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G r ó f  P é t e r

G Ö R G E I  A R T Ú R  V I S E G R Á D I  É V T I Z E D E I H E Z

Görgei Artúr, a tehetséges kémikus, a 48-as szabadságharc fővezére aktív tevékenysé-
gének legfontosabb korszaka 1848 szeptemberétől 1849. augusztus 13-ig, nem egészen 
egy év alatt zajlott le. E szűk esztendő alatt hajtotta végre azon dicső tetteket, amelyek 
nemcsak a magyar históriában, nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi hadtörténelem-
ben emlékezetessé tették a nevét. Életének születésétől 1848-ig terjedő korszaka, nehéz 
és szegényes életkörülmények, családi tragédiák közötti nevelkedés, a katonai pálya, 
az abból való kiábrándulás és a reményteli kémikusi pályára való felkészülésről szól. 
A majd húsz éves kényszerű száműzetés, hatósági megfigyelés, nélkülözés és a forra-
dalom elbukását csak az árulással magyarázni tudó nemzet nagy részének megvetése 
jutott neki és családjának osztályrészül. 1 Jelen tanulmány Görgei Artúr életének 1867 
utáni időszakáról, pályafutásának nem a legfontosabb szakaszáról tesz közzé néhány 
adatot és képet. 1867 nyarán történt hazatérését követő években a nevéhez méltó és 
családjának eltartását biztosító egzisztencia megteremtését szeretné elérni, amelyről 
egykori tiszttársához, Kászonyi Józsefhez írt levele is tanúskodik:

„1867. október 5.
«Tisztelt barátom!
Nemzetünk sorsának jobbra fordulása, leányomnak becsületes nevű s a mellett önál-
ló családból való férjhez menetele, – váratlan megszabadulásom és végre néhány régi 
hü bajtársam viszontlátása elfelejtetek velem egyideig, közel jövőm bizonytalanságát 
s nem engedek rögtön felszínre vergődni szokatlan boldogságtól mámoros lelkemben 
a kérdést: «Hát holnap – mit eszünk, mit iszunk, mibe öltözködünk?» Most azonban, 
már itt az ideje, kijózanodni s helyt adni ezen kérdésnek is. Véget vetvén az amnestia 
rabságomnak: megszűnt a rabtartás is. Szabad vagyok! a mellett Isten irgalmából még 
mindég egészséges, munkaképes és munkaszerető. Nincs is egyéb bajom, mint az, hogy 
eddig munkával még meg nem kinált senki s én utána járni vagyok kénytelen, mi nekem 
szokatlan mesterség. Jobb szeretném, ha legalább félúton találkoznám vele; a mihez 
azonban szintén szükséges, hogy hát csak induljunk valahára. Ha már most te hozzád 
fordulok mindenekelőtt: úgy hiszem, nincs mit csodálkoznod rajta. Sőt úgy kell neked! 
Mi szükség volt, kiválnod a többi közül, irányomban? Mi szükség volt a magad sza-
kállára különczködnöd s hozzám hűnek maradnod, míg a többi közül annyian siettek 

– oldalba rúgni engem? Szóljunk komolyan. Jóltevőm valál már eddig is; hiszen nem egy 

1 Görgei Artúr életrajzát l. Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadság-
harcban Bp., 2000. 161–162.
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lándzsát törtél már mellettem! Légy tehát ezentúl is jóltevőm, csak hogy más irányban. 
Szerezz munkát számomra; az Isten megáld érte! Szégyent vallani aligha fogsz velem. 
A mihez értek – elméletileg s némi részt gyakorlatilag is, mindenesetre annyit, hogy 
rövid idő alatt belé találjam magamat – elősorolom a következőkben:
Erdei, mezei, szőllei gazdászat, kertészet.
Bánya- és huta-ipar: ez utóbbit illetőleg leginkább a vas gyár-ipar különféle ágai.
Építészet mindenféle neme.
Üzleti levelezés, könyvvezetés, pénzkezelés.
A földmívelésnél egyelőre csak mint segéd volnék alkalmazandó, mivelhogy az ezen 
szakmába vágó újabb találmányokkal, elébb meg kellene ismerkednem – némi útmu-
tatás mellett.
Mind azon iparágakban ellenben, melyek valami vegytani processusra vannak alapítva, 
meglehetősen otthonos vagyok a nélkül is.
Legerősebb oldalam a tűzzel való bánni tudás, az egyszerű szobafűtéstől kezdve egész 
az aczélforrasztásig – a hozzá kellő építészetet is beleértve.
A reál-tudományok és ismeretek e szakmájával 17 év óta különös előszeretettel bajlód-
tam és nem csak elméletben, hanem valahányszor csak alkalmam nyílt rá – in praxi is. 
Ismereteim e lajstroma szerint nézz körül, barátom! – régibb, újabb, rokoni, baráti, üzleti 
összeköttetéseid határán, kérlek!
Hát ha Isten irgalmából mégis valami olyféle üres állomáson akadna meg szemed, mely 
becsületes munkáért tisztességes megélhetést nyújthatna*?
Lehetetlen, hogy e sorok elolvasásánál bizonyos «valami» meg ne szólaljon lelkedben: 
«Hát a magyar kormány?!» Erre hadd feleljek én. Engem pártfogolni nem áll sem köte-
lességében, sem tehetségében a magyar kormánynak. Kötelességében nem: mert életem 
legtermékenyebb 18 évétől nem a magyar király fosztott meg, hanem az osztrák császár: 
tehetségében nem: mert ép a kezem-lábam; nem vagyok munkaképtelen csonka hon-
véd; – és hivatalosan engem – népszerűtlenségem tiltja.
S még valamit. A kik csak annyit tudnak felőlem, hogy nekem 4000 ft járt ki évi tartásul: 
méltán kérdhetik, miért nem takarékoskodtam hát annak idejében?
Ε kérdésre a következő adatok feleljenek helyettem: Internáltatásom első hat évében 
nem kaptam semmit; aránylag pedig éppen e hat év volt a legköltségesebb időszak; 
éppen akkor hozzám fordulván szerencsétlen bajtársaim közül hol egyik, hol másik 
olyan, kinek éppen semmije sem volt. Eltengődtünk tehát részint azon 500 imperialból, 
melyet (magam erszényéből kényteleníttetvén födözni az útiköltséget Nagy-Váradtól 
Krakkónak Klagenfurtba) «kölcsön» leple alatt útravalóul adott Paskievics, – részint 
saját magamnak és nőmnek parányi vagyonából, – részint a könyvemért kapott hono-
ráriumból, – nagyobbrészt pedig oly kölcsönökből, melyeket, némely keresetforrásnak 
(a mint akkor még látszott) napról napra várható megnyílása reményében vettem volt 
fel. S mikor aztán ez irányban is leesett a hályog a szememről és második gyermekem 
születvén, a legégetőbb szükség arra kényszerített, hogy szabadon bocsáttatásért, vagy 
illő tartásért folyamodjam: adtak elébb 1200, majd 1800, végre 2000 forintot évenkint. 
«Ebből adósságot is fizetni, meg is élni – nem mondom, hogy éppen merő lehetetlenség 
lett volna. Hanem hát – mikor énrajtam is beteljesedének a Szentírás szavai, miszerint 
«Nem csak kenyérrel él az ember.»
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«Le nem engedi szoríttatni sem magamat, sem családomat a társadalmi élet azon 
polczáról, mely minket megillet; és: «visszatérni – gyermekeim képében legalább – a ha-
zába: «a lelkemben ekkor megfogamzott e két vezéreszme megfejt mindent. «Megfejtik, 
mi okból álltam 1859-ben – őszszel – határozott (noha kérvény mezébe burkolt) köve-
teléssel a bécsi kormány elébe, miszerint – ha szabadon bocsátani engem sehogysem 
akarna – évenkint négyezer forintig toldja meg az úgynevezett subventiót. «De meg-
fejtik egyszersmind azt is, hogy testvéröcsémnek áldozatkészségére még azután is 
rászorultam, daczára amaz évenkinti négyezernek.
«Helyzetem válságos. «E hó végétől fogva minden életszükségemre nézve már egyedül 
testvéröcsémnek, meg unokatestvéreim egyikének esem feleségestül, gyermekestül ter-
hére. «A mit tehát netalán még ma tehetsz érettem, kérlek, ne halaszd holnapra! «Más 
valakihez hasonló kérelemmel folyamodni – még e levélre válasz nem érkezik, – nem 
fogok.
«Azért, ha rajtam segíteni semerre sem nyílnék kilátásod: e rám nézve komoly követke-
zésű körülményről mielébb értesíttetni
kívánna hálásan tisztelő barátod
Görgey Arthur s. k.” 2

