eszerint „görgeiék a visegrádi telepen termelt szőlőből minden év 
őszén nagy kosárral szállítottak az udvarnak.” Egy ízben i. ferenc József a Bécsbe 
látogató i. Vilmos császárt személyesen kínálta meg vele. A császár ezt minden 
évben Paar hadsegéd útján meg is köszönte.36

A görgey-család mellett házitanítóskodó koczogh András gimnáziumi tanár 
1942-ben jegyezte fel a maga emlékeit. Eszerint ferenc József többször megfordult 
Visegrádon vadászat közben, de görgei iránt soha nem érdeklődött. „Egyszer azon-
ban, midőn görgey istvánné szőlőskertje mellett sétálgatott, dicsérőleg nyilatkozott 
a szép szőlőről.” görgeyné meghallván az érdeklődést és a dicséretet, ezt követően 
minden évben egy nagy kosár válogatott csemegeszőlőt küldött a királynak, amit az 
kegyesen fogadott és vaddisznóval és fácánnal viszonzott.37

Ezt megerősíti Albert Margutti báró, a főhadsegédi irodába beosztott cs. és kir. 
tábornoknak a visszaemlékezése is: Eszerint a császár „[…] minden évben kapott 
szüretkor egy fenséges szőlőből álló küldeményt a Duna melletti Visegrád közelében 
önkéntes száműzetésben élő idős forradalmi tábornok, görgei unokahúgaitól, amit  
a császár örömmel fogadott és egy nagy bonbonniérrel, mint viszont-ajándékkal 
viszonzott.”38 (Vagy vadkannal és fácánnal…)

A szőlőküldés históriája egyébként a forrásokból is tisztázható. Az országos 
széchényi könyvtár kézirattárában különgyűjtve megtalálhatók az ezzel kapcso -
latos, a császár és király udvartartásától érkezett levelek, s a latinovits frigyesnek  
a kéziratos feljegyzése. Ez utóbbi így szól: „i. ferenc József ő cs. és kir. felségének 
az első szőlőküldemény 1887. szeptember havában, Visegrádon töltött vadászata 
alkalmával ajánltatott fel. Az utolsó küldeményt 1916. szeptemberben magam vittem 
ki schönbrunnba, gf. tisza istván akkori m. kir. miniszterelnök úrral. – Visegrád, 
1921. ii/25. – latinovits”.39

35 görgei Arthur 1818–1916. összeállította görgei Arthur születésének századik évfordulójára 
görgei Albert. igló, szepesi lapok, 1918. 119.

36 metzKer károly: Néhány jellemvonás Görgei Arthur és I. Ferencz József életéből. Budapest, 
szerző, é. n. (a továbbiakban: metzKer, é. n.) 47–48.

37 KoczogH András: Görgey. Budapest, keresztény ifjúsági Egyesületek nemzeti szövetsége, 1942. 
47–48.

38 Kaiser Franz Joseph. Persönliche Erinnerungen von Albert Freiherrn von Margutti Feld mar-
schalleutnant a. D. ehemals der kaiserlichen Generaladjutantur zugeteilter General. Wien–
leipzig, Manz’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung. 1924. (a továbbiakban: margutti, 
1924.) 244.

39 oszkk, Analekta 1600. ferenc József kapcsolata a visegrádi görgey-rokonsággal.
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A fennmaradt levelezés a szőlőküldés tárgyában görgey istván családtagjai és 
főhadsegéd, Paar gróf, illetve Pápay istván, az uralkodó magyar kabinetirodájának 
vezetője között folyt. A fennmaradt levelek összesen tizenegy évből tartalmaznak 
adatokat: 1889, 1896, 1898, 1899, 1906, 1907, 1910, 1913, 1914, 1915, 1916.40 A leve-
lek között található egy dátum nélküli is. (Ehhez hozzávehetjük még a latinovits 
frigyes által említett 1887-et; 1892-őt, amikor a Fővárosi Lapok tudósítása megje-
lent; illetve 1904-et, amikorról Albert Margutti báró feljegyezte ferenc József gör -
geivel kapcsolatos elbeszélését.) A levelek egyikében sincs még halvány utalás sem 
görgei Artúrra: návay Jolán valamennyi alkalommal a saját és testvérei nevében 
küldte a szőlőt, s a köszönőlevelek is görgey istvánné Dedinszky Auréliának, illetve 
a návay-lányoknak szóltak. görgei egyébként e közel harminc év során a szüret ide-
jén többször éppen külföldön volt, az 1890-es évek végétől többször betegeskedett, 
1911-től beteg volt és állandó ellátásra szorult, 1916 őszén pedig már fél éve halott 
volt.

x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47

Év Dokumentum Görgei tartózkodási helye  
szeptember-októberben

1887 (latinovits frigyes kéziratos 
feljegyzése 1921. febr. 25.)