2 id. Görgey István: Görgey Arthur a számüzetésben, 1849–1867. Eredeti levelek felhasználásával. 
Bp., 1918. 415–418.

1. kép 

Görgei Artúr 1867 körül, Magyar Nemzeti Múzeum,

Történeti Fényképtár (továbbiakban MNM TF), 

ltsz.: 78.796.
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A kiegyezés utáni magyar politikai vezetés – Deák, Andrássy és mások rokon-
szenve ellenére – teljes nyíltsággal nem tudta Görgei Artúrt, a közvélemény nagy 
része szemében az „árulót” felvállalni. Görgei, mint a fenti levélből is kiderül, tudta, 
hogy népszerűtlenségével nem lehet a frissen megalakult kormány terhére. 3 (1. kép) 
Miután nem sikerült megfelelő munkát találni,  elfogadta öccse Görgey István buda-
pesti ügyvéd, közjegyző ajánlatát, és annak felesége, megözvegyült Návay Sándorné 
Dedinszky Aurélia révén megszerzett visegrádi birtokán telepedett le. 4 Visegrád, az 
egykori király székhely, a 18. századi koronauradalmi mezőváros újrafelfedezése a re-
formkorban történt meg, amikor a szépirodalomban, képzőművészetben mint a dicső 
múlt jelképe jelenik meg. 5 (2. kép) A hajó-, majd a vasútközlekedés kiépülésével a 19. 
század utolsó harmadától a budapestiek által kedvelt üdülőhellyé vált. A történelmi 
festészetből ismert műemlékeinek helyreállítása Viktorin József helyi plébános kezdemé-
nyezésére kormányzati támogatással 1872-től indult meg. A magyar műemlékvédelem 
értékmentő tevékenységének egyik legkorábbi színhelye Visegrád, ahol a korszak két 
kiváló szakembere, Schulek Frigyes építész és Henszlmann Imre művészettörténész 
irányításával kezdődtek meg a helyreállítási munkálatok a fellegvárban és a Görgey– 

3 id. Görgey I. i. m. 404., Hermann Róbert: Deák és Görgei. Századok 137. (2003) 5. sz. 1081–1101.
4 Görgey Albert: Görgei Arthur 1818–1916. Igló, 1917. 114–119.
5 A 18. századi Visegrádról Magyar Eszter: Visegrád. (Száz magyar falu könyvesháza). Bp., 

[2000.] 55–82.

2. kép 

Visegrád a 19. század második felében, acélmetszet J. Alt festménye után, 

MNM MKM, ltsz.: 54.12.
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Latinovits-villa szomszédságában magasodó 13. századi lakótoronynál (Salamon- 
torony), mint erről a korabeli fénykép is tanúskodik. 6 (3–4. kép)

A 19. század végén a 20. század elején ismertségét országos hírűvé váló műemlékei és 
a gyógy-idegenforgalom is elősegíti a homeopátiás gyógymódról ismert Bakody Tivadar – 
Görgei tisztje a szabadságharcban – visegrádi szanatóriuma, majd Gizellatelepen jött létre 
szanatórium, ill. gyógyfürdő. (5–6. kép)

A tábornok nemcsak Visegrád életében, de a korabeli közéletben is jelentős szerepet töl-
tött be, bár erre katonai-hadvezéri tevékenységének, becsületének megvédése érdekében 
kifejtett szakírói, publicisztikai munkásságától eltekintve semmilyen törekvése nem volt. 
Görgei ilyen irányú jelentőségét fémjelzi azon írók-költők sora, akikkel személyes kapcsolat-
ban volt: Gyulai Pál, Arany László, Lévay József, Ábrányi Kornél, Kozma Andor, Mikszáth 
Kálmán, Herczeg Ferenc, Hatvany Lajos, Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond, illetve akiknek 
az írásaiban szerepelt: Ady Endre, Lovik Károly, Ignotus, Tömörkény István, Schöpflin 
Aladár, Sárközi György Féja Géza, Németh László, Illyés Gyula stb. Az írók mellett vegyé- 
szek: Thán Károly, Ilosvay Lajos és történészek: Angyal Dávid, Marczali Henrik, 
neves orvosok: Korányi Sándor, Markusovszky Lajos, a híres színésznő Jászai Mari, köz-
életi személyiségek, politikusok: Mikó Imre, Grünwald Béla, Hodossy Imre, Tisza István, ifj. 
Andrássy Gyula és mások alkották a tábornok társaságát. Görgei visegrádi tevékenysége 
öccse családi birtokának „jószágigazgatói” tevékenységéből áll, ill. napjait az egyre növekvő 
baráti, tisztelői körrel való kapcsolattartás tette színesebbé. Ezekről a baráti találkozásokról 
visszaemlékezések, szépirodalmi írások, újságcikkek, levelek, fényképek is tanúskodnak.

Görgei szűkebb baráti köréhez tartozott Gyulai Pál, akinek leányfalui házában Görgei 
gyakran vendégeskedett, és Lévay József miskolci költő, műfordító, közéleti személyiség. 7 
A „három öregúr” egymással való tréfálkozásait számos visszaemlékezés és levél idézi fel: 
„...Egy alkalommal Gyulai menye Leányfalván szerette volna a visegrádi kertészetnek egyik 
titkát Görgeytől megtudni, de Görgey így szólt: «Ha én azt elárulnám, otthon le is vágnák 
a nyakamat.» Erre vágta Gyulai közbe: «Áruld el Artúr, hiszen te úgyis áruló vagy…»” 8

6 Marosi Ernő: Visegrád a nemzeti tudatban. Művészettörténeti adalékok. Ars. Hungarica 16. 
(1988) 1. sz. 5–10., Gróf Péter: A Visegrádi Múzeum előzményei 1871 és 1944 között. In: A 200 
éves Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményei. Szerk.: Pintér János. Bp., 2002. 711–731., Iván 
László: Régészeti kutatások és műemléki helyreállítások a visegrádi fellegvárban 1871–1998. 
(A visegrádi fellegvár Visegrád régészeti monográfiái 6.) Visegrád, 2006.; A 19–20. századi Viseg- 
rádról: „Visegrádon 252 ház található, a 1331 fős lakosságból 179 magyar, 1068 német, 14 tót, 
1 horvát, 10 „külföldi nyelvű”. 715-en fő a népesség (67%-a tud írni-olvasni.” In: A Magyar Ko-
rona országaiban 1881. elején végrehajtott népszámlálás eredményei némely hasznos háziál-
latok kimutatásával együtt. II. Bp., 1882. 205.; „Visegrád n. község (Gizellatelep, Lepenczpatak 
és Szentgyörgypuszta) Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., pomázi j., ház 305, l. 1508, német, magyar., 
5.774 kat. hold, ak. helyben, Törv. Szék Pestvidéki (székh. Bp.), járásbíróság, adóhivatal, Szt. 
Endre, csendőrőrs helyben 32,I,2, állami távírda hivatallal egyesített postahivatal, Gőzhajóval 
Nmaros vasút áll.” In: A Magyar Szent Korona Országainak Helységnévtára 1913. Szerk. és 
kiadja: A Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal. Bp., 1913. 1311.

7 Papp Ferenc: Gyulai Pál politikai és társadalmi köre a kiegyezés korában. – Részlet Gyulai Pál 
életrajzának második kötetéből. Budapesti Szemle 246. (1937) 718. sz. 257–276. 267–268.

8 Papp Ferenc: Gyulai Pál utolsó baráti köre. Irodalomtörténeti Közlemények 50. (1940) 4. sz. 326–
343. 338.
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3. kép 

A Salamon-torony a műemléki helyreállítás megkezdése előtt, MNM MKM, ltsz.: 89.3.1.

4. kép 

A Salamon-torony a helyreállítás megkezdésekor, MNM MKM, ltsz.: 89.8a.
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5. kép 

Visegrád villanegyede az 1870-es években a Görgey–Latinovits-villával, MNM MKM MOB, ltsz.: 31.097.

6. kép 

A Görgey–Latinovits-villa (balra) és Bakody szanatórium (jobbra) 1872 körül, MNM MKM, ltsz.: 80.36.1.
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Lévay József Görgeihez írott leveleiből is egy vidám, az élet mindennapi örömeit 
kedvelő társaság képe bontakozik ki előttünk:

„Tisztelt barátom!
Nem rég a fővárosban töltvén nehány napot, bár Leányfalván már közel voltam a te 
szikla-fészkedhez, mégsem teljesülhetett az az ohajtásom, hogy meglátogassalak. Gyulai 
barátunktól kérdezősködtem felőled s egyebek közt azt is felemlítette, hogy jól esett 
neked egy-egy korty abból a papramorgóból, melyet számodra valamikor küldöttem. 
Ennek hallása pedig nekem esett igen jól.
Engedd meg tehát, hogy folytassam e mindkettőnknek jól eső érzést. A mai postával 
négy butella igen finom és teljes hitelű szilvóriumot indítottam hozzád, mégpedig nem 
is valami új keletűt.
Fogadd szívesen s reggelenkint, imádkozás előtt, után, vagy helyett, szivogass belőle 
egy-egy kis erőt napi fáradalmaid könnyebbítésére.
Isten áldjon meg! Őszinte szives üdvözlettel

tisztelő barátod
Lévay József

Miskolcz, 1891. junius 13.” 9

„Sziklához lánczolt Királyi Sas! Tisztelt barátom!
Nagy szerénység és önmegtagadás nagy ereje lakozik tebenned. Jól tudod, hogy Sas-
ősöket, Jupiter madarát, nektárral itatja Ganyméd ez Olympon hová téged csak későn, 
sok idő mulva szólítsanak az istenek. Nektárt érdemlél s ime megelégszel a miskolczi 
laza földön … .ápolt amerikai törzsbe oltott európai vesszőfattyú levével, amely bármint 
dicsekedjék származásával, „vinkó” névnél egyebet nem érdemel. Sőt többre vitted. Tü-
relmes lélekkel megittad egy nyugalmas helyen a tea czím alatt elédbe tett szűz meleg 
vizet. Igy ismervén erényeidet, csak azt várom, hogy tokaji szamorodnihoz jóízűen fo-
gyasztgasd annak az egy gönczi hordónak a tartalmát, mely holnap vagy holnap után 
ád fel gyorsáruként a vasútra Fűrész Ferenc kereskedő.(NB lutheránus, akivel én efféle 
kupeczkedési ügyeimet végeztetni, s expediáltatni szoktam.
Tartsa ébren benned ennek finom italnak élvezése nem csak a vizet, hanem az emléke-
zetet is … megigért arczképed ügyébe. Különösen pedig ebben, hogy engem el ne felejts, 
hanem tarts meg meg ezután is rokonszenvedben, barátságodban.
Miskolcz, 1896. szept. tisztelő híved, szerető barátod

Lévay J.

NB. A leányfalvi zsiványpecsenye emlegetésére megeredt a nyálam. Életem soha ki nem 
heverhető veszteségei közé számítom hogy ott nem lehettem.” 10

9 Országos Széchényi Könyvtár (továbbiakban OSZK) Kézirattár, Levelestár 59. Lévay József 
Görgei Artúrhoz. Miskolc, 1891. június 13.