1887. szept. 16. Visegrád.41

1887. okt. 2. Visegrád.42

1887. okt. 12. Visegrád.43

1888 1888. szept. 22. Visegrád.44

1889 gödöllő, 1889. szept. 27.  
Pápay istván köszönőlevele 
latinovitsné návay Jolánhoz  
a küldött szőlőért.

nincs adat.

1890 1890. szept. 20. Visegrád.45

1890. szept. 25. Visegrád.46

1890. szept. 30. róma.47

40 Uo.
41 oszkk, Quart. Hung. 2948. görgei Artúr visegrádi számadásai. 175/v. folio.
42 oszkk, Quart. Hung. 2948. görgei Artúr visegrádi számadásai. 178–179/v. folio.
43 oszkk, levelestár. görgei Artúr levele latinovits frigyesné návay Jolánhoz.
44 MtAkk Ms 5689/174. görgei Artúr levele lévay Józsefhez.
45 MtAkk Ms. 4748/87. görgei Artúr levele Paczka ferenchez.
46 oszkk, Quart. Hung. 2948. görgei Artúr visegrádi számadásai. 204/v. folio.
47 oszkk, levelestár. görgei Artúr levele návay lenkéhez.
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x48 x49 x50 x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59

Év Dokumentum Görgei tartózkodási helye  
szeptember-októberben

1891 1891. szept. 30. Visegrád.48

1892 fővárosi lapok, 1892. szept. 25. no. 
265.

1892. szept. 25.49

1893 nincs adat.
1894 1894. szept. 24. Visegrád.50

1894. okt. 4., 19 Visegrád.51

1894. okt. 15. Visegrád.52

1895 (Visegrád, 1896. okt. 2. latinovitsné 
návay Jolán levele Eduard Paar 
főhadsegédhez)

1895. szept. 21. Visegrád.53

1895. szept. 26. Visegrád.54

1895. szept. 28. Visegrád.55

1895. okt. 7., 11., 26. Visegrád.56

1895. okt. 20. Visegrád.57

1896 Visegrád, 1896. okt. 2. latinovitsné 
návay Jolán levele Eduard Paar 
főhadsegédhez.

1896. szept. 17., okt. 15. Visegrád.58

1897 1897. okt. 12. Visegrád.59

48 oszkk, Quart. Hung. 2948. görgei Artúr visegrádi számadásai. 225/v. folio.
49 görgei Artúr levele Vadnay károlyhoz. közli: KéKy lajos: Vadnay károly levelestárából. (Máso -

dik, befejező közlemény.) Irodalomtörténeti Közlemények, 1942. 182–183.
50 görgei Artúr levele czipó istvánhoz. A verpeléti bíró és görgei Artur. Budapesti Hirlap, 1894. 

október 3. no. 273. 8.
51 görgei Artúr levele ferdinand strobl von ravelsbergnek. österreichisches staatsarchiv, kriegs -

archiv, nachläße. B/484. nachlaß ferdinand strobl von ravelsberg. no. 1.
52 oszkk, levelestár. czipó istván levele görgei Artúrhoz. Benne: görgei Artúr válaszfogalmazvá-

nya.
53 oszkk, Quart. Hung. 2948. görgei Artúr visegrádi számadásai. 287/v. folio.
54 oszkk, Quart. Hung. 2948. görgei Artúr visegrádi számadásai. 282/v. folio.
55 oszkk, levelestár. görgei Artúr levele gyulai Pálhoz.
56 oszkk, Analekta 12085. görgei Artúr klagenfurti tartózkodására vonatkozó iratok. görgei Artúr 

levelei Maximilian Morohoz.
57 oszkk, levelestár. görgei Artúr levele görgey istvánhoz.
58 MtAkk, Ms 5689/176., 177. görgei Artúr levele lévay Józsefhez.
59 oszkk, levelestár. görgei Artúr levele görgey istvánhoz.
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x60 x61 x62 x63 x64 x65 x66 x67 x68 x69 x70 x71 x72 x73

Év Dokumentum Görgei tartózkodási helye  
szeptember-októberben

1898 Hely nélkül, 1898. szept. 14. latinovitsné 
návay Jolán levele Eduard Paar főhadse-
gédhez. részvétnyilvánítás a királyné 
halála miatt.

1898. okt. 6.60

1898. okt. 25. Visegrád.61

1899 Visegrád, 1899. nov. 1. latinovitsné návay 
Jolán levele Eduard Paar főhadsegédhez. 
köszönőlevél a király által  
küldött vadhúsért.

1899. szept. 9. Visegrád.62

1899. szept. 12. Visegrád.63

1899. okt. 7. Visegrád.64

1899. okt. 24. Visegrád.65

1900 1900. szept. 12. Visegrád.66

1900. szept. 28. Visegrád.67

1901 1901. szept. 19. Visegrád.68

1902 1902. okt. 19. leányfalu.69

1903 1903. szept. 28. leányfalu.70

1903. okt. 17. Visegrád.71

1904 Margutti nincs adat
1905 1905. szept. 11. Visegrád.72

1905. szept. 18. Visegrád.73

60 Magyar nemzeti levéltár, országos levéltár (a továbbiakban Mnl ol) P 295. A görgey-család 
levéltára. (a továbbiakban görgey-lt.) 38. doboz. görgei Artúr levele görgey istvánhoz.

61 oszkk, levelestár. görgei Artúr levele raksányi gyulának.
62 MtAkk Ms 5689/178. görgei Artúr levele lévay Józsefhez.
63 görgei Artúr levele Anton Jalavának. Másolata birtokomban.
64 görgei Artúr levele Anton Jalavának. Másolata birtokomban.
65 oszkk, levelestár. görgei Artúr levele görgey istvánhoz.
66 oszkk, levelestár. görgei Artúr levele görgey istvánhoz.
67 oszkk, levelestár. görgei Artúr levele Urbányi gábor fűszerkereskedő utódjához, nagel Jó -

zsefhez.
68 oszkk, levelestár. görgei Artúr levele görgey istvánné návay Auréliához.
69 Szentpéteri üres fészek. Lévay József naplója. i. köt. (1892–1907). szerk. porKoLáb tibor. (a továb-

biakban: Lévay, 2001.) Miskolc, Borsod-Abaúj-zemplén Megyei levéltár – Herman ottó Múzeum 
– Miskolci Egyetem textológiai Műhelye, 2001.

70 Lévay, 2001. i. köt. 255.
71 oszkk, Quart. Hung. 2948. görgei Artúr visegrádi számadásai. 257/v. folio.
72 Mnl ol görgey-lt. 38 doboz. görgei Artúr levele görgey istvánhoz.
73 oszkk, levelestár. görgei Artúr levele gyulai Pálhoz.
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x74 x75 x76 x77

Év Dokumentum Görgei tartózkodási helye  
szeptember-októberben

1906 Hely nélkül [Bécs], 1906. szept. 30. Eduard 
Paar főhadsegéd köszönőlevele görgey 
istvánné Dedinszky Auréliához a küldött 
szőlőért

1906. okt. 22. Visegrád.74

1907 Hely nélkül [Bécs], 1907. okt. 4., ill. okt. 5. 
Eduard Paar főhad segéd köszönőlevelei 
görgey istvánné Dedinszky Auréliához  
a küldött szőlőért

1907. okt. 1-4. Visegrád.75

1908 1908. szept. 22. Visegrád.76

1909 nincs adat.
1910 schönbrunn, 1910. szept. 23. Eduard Paar 

főhadsegéd köszönőlevele görgey istvánné 
Dedinszky Auréliához a küldött szőlőért

nincs adat.

1911 Valószínűsíthetően Visegrád.77

1912 nincs adat.
1913 schönbrunn, 1913. szept. 23. Eduard Paar 

főhadsegéd köszönő távirata latinovitsné 
návay Jolánhoz a küldött szőlőért

nincs adat.

1914 schönbrunn, 1914. okt. 6. Eduard Paar 
főhadsegéd köszönőlevele görgey istvánné 
Dedinszky Auréliához a küldött szőlőért

nincs adat.