10 OSZK Kézirattár, Levelestár 60. Lévay József Görgei Artúrhoz, Miskolc, 1896. szeptember 20.
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Lévay következő levelében megköszöni a Görgei által küldött az arcképért:

„Folyton itt fog állani szemem előtt a hozzád hasonló fehér hajú és fehérlelkű jó barátok, 
Arany, Szász és Gyulai társaságában.” 11

A fénykép hátoldalára a tábornok a következőket írta barátjának:
„Túloldalon látható – millenáris kapuörnők állítása szerint – bájosan sikerült fényképe-
met fogadja emlékül szeretett és tisztelt barátom: Nagyságos megbőgött kapujú Lévay 
József úr, nyug. borsod megyei alispán, de – hál’ Istennek! – nem nyug. (sőt még egyre 
jó izüen rimelő) poéta laueratus, akinek miskolczvárosi vendég szerető lakásán, Gyulai 
Pál kritikus szemeláttára, a legideálisabb thealébe fullasztanom sikerült minden földi 
nyomorúságot, szomjúságot és étvágyat egyaránt.
Visegrád, az első millenium idejében
Görgei Arthur a licentia poetica határtalan országában valami sziklaféléhez lánczolt kir. 
sas. 1896. okt. 15.”
1916. jún. 5. „Fel is jegyeztem azt a S.zentpéteri üres fészekben” – Lásd az 1896. aug. 7-i 
naplófeljegyzést.” 12

De hasonló hangulatú levelet a kiváló történész, Marczali Henrik is küldött 
Görgeinek:

„Mélyen tisztelt tábornok úr!
A jó bor tulajdonsága felekezetek szerint osztályozva:
Legyen ó, mint a katholikus,
erős, mint a kálvinista
édes, mint a lutheránus
kereszteletlen, miként a zsidó.
Akár megfelel ez az üveg ennek a circumscriptiónak, akár nem, kivánjuk, hogy mind a 
négy vallás áldása szerint tábornok úrnak egészségére s üdülésére váljék.
Teljes tisztelettel maradok
tábornok úrnak
igaz híve
Marczali Henrik
Budapest húsvét napján” 13

Görgeit nemcsak irodalmárok, tudósok, közéleti személyiségek látogatták, hanem 
egyszerű emberek is, mint volt katonája Czipó István, aki hálás hangú levélben emléke-
zett vissza visegrádi találkozásukra:

11 OSZK Kézirattár, Levelestár 61. Lévay József Görgei Artúrhoz, Miskolc, 1896. október 20. 
12 Lévay József: Szentpéteri üres fészek: Napló 1892–1917. I–II. Szerk.: Porkoláb Tibor, S. alá rend.: 

Domján Annamária–Fibi Adrien Lillaí–Harmat Adrien Éva–Keksz Zsuzsa–Kerekes András–
Koncz Attila–Lipa Tímea–Nagy Gabriella–Nagy Zsófia–Porkoláb Tibor–Tóth Petra. II. Miskolc, 
2001. 423.

13 OSZK Kézirattár, Levelestár. 67. Marczali Henrik levele Görgei Artúrhoz. Budapest, é. n. Húsvét 
napján.
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„Tábornok úr!
Visegrádi utam kétség és remény 
közt volt, a kétség el csüggesztett 
hogy hogy hát ha nem találko-
zom Tábornok úrral a mi a lehető 
legroszabb lett volna reám nézve, 
De a remény új erőtt adott és sem-
mi akadály nem tudott volna visza 
tartani, és a remény győzött.
Ama magasztos érzelem és édesen 
fájó öröm midőn önt meg láttam 
nem engedett méltó szavaknak 
adni kifejezést mert úgy tele volt s 
van szivem Isten s önnel hogy azt 
szavakban kifejezni, tolal le írni, 
nem lehet a szívnek magasztos 
érzelmeit – és azt önre bízom mint 
magas műveltségű emberre
én hála Istennek szerencsésen haza 
érkeztem a szives fogadtatást csa-
ládom és barátimnak el beszéltem 
a kik meg hatottan halgatták
Most tehát fogadja családom és 
barátimnak őszinte jó kívánatát 
nekem pedig mint tősgyökeres ma-
gyar földműves paraszt embernek 
őszinte s talán leg önzéstelenebb 
jó érzelmemet s végül a mit a fején 
láttam a szabadság harczban fején 
kapott sebhelyére csókomat
ezek után maradok
és vagyok
Verpelét 1894 szepten hó 19-én haza- 
fiui üdvözlettel

Czipó István
bíró

A Nagyságos asszonynak kéz csókomat
szeretett testvérének alázatos
tiszteletemet küldöm
Isten velök” 14

14 OSZK Kézirattár, Levelestár 1. Czipó István levele Görgei Artúrhoz, Verpelét, 1894. szeptem-
ber 19.

7. kép 

Görgei Artúr 1890. körül, MNM TF, ltsz.: 683-1956.
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A tábornok visegrádi ténykedésében a birtok ügyeinek intézése mellett, amiről rend-
szeres beszámolókat, elszámolásokat küldött öccsének, Görgey Istvánnak, nagy élvezettel 
hódolt egyik kedvenc időtöltésének, a kertészkedésnek. 15 A Görgey–Latinovits-birtok 
része volt a Visegrádhoz tartozó Szentgyörgypusztán, a mai Idősek Otthona helyén levő 
terület, ahol a tábornok virágzó kertészetet hozott létre. Egy barátjuk meglátván azt 
mondta: „Te Arthur! Hiszen ez tiszta Bulgária.” 16 A név megtetszett Görgeinek, mert 
ismerünk olyan Visegrádról írott levelét, aminek fejlécén „Bulgária” van feltüntetve. 
A Görgeihez köthető személyes tárgyi anyag kevés maradt meg, de a mellékelt fénykép 

15 OSZK Kézirattár, Quart. Hung. 2948 fol. 1/a.–fol. 346/a. Görgei Artúr visegrádi számadása 
1878–1900.

16 Koczogh András: Görgey. Bp. 1942. 40–41.

8. kép 

Görgei Artúr által írt levél, Visegrád 1897. április 30. ltsz.: 1447.
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a tanúsága szerint is általa használt kerti szerszámok megvannak a Magyar Nemzeti 
Múzeum Történeti Tárának gyűjteményében. 17 (7. kép) A visegrádi múzeum gyűjtemé-
nyében levő eredeti Görgei-levél szintén a kertészethez kötődő kedves iromány, amely 
egy általunk ismeretlen hölgyhöz íródott: (8. kép)

„Visegrád 1897. április 30.

Igen Tisztelt Nagysád!
Méltóztatott egyszer egekig dicsérni előttünk azt a bizonyos babot mely zölden sárga 
hüvelyű.
Azóta csak azzal álmodom éjjel-nappal.
Elragadó szép álmok azok, de mit érnek, ha nincs nyugtom tőlük?
Könyörüljön meg rajtam édes Nagysám! s juttasson nekem konyha kertje e remekének 
magvából akár csak egy marékkal is.
Ha nem szívesen teszi és mégis küld: e nemes önmegtagadásért majd égető forrósággal 
fogja kezeit csókolni
sírjáig hálás tisztelője 
Görgei Artúr” 18

17 Görgey Artúr élete és működése Magyarországon. Szerk.: Simon V. Péter. Bp., [1990.] 104., 181.
18 Magyar Nemzeti Múzeum – Mátyás Király Múzeum (továbbiakban MNM MKM), ltsz.: 1447.