1915 schönbrunn, 1915. szept. 27. Eduard Paar 
főhadsegéd  
köszönőlevele görgey istvánné Dedinszky 
Auréliához a küldött szőlőért

nincs adat.

74 oszkk, levelestár. görgei Artúr levele Urbányi gábor fűszerkereskedő utódjához, nagel Jó -
zsefhez.

75 oszkk, levelestár. görgei Artúr levele návay lenkéhez.
76 oszkk, levelestár. görgei Artúr levele Urbányi gábor fűszerkereskedő utódjához, nagel Jó -

zsefhez.
77 görgey istván 1911. szept. 18-án és okt. 11-én is Budapestről írt görgei Artúrnak, valószínűleg 

Visegrádra. oszkk, levelestár. görgey istván levelei görgei Artúrhoz.
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EgyMásról

i. ferenc József közismerten zárkózott személyiség volt – uralkodóként nemigen 
engedett közel magához senkit, s mindig vigyázott arra, hogy érzelmeinek ne adjon 
hangot. nem volt szentimentális típus, legközelebbi munkatársaitól, lett légyen szó 
miniszterekről, kormányfőkről, főhadsegédekről vagy bárki másról, gondolkodás 
nélkül vált meg. éppen ezért nagyon nehéz megállapítani, hogy egyik-másik kortár-
sáról mit gondolt.

nincs ez másképp a görgeiről alkotott véleményével sem. A már idézett Margutti 
tábornok szerint azonban egy alkalommal, 1904 őszén, amikor a császár gödöllőn 
tartózkodott, egy asztali beszélgetés alkalmával mégis beszámolt arról, hogy miként 
mesélte el neki Deák görgei nála tett látogatását. Eszerint görgei felkereste a haza 
bölcsét azzal, hogy végre már cáfolják meg a reá vonatkozó hazugságokat, és tegyék 
világossá a magyarok számára, hogy csupán a kikerülhetetlen kényszerhelyzet miatt 
kellett megadnia magát, mivel seregével nem tudott már ellenállni a harcedzett oszt-
rák és orosz katonáknak. Deák erre azt felelte, hogy noha ő maga is jól ismeri ezt  
a történelmi tényt, és sohasem volt más meggyőződése, neki azonban, mint ma -
gyarnak, tartania kell magát ahhoz, hogy hagyják meg a magyarokat azon hitben, 
miszerint csupán árulás révén szenvedtek vereséget, s hogy az oroszoknak és az 
osztrákoknak másképp soha nem sikerült volna a győzhetetlen magyarok hősiességét 
és bátorságát megtörni. Deák ezért azt tanácsolta görgeinek, hogy továbbra is vonul-
jon vissza elzártságába, és hazafiságában keresse ezen áldozatnak történő megfele-
lést, amelyet ő a személyes rehabilitálásról való lemondás által a haza javáért hoz. 
állítólag i. ferenc József a történetet kommentálva így nyilatkozott: „és görgei to -
vábbra is hallgatott és a továbbiakban a feledésnek adatott által; némán tűrte a vádak 
és szemrehányások meg nem érdemelt súlyát. – Egy nép, amely ilyen férfiakkal ren-
delkezik, kétségkívül nagy!” Margutti ehhez még hozzátette: „Az öreg uralkodó is, 
meglehet, saját akarata ellenére, a magyar psziché varázsa alá került.”78

A beszámolóból nem egyértelmű, hogy erre a találkozóra közvetlenül 1867-ben 
vagy később került-e sor. görgey istvántól tudjuk, hogy bátyja 1867. július végén 
valóban járt Deáknál is, aki barátságosan fogadta. szerinte görgei azért sietett a haza 
bölcsének felkeresésével, mert ekkor még csak kevesen ismerték fel az utcán, s ke -
véssé figyelték útjait. görgei elmondta Deáknak, „hogy ő a magyar kormánytól nem 
kér s nem vár semmit, mert nem akarja annak még meg nem szilárdult nehéz állását 
a maga népszerűtlenségével kontaktusba hozni s ezzel még inkább megnehezíteni”; 
Deákét még kevésbé, „akinek népszerűségét minden ártalmas szellőtől is meg akarná 

78 margutti, 1924. 244–245.
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óvni”.79 itt tehát szó sincs a rehabilitáció igényéről, még kevésbé arról, hogy a tábor-
nok ezzel kapcsolatban aktív fellépést várt volna el a vezető politikusoktól. későbbi 
hasonló találkozónak nincs nyoma, s tekintettel arra, hogy a tábornok az 1870-es 
évek első felét nagyobbrészt a fővárostól távol töltötte, Deák pedig 1876-ban meg-
halt, valószínűbb, hogy a két, egyaránt másodlagos közlés ugyanarra a találkozóra 
vonatkozik – amiről így csak annyit mondhatunk, hogy volt ilyen találkozó.80

görgeinek a rehabilitációval kapcsolatos felvetése egyébiránt feltűnően emlékez-
tet arra az 1861. évi kezdeményezésére, amikor a Magyar tudományos Akadémiát 
kérte volna fel az ellene felhozott vádak tudományos alaposságú vizsgálatára – azon-
ban végül nyáry Pál és mások tanácsára eltekintett a beadvány benyújtásától.81 

görgeitől már több, közvetett megnyilatkozást ismerünk. időrendben az első Agg-
 házy kamillnak, a M. kir. Hadimúzeum létrehozójának kéziratos visszaemlékezése. 
Aggházy fiatal honvédtisztként 1908-ban Budapesten kereste fel az akkor már 90 
éves tábornokot. szabadságharcos emlékei mellett szóba került a napi politika is:

„Mit szól tábornok úr ahhoz a nagy változáshoz, melyet a szabadságharc ve  zér -
férfiai közül egyedül ért meg? Például, hogy kossuth lajos fia őfelségének minisz-
tere és belső titkos tanácsosa lett?” – kérdezte Aggházy.

„Hát, bizony, sok mindent értünk meg, a király is, én is. olyat is, amire nem hat-
van, de még hat év előtt sem számítottunk. Ebből is csak az látszik, hogy a király 
milyen nemes és lovagias gondolkodású ember. itt van a rákóczi hazahozatala. ki 
mert erről még csak álmodni is? igaz, hogy rákóczi nem a királynak, hanem az őse-
inek volt ellensége. De kossuth a királynak volt ellensége. Utolsó percéig élő tilta-
kozás volt ellenében, az idegenben. Halva mégis hazahozhatták, ha nem is királyi 
kézirattal” – hangzott a felelet.82

sántha kálmánné návay lenke, görgey istván mostohalánya pedig így nyilatko-
zott 1915-ben: „A királyról mindig a tisztelet és hódolat hangján szól. Ez természe-

79 görgey, 1918. 403–404. o. görgei hazatéréséről részletesen ír görgey istván 1867. szeptember 
18-án Duka tivadarhoz intézett, sajnos, csonka levelében. MtAkk Ms. 4748/94., gépelt másolata 
oszkk, levelestár. nem zárható ki, hogy maga a találkozó csak később, valamikor 1868–1871 
között történt, amikor görgei a kiegyezés körüli viták lecsillapultával joggal reménykedhetett ügyé-
nek részrehajlás és szenvedély nélküli tárgyalásában. Erre utalna a görgei elzártságára vonatkozó 
célzás is. Ugyanakkor görgei fennmaradt levelezésében nincs nyoma ilyen találkozónak.

80 nem zárható ki, hogy maga a találkozó csak később, valamikor 1868–1871 között történt, amikor 
görgei a kiegyezés körüli viták lecsillapultával joggal reménykedhetett ügyének részrehajlás és 
szenvedély nélküli tárgyalásában. Erre utalna a görgei elzártságára vonatkozó célzás is. Ugyan -
akkor görgei fennmaradt levelezésében nincs nyoma ilyen találkozónak.

81 Az ezzel kapcsolatos 1861. március 5-i beadványát a fogalmazvány alapján kivonatosan közli gör-
 gey, 1918. 204–207. Eredetijét ld. MtAkk, tört. 4r/220/9.