9. kép 

Görgei Artúr íróasztalánál, MNM MKM, ltsz.: 80.43.1.
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Visegrádon Görgei baráti köréhez tartozott 
Metzker Károly jegyző, aki a tábornokról szóló 
emlékeit a róla és Ferenc Józsefről szóló könyv-
ben jelentette meg. 19 A Mátyás Király Múzeum 
birtokában levő, az idős tábornokot íróasztalánál, 
újságolvasás közben ábrázoló fényképet Görgey 
Istvánné lánya, Návay Lenke ajándékozta 
Metzker Károlynak, mint ezt a kép hátoldalán 
levő feliratból megtudhatjuk. (9. kép) Ehhez 
a korszakhoz kötődik az a több kiadványban – 
például Metzker Károly kötete – megjelent és 
széles körben elterjedt történet, mely szerint 
Görgei minden évben egy kosár szőlőt küldött 
Ferenc Józsefnek. 20 Ezt ebben a formában maga 
Görgei cáfolta egy erről szóló hírlapi közlésre 
reagálva Vadnay Károlyhoz, a Fővárosi Lapok 
szerkesztőjéhez írott levelében:

„Visegrád, 1892. Sept. 25.

Tisztelt barátom!
A „Fővárosi Lapok” mai (265) számában a követ- 
kezőket olvasom:

»Még a délután folyamán Görgei Arthur egy tálcza pompás gyümölcsöt küldött az erdész 
lakba Ő felsége számára.«
Ha a többi lapok akármit hazudnak rólam: fel sem veszem. Másképen áll a dolog ha a te 
lapod hoz vagy átvesz efféle lapos hazugságokat.
Mert téged én eddig sokkal ügyesebb s különösen velem szemben sokkal tapintato-
sabb lapszerkesztőnek ismertelek, semhogy oly szellemdús ostobaságokra szorulhatnál 
lapodnak érdekesebbé tétele czéljából.
Kétségtelen hogy én is szivest-örömest küldenék, ha volna miből.
Neked, tisztelt barátom, a köztünk fenálló viszonynál fogva tudnod kell hogy e föld-
kerekségén én, akár tulajdonul, akár bérben egy tenyérnyi darabka földet sem birok, 
tenyeremen pedig nem terem semmiféle élvezhető gyümölcs.
Dixít és keserves vezeklésed reményében ez egyszer megbocsát
őszinte barátod Görgei Arthur” 21

Nagy tisztelője volt a tábornoknak a kor talán legnagyobb színésznője, Jászai Mari is. 
Visszaemlékezésében megörökítette Görgeivel való találkozásait, beszélgetéseit, amelyek 

19 Metzker Károly: Néhány jellemvonás Görgei Arthur és I. Ferencz József életéből. Bp., é. n.
20 Metzker K. i. m. 47–48.
21 Kéky Lajos: Vadnay Károly levelestárából. (Második, befejező közlemény.) Irodalomtörténeti 

Közlemények 52. (1942) 2. sz. 164–185. 182–183.

10. kép 

Az idős tábornok, MNM TF, ltsz.: 62.4219.
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során arról faggatta miként tudta elviselni megbélyegezettséggel sújtott belső emigráció 
évtizedeit. (10. kép)

„Visegrádon Görgey Artúrnál. 1904 Június 10.

… Mikor első ízben, tíz évvel ezelőtt, éppen erről beszéltünk, ebéd után, a feketekávé 
mellett, engem végtelen szánalom fogott el és feltolakodott a szívemből a nyelvemre 
ez a kérdés: – Tábornok úr, hogy tudta elviselni ártatlan létére negyven esztendeig az 
áruló nevet? – Könnyen – felelte mosolyogva –, hiszen megszoktam. Sokkal nehezebb 
volt elviselnem az első „éljen”-t. – Milyen körülmények között történt ez? – kérdeztem 
nekibátorodva. – A múlt nyáron volt, hogy sógorasszonyom szőlőjéből jöttem befelé 
egyedül, szokásom szerint: a kocsiút közepén. Szembe jött velem egy nagyobb társaság. 
Nagymarosi kirándulók lehettek. Mikor ők is észrevettek, megálltak, kétoldalt sorfalat 
csináltak és arra kényszerítettek, hogy közöttük haladjak el. No, gondoltam magamban, 
most hallod majd meg a titulusodat, Görgey. Akkorát még sohasem csalódtam: a férfi-
ak levették a kalapjukat és ők is, meg a hölgyeik is, halk, diszkrét éljennel üdvözöltek. 
Látja, ezt nehéz volt elviselni. Mikor ezt elmondta, nevető kék szeme megtelt a hála 
könnyeivel.

… Mikor újra meg újra megkérdeztem tőle: miért és hogyan bírja magán viselni az „áru-
ló” nevet ártatlanul, végre így felelt: – Hát azt hiszi, nem tettem ezzel határtalan nagy 
szolgálatot Magyarországnak? Mit gondol, mekkora önbizalmat öntött a magyarba 
annak tudata, hogy őt nem lehet legyőzni, hanem el kell árulni, hogy elbukjék. Nem 
acélozta-e ez a tudat a magyarokat az ötvenes évek dacos, merev ellent-állására is? Látja, 
ezért érdemes volt mártírnak lenni, mint ahogy maga mondja. …” 22

Krúdy Gyula, akit Visegrád történelmi hangulata más műveiben is megragadott, 
a maga stílusában rajzolta meg a Visegrádon Görgei körül kialakult hangulatot:

„Itt »tábornoknak« nevezték őt, és még magam is láttam néha a Pap-féle vendéglőben 
majálisokon megjelengetni farmerruhában, szalmakalapban, amelynek levételekor min-
denki kíváncsian kereste ama történelmi sebet. Ah, ott piroslott a seb: a nők csuklottak 
az izgalomtól, a férfiak elborongtak, az ifjúság tisztelkedett. Majd a mulatság hevében 
a cigánybanda néha a Kossuth-nótát játszotta, ami elkerülhetetlen volt a századeleji 
mulatságokon, és ilyenkor is minden szem kutatón, kíváncsian, emberien érthető tapin-
tatlansággal Görgey felé fordult: vajon haragszik-e a tábornok a nótáért? A tábornoknak 
esze ágában sem volt haragudni, sőt életvidám öregember módjára gyönyörködött a 
fiatalság mulatozásában. De voltak más okoskodók is az ilyen visegrádi majálisokon 
(aminthogy ez időben még okos ember hírében állott az is, aki dugóhúzót hordott a zse-
bében), akik más oldalról vetették alá próbának a tábornokot. Vidéki rendezők módjára 
hirtelen csendet kértek, és rendszerint felállították a helybeli gyógyszerészt, a nyugalma-
zott iskolaigazgatót vagy más honoráciort, aki mindig készen volt egy tószttal, amelyet 
Ferenc Józsefre lehet elmondani. Megint csak a tábornokot figyelték a kandi szemek. 

22 Jászai Mari Emlékiratai. S. alá rend.: Lehel István. Bp. [é. n.] 123–124.
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Nem, a jólelkű, egyszerű, kedves mosolyú öregúr egyetlen arcvonásával sem árulta 
el, hogy eszébe jutnának a klagenfurti napok, amikor éppen Ferenc József parancsára 
internálták. … Manapság ellepik a kirándulók Visegrádot, amelyet nem lehet a világ 
egyetlen szép tájékához sem hasonlítani, annyira magyar, vérbeli, történelmi, hogy csak 
magyarok érezhetik meg azokat a hangulatokat, amelyek a királylátott erdőségekből, 
históriai aranyat emésztett romfalakból árad a fehér hajó utasai felé. Az emberek felvi-
dulnak e tájon, mint a falevelek. Mintha csak azért suhant volna el annyi száz esztendő, 
hogy fojtott gondolat nélkül nézegethessenek a magyarok Visegrád felé. Már elment 
innen az is, aki a XIX. század magyarjai közül a legtöbb pirosló indulatot fakasztot-
ta. Nem ácsorog többé a Salamon-torony aljánál az a fantomszerű öregember, akiről 
mindenki tudott Magyarországon, valójában pedig nagyon kevesen ismerték. Nem tá-
maszkodik merevülten sétabotjára, és nem néz elgondolkozva a hajó után, mint az élet 
számkivetettje. A hajó elcsobogott a vidám emberekkel, a remete valóban olyan remetéje 
maradt a magyar múlt időnek, hogy most már alig emlékeznek rá. …” 23 (11. kép)

Görgei Artúr életének és tetteinek értékelését majd 150 éven át a vesztett szabad-
ságharc felett érzett nemzeti fájdalomban gyökeredző bűnbakkeresés és a politikai 
megrendelésre gyártott „áruló szerepet” különböző mértékben és színvonalon sulykoló 

23 Krúdy Gyula: Görgey, a visegrádi remete. In: Krúdy Gyula: A XX. század vizitkártyái. Bp., 1986. 
110–114.

11. kép 

Görgei Artúr az 1910-es években a Duna parton levő Görgey-villa (mai Vár Szálló) udvarán, 

MNM TF, ltsz.: 531-1960.
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történelmi, szépirodalmi és publicisztikai irományok jellemezték. Az írók a Görgeihez 
való személyes hozzáállásuk, ismeretségük, politikai nézeteik, irodalmi stílusuk – gon-
doljunk csak arra, milyen nagy különbség mutatkozik Jókai, Krúdy vagy Móricz között 
a Görgei-téma irodalmi megjelenítésében – által befolyásolva, de reális képet rajzoltak 
a tábornokról, megelőzve a közvélemény, a politikusok, de a történészek 1849-től majd 
70 éven át lassan változó, formálódó hiteles véleményét. Az írói paletta Gyulait Páltól 
mostanáig, Görgey Gáborig tart…

A történettudományban az 1930-as évekre, elsősorban Aggházy Kamill, Bánlaky Jó-
zsef, Gyalókay Jenő, Julier Ferenc, Kosáry Domokos, Pethő Sándor és más historikusok 
munkásságának köszönhetően a történészi tisztánlátás méltó elégtételt szolgáltatott a 
tábornoknak. 

Görgei Artúr 1916. május 21-én bekövetkezett halálával hosszú élete, szenvedése 
lezárult, de a személyével, hadvezéri ténykedésével kapcsolatos viták nem. Mégis 
megállapítható, hogy a kiegyezés utáni nagymértékű gazdasági, társadalmi, kulturális 
fejlődés, egy új nemzedék felnövekedése is lehetővé tette, hogy a közvéleményben a 
tábornokról igazságosabb kép alakuljon ki. Talán kissé erőltetett a párhuzam, de sa-
játságos, hogy Ferenc Józsefnek a nemzet milyen gyorsan megbocsátott, holott az 1849 
utáni megtorlások az ő uralma alatt, tudtával és beleegyezésével történtek. Talán nem 
járunk távol az igazságtól, ha úgy véljük, a tábornok halálakor nemcsak a magyar po-
litikai vezetés, hanem a társadalom nagy része is osztozott Tisza István miniszterelnök 
Görgeiről alkotott véleményében, amelyet sógornőjének, özv. Görgey Istvánnénak írott 
levelében fejtett ki.

„Özv. Görgey Istvánné úrnőnek.

1916 május 24.

Nagyságos Asszonyom!
Fogadja, kérem, Görgey Artúr elhunyta alkalmából igaz részvétemnek s az elhunyt nagy 
ember emléke iránt érzett mélységes tiszteletemnek kifejezését. 
Nagy ember volt Görgey Artúr úgy a cselekvés órájában, mint a nemes büszkeséggel elvi-
selt néma szenvedés hosszú évtizedeiben. Küzdött mint egy oroszlán; amidőn a küzdelem 
folytatásának céltalan voltáról meggyőződött, habozás nélkül vette magára a befejezés 
egész ódiumát és tűrte egyetlen jajszó nélkül a félrevezetett nemzet átkait és gyűlöletét. … 
Görgey Artúr is, s ha nem vehette is ki részét a kiegyezés alapján megindult áldásos 
munkából, megengedte a Gondviselés, hogy megérje a személyét környező félreértések 
eloszlását, az igazság diadalát, s mint az egész nemzet hálás tiszteletétől környezett nagy 
aggastyán fejezze be életét.

Legyen áldott emlékezete.
Tisza.” 24

24 Gróf Tisza István összes munkái. 4. sorozat 5. kötet I. Gróf Tisza István levele 1914 július 21-
ről. II. 1916 február-november havában írt levelek, táviratok, távbeszélőn küldött üzenetek és 
egyes előterjesztések. Bp., 1933. 200–201.
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A két világháború közötti időszakban 
a tudományos és irodalmi művek mellett 
végre köztéri szobrok formájában is em-
léket lehetett állítani a tábornoknak. 1935. 
május 21-én a Prímás-bástyán (ma Tóth 
Árpád sétány) a Hadtörténeti Múzeum 
előtt állították fel Vastagh György Görgei 
lovas szobrát, Miskolcon, ahol a 13. gya-
logezred 1930-tól viselte nevét, egy évvel 
korábban, 1934. május 21-én avatták fel 
Sidló Ferenc Görgey-szobrát. 25

Görgei Artúr emlékezetének visegrá-
di ápolásában a két világháború között 
komoly érdemei voltak Zsitvay Tibornak, 
aki 1933-ban a tábornokról elnevezett 
úgynevezett Görgey-bércen emlékmű-
vet emeltetett, amelyen Csiszér János 
szobrászművész által készített bronz re-
lief örökítette meg a tábornok öreg kori 
profilját. Az 1933. június 24-i avatáson 
Zsitvay elszavalta ez alkalomra írt versét, 
amelyet az emlékmű táblájára is rávéstek. 
(12. kép)

„Magányos bérc a zúgó rengetegben…
Így állt soká… Keményen… 
Egymaga…
Villám, ha gyúlt vádló fellegekben,
Dacolva fénylett büszke homloka,
Mélyében szikla, cserfalomb a vállán…
Álmodta szentünk maga igazát,
Míg lassan-lassan szín valóra válván,
Örök borostyán font rá koronát.” 26

Görgei hagyatéka múzeumi bemutatásának lehetőségét Schulek János építész, Viseg- 
rád történelmi emlékeinek avatott kutatója már 1936-ban felvetette:

25 Goda Gertrúd: Lehet-e kialakult Görgey-ikonográfiánk? Gondolatok Sidló Ferenc: Görgey Ar-
túr (Görgei Arthur) miskolci szobra kapcsán. A Herman Ottó Múzeum évkönyve 39. (2000) 
311–321. 319.

26 Zsitvay Tibor (1884–1969) politikus, igazságügyminiszter, az Országgyűlés elnöke, a Magyar 
Turista Szövetség védnök-elnöke. Dr. Balassa László: A Nagyvillám és környékének turista út-
jai. Visegrádi Dunazug és a Nagyvillámhegy. Zsitvay Tibor bevezetőjével kiadta a B.O.T.E. é. n. 
[1937?] 75.

12. kép 

A Görgey-bércen levő emlékmű felavatása 

1933. június 24., balra kockás kabátban Zsitvay Tibor. 

A Zsitvay-Szentgyörgyi család birtokában levő 

fénykép másolata
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„Időszerűvé teszi a muzeum gondolatának felvetését néhai Görgei Artúr tábornok rokon-
ságának az a szándéka, hogy ajándékképen felajánlaná a nemzetnek az elhalt nagynevű 
szabadsághős hagyatékának megmaradt emléktárgyakat, ha azoknak Visegrádon való 
megfelelő elhelyezéséről gondoskodás történik. Egy ilyen »Görgei szoba« képezhetné 
alapját a Visegrádi Múzeumnak; fejlesztését és rendben tartását pedig az idők folyamán, 
ha másképp nem volna lehetséges, a Visegrádon lakó lelkes hazafiakból álló társadalmi 
alakulat, a »Várbizottság« vállalhatná magára.” 27

Erre sajnálatosan nem került sor. 1945 után a villákat államosították, üdülőként hasz-
nálták a Görgey–Latinovits család megmaradt dokumentumai, a tárgyak, berendezés 
részei az Elhagyott Javak Kormánybiztosságához, majd a Magyar Nemzeti Múzeumba, 
a Hadtörténeti Múzeumba, a fényképanyag a Munkásmozgalmi Múzeumba, majd a mú-
zeumnak a Magyar Nemzeti Múzeumba történt beolvadása után a Fényképtárba került. 28

Görgei Artúr „élete és működése” 1945 után ismét politikai kérdéssé vált. Andics Er-
zsébet történész, a Moszkvai Állami Egyetem, a krasznogorszki antifasiszta főiskola, a 
Magyar Dolgozók Pártja Pártfőiskolája és az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára 29 

27 Schulek János (1872–1948) építészmérnök. Schulek János: Visegrád problémái és feladatai. (A 
Visegrádi Várbizottság Kiadványai I.) [Bp.], 1936. 20.

28 Simon V. P. i. m. 100–120.
29 Andics Erzsébet (1902–1986) politikus, történész, egyetemi tanár, az MTA tagja.

13. kép 

Antall József és Kosáry Domokos bejegyzése az 1986-os visegrádi Görgei kiállítás vendégkönyvében: „A múzeum 

jó szolgálatot tett történetírásunknak a kiállítás megrendezésével. Kosáry Domokos”; „Gratulálok a rendezőknek 

és nagy öröm, hogy ezt megértük. Antall József”
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Görgeit újra „törvényen kívül” helyezte mint a forradalmár Kossuth ellen ármánykodó, 
a Békepárthoz tartozó személyt. 30 Kosáry Domokos idézte fel 1986-os, Visegrádon tartott 
előadásában, hogy 60-as, 70-es évek történelemtankönyveiben Perczel Mór tábornok ké-
pének aláírása szerint ő nevezte először árulónak Görgeit.

Visegrádon a 60-as, 70-es években Cseke László Visegrádról szóló útikönyveiben 
a tábornokhoz kötődő emlékhelyekre hívta fel a figyelmet. 31 1986. május 25-én, a II. 
világháború után Magyarországon elsőször Visegrádon, a Mátyás Király Múzeum-
ban rendeztek Görgey Artúr Visegrádon címmel kiállítást és konferenciát a tábornok 
emlékére. A szerény tárlaton a Magyar Nemzeti Múzeum, a Mátyás Király Múzeum, 
a Hadtörténeti Múzeum és a Munkásmozgalmi Múzeum, valamint a Görgey család 
segítségével, részvételével a tábornok személyes tárgyait, fényképeket, dokumentu-
mokat, fegyvereket, a budavári – akkor még vissza nem állított – Görgei lovas szobor 
makettjét állították ki. 32 (13. kép)

A tudományos ülésszakon a téma akkori legkiválóbb kutatói, Kosáry Domokos, Katona 
Tamás és Pusztaszeri László tartottak előadást, de a közönség soraiban is számos, Görgei 
életével, pályafutásával foglalkozó történész, kutató foglalt helyet, például Antall József, 
a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum főigazgatója, a későbbi miniszterelnök, akinek a 
tábornokról írt tanulmányának kiadását – Kosáry Domokos támogató véleménye ellené-
re – több lektora nem javasolta. 33 Ebben a cikkében Antall József a Görgei iránti pozitív és 
negatív töltetű érdeklődés, a történelmi helyzetek utólagos értékeléséről írt le máig érvé-
nyes gondolatokat: „A tegnap a ma emberéből csak akkor vált ki szenvedélyt, ha a múlt 
nagyon mélyen gyökeredző, legbenső érzéseit érintő, a nemzet alapvető sorskérdéseit fesze-
gető korszakát (és szereplőit) idézi fel előtte.” 34

A kiállítás létrejöttét is némi szakmai-politikai huzavona előzte meg, mert meg kellett 
várni, hogy megjelenhet-e a História című történelmi folyóirat 1985. évi 1., úgynevezett 

„áruló” száma. Ebben Görgei mellett a kuruc generális, Károlyi Sándor méltó és reális 
történeti értékelését olvashattuk. Bármilyen furcsának is tűnt, Görgei Artúr személye 
1986-ban politikailag még mindig kényes téma volt. Ezt bizonyította a rendezvényre 
reflektáló, a hazug és tarthatatlan „áruló vádat” ideológiai indíttatásból szajkózó né-
hány neves bértollnok írása, valamint az a komikus helyzet, amikor a kiállítás rendezése 
közben telefonon a szentendrei pártbizottságról hívták fel a múzeumot, és érdeklődtek, 
voltaképpen milyen kiállítás is készül.

A kiállításnak elsősorban lélektani és erkölcsi jelentősége volt, az adott személyi és tár-
gyi feltételek mellett szerény tárgyi anyaggal tudta bemutatni Görgei Artúr emlékezetét.

1986 decemberében megalakult a Görgey Múzeumi Bizottság Antall József, Katona 
Tamás, Kosáry Domokos, Görgey Gábor, Pusztaszeri László és mások közreműködésével; 

30 Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története. Bp., 1994. II. 224–244.; Hermann Róbert: A Görgey-
kérdés mai állásáról. Hadtörténeti Közlemények 108. (1995) 4. sz. 116–134. 126–127.

31 Cseke László: Visegrád. Bp., [1974]5, Uő: Visegrád. [Bp.], 1980.
32 A kiállítás sajtóvisszhangjából a fontosabb írásokat idézni Simon V. P. i. m. 97–98.
33 Antall József: Egy évszázados per. A Görgey-kérdés tegnap és ma. Orvostörténeti Közlemények 

Communicationes de Historia Artis Medicinae 158–165. (1997–1998) 17–36. 32–33.
34 Antall J. i. m. 18.
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Visegrádot Cseke László, a múzeumot Jékely Endre és Gróf Péter képviselte. A testület 
fő célja, hogy Visegrádon a Salamon-torony utcai Görgey–Latinovits-házat múzeumi 
kiállítóhely céljára megszerezze és berendezze. A hivatalok útvesztője és a pénzhiány 
mellett sajátságos módon egy pozitív politikai változás, a rendszerváltás is befolyásolta, 
mivel 1990-től Antall József miniszterelnöki, Katona Tamás pedig államtitkári szerepet 
vállalt.

A 90-es évek elejétől Visegrádon a helyi önkormányzat, a Pilisi Parkerdőgazdaság és 
a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma a lehetőségekhez mérten igyek-
szik a tábornok emlékezetét és emlékhelyeit ápolni. A Görgey-bércen levő emlékmű 
felújítása mellett a tábornok egyik lakhelye a mai Vár Szálló melletti, a Salamon-torony 
utca felé vezető lépcsőt róla nevezték el, s a kerítés falán visegrádi tartózkodását is meg-
örökítő emléktáblát állítottak. (14. kép) A 90-es évektől a múzeum, a művelődési ház és 
más intézmények, magánszemélyek közös szervezésében minden év május 21-én, az 
1849-i budai diadal és Görgei halálának napján megemlékezéseket rendezetek a Görgey-
bércen, illetve a Görgey-lépcsőnél. A 2013-as ünnepségen visegrádi ősbemutató keretén 
belül hangzott el a dunabogdányi fúvósok előadásában a Görgey-induló. A megemlé-
kezések mellett számos cikk, könyvrészlet jelent meg a tábornok visegrádi évtizedeiről 
(Élet és Tudomány, Szép Magyarország, Visegrádi Hírek, Visegrád Almanach stb.).

2009-ben újabb kiállítás nyílt Görgei visegrádi korszakáról a művelődési ház és a mú-
zeum együttműködésében. A május 21-i megemlékezés napján megnyíló tárlatot Hermann 
Róbert történész nyitotta meg. A koszorúzáson a Magyar Honvédség Központi Kiképző 

14. kép 

Az 1992-ben felavatott emléktábla a Duna parti Görgey-villa kerítésén a Görgey lépcsőnél
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Bázisának (Szentendre) díszegysége tisztelgett, az egység parancsnoka, Dr. Isaszegi 
János mk. vezérőrnagy részvételével. A szentendrei egység, amely a két világháború 
között Görgei nevét viselte, 2012 májusától újra a tábornok nevét vette fel. 

A fentiekben Görgei Artúr életének 1867–1916 közötti időszakához szándékoztam 
néhány adalékkal szolgálni. Görgei Artúr ezekben az évtizedekben visszavonultan élt, 
csak „magánemberként” volt jelen a közéletben, ezért a tanulmány nem elsősorban 
történeti források, hanem visszaemlékezések, levelek, szépirodalmi művek segítségé-
vel kísérelte meg megrajzolni azt a kiemelkedő személyekből álló szellemi kört, amely 
nemcsak a tábornok életét tette színesebbé, de a korszak történeti, szépirodalmi, publi-
cisztikai képét is. 35

Görgei sorsa jellemzően 19–20. századi magyar sors. Egy máig tiszteletre méltó, 
kiemelkedő hadvezéri teljesítményt nyújtó katonát bizonyos politikai körök és az érzel-
mileg motivált közvélemény az illő megbecsülés helyett a levert harc felelősévé tettek és 
1849-től több mint egy évszázadon át emberileg, erkölcsileg megbélyegezték.

Mint említettem, ebben a kérdésben a magyar irodalom jeles alkotóinak nagy része 
nem csak emberi megértéssel, hanem józan realitásérzékkel viszonyultak Görgeihez és 
írásaikban is ezt a képet közvetítették. Ennek egyik legszebb, kissé patetikus példája 
Móricz Zsigmond 1912-es tanulmánya, amelynek befejező részét idézzük: „…És ma 
minden ifjú magyar, aki előtt már megnyílt a látás tisztasága, tekintsen az elrejtett zug 
felé, ahol még él nemzetünk egyik legnagyobb fia s meghatódott lélekkel, megcsillanó 
könnyel, hangtalanul és szíve legbensőbb érzésével küldje arrafelé azt a kiáltást, amely 
hajdan annyit és oly viharosan zúgott, de amely hatvanhárom év óta egyszer sem csen-
dült fel a nemzet ajkán, hogy:

– Éljen Görgey!… Éljen a magyar nemzet mindörökre legnagyobb élő vértanúja!
És a magyar nemzet élni fog, amíg ilyen fiakat tud szülni a tettre és az önfeláldozásra!” 36

ARTÚR GÖRGEI’S TIME IN VISEGRÁD

Summary

From the middle of the 1870s until his death, Artúr Görgei, commander-in-chief of the 
Hungarian Revolution of 1848–49, lived on the Visegrád estate of his younger brother, 
István Görgey.

In this milieu the General played an essential role not just in the life of Visegrád but 
in contemporary public life also, altough he had no intention of being such a public fig-
ure apart from his work to defend his military activities as commander and to potect his 
honour. His significance is proven by the list of writers and poets who were in personal 
contact with him like Pál Gyulai, László Arany, József Lévay, Kornél Ábrányi, Andor 
Kozma, Kálmán Mikszáth, Ferenc Herczeg, Lajos Hatvany, Gyula Krúdy, Zsigmond 

35 Ezúton is szeretném megköszönni Iván László kollégámnak eddigi munkámhoz nyújtott segít-
ségét.

36 Móricz Zsigmond: Az élő vértanú. Nyugat 5. (1912) 6. sz. március 16. 473–477. 477.
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Móricz along with the ones who portayed him in their writings like Endre Ady, Károly 
Lovik, Ignotus, István Tömörkény, Aladár Schöpflin, György Sárközy, Géza Féja, László 
Németh, Gyula Illyés, etc. Besides the writers, his company included chemists like 
Károly Thán and Lajos Ilosvay, historians like Dávid Angyal or Henrik Marczali, re-
nowned doctors such as Sándor Korányi and Lajos Markusovszky, the famous actress 
Mari Jászai, as well as polictians and men of puplic life like Imre Mikó, Béla Grünwald, 
Imre Hodossy, István Tisza and Gyula