82 aggHázy kamill: Érintkezésem Görgey Arthúrral. kőszeg–sopron. 1908–1909. kézirat. Másolata 
birtokomban. Megjelenés alatt A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 17. kötetében.
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tes, hiszen ő 1849 után nem csinált semmit. október hatodikáért kizárólag a vér-
szomjas Haynaut okolja Arthur bácsi […] kizárólag őt.”83 Ezt megerősíti a már idézett 
Metzker károly visszaemlékezése is: „görgei nagy tisztelője volt i. ferenc Józsefnek. 
legelső királyaink közé sorozta. Mondotta, hogy Magyarország soha sem állott oly 
magasan – még Mátyás király vagy az Anjouk alatt sem – mint i. ferenc József 
alatt.” noha nem mondta, Metzker szerint szívesen találkozott volna a királlyal, de 
„ez a kívánsága nem teljesülhetett”.84

összességében a tábornok nemcsak az árulási váddal békült meg, de megbékült 
azzal a személlyel is, aki az 1849. októberi megtorlás egyik fő felelőse, s ily módon 
a görgei elleni vádak egyik megalapozója is volt. A tábornok azt az utat járta be, 
amit a magyar politikai elit jelentős része 1867 után: fátylat vetett a múltra, s igyeke-
zett őfelsége hű alattvalója lenni. Azt pedig már csak óvatosan jegyezzük meg, hogy 
ha halálra ítélt képviselőkből ferenc József miniszterelnökei, honvédtisztekből pedig 
tábornokai lehettek, miért csak a kossuth által erkölcsileg tönkretett görgei Artúr -
nak nem volt szabad kiegyeznie az uralkodóval, akivel a nemzet kiegyezett?

83 vécsei Miklós: Beszélgetés görgey Arthurral. Visegrád, 1915. augusztus 12. in: Négyszemközt 
híres emberekkel. Arcképek. Budapest, kultura, 1918. 108.

84 metzKer, é. n. 48.
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“A BAskEt of grAPEs for yoUr MAJEsty…”  
– Artúr görgEi AnD frAnz JosEPH i

the study acquaints the reader with general Artúr görgei and franz Joseph i’s rela-
tionship from 1837 to 1916. little is known about their relationship, and most people 
are only familiar with the legend of an elderly Artúr görgei regularly sending grapes 
to the environs of Visegrád, where the king would go hunting. their “relationship” 
began much earlier and was much more antagonistic, however. there were weeks 
and months when Artúr görgei and the army he led (fighting for Hungary’s inde-
pendence from the Hapsburg dynasty) represented the greatest threat to franz 
Joseph’s Austrian Empire, forcing His Highness to take the step (unprecedented in 
both European and world history) of pleading for help from another great power, 
czarist russia, to urgently crush a “domestic rebellion”. Presumably the two men 
met sometime between 1837 and 1842, when görgei served as a royal bodyguard in 
Vienna. they almost met on June 28th, 1849, at the Battle of győr, and again a few 
days later, on July 2nd, at the Battle of komárom. following surrender, görgei was 
pardoned at the russians’ insistence but remained interned in klagenfurt until 1867. 
from the 1880’s onward, görgei lived in Visegrád, but the legend of his sending 
grapes is unverifiable.



27

róbert Hermann

Ein korB WEintrAUBEn für sEinE MAJEstät   
– Artúr görgEi UnD frAnz JosEPH i.

Die studie beschreibt die Beziehung zwischen dem Honved-general Artúr görgei 
und kaiser franz Joseph i. im zeitraum 1837–1916. Wir wissen darüber nämlich zu 
wenig, und auch in der öffentlichen Meinung lebt nur die legende, wonach der 
betagte Artúr görgei dem könig, der regelmäßig in der Umgebung von Visegrád der 
Jagd nachging, regelmäßig Weintrauben geschickt haben soll. ihre „Beziehung” war 
allerdings älter und widersprüchlicher. Es gab Wochen und Monate, da Artúr görgei 
und die von ihm geführte Honved-Armee die größte gefahr für das von franz Joseph 
regierte österreichische kaiserreich bedeutete. Das zwang seine Majestät dazu, auf 
eine in der europäischen und der Weltgeschichte beispiellose Art und Weise um die 
Hilfe einer anderen großmacht, des zaristischen russlands, zu flehen, um einen 
„inneren Aufruhr” baldmöglichst niederzuschlagen. Vermutlich trafen sie sich irgend-
 wann zwischen 1837 und 1842, als görgei als adeliger leibgardist in Wien diente. 
Beinahe wären sie  im gefecht am 28. Juni  bei győr  und während der schlacht am 
2. Juli 1849 bei komárom aufeinander getroffen. nachdem er die Waffen niederge-
legt hatte, bekam görgei auf russische forderung hin Amnestie, wurde aber bis 1867 
in klagenfurt interniert. Von den 1880er-Jahren an lebte görgei in Visegrád, die 
legende der „verschickten Weintrauben” kann jedoch nicht bestätigt werden.




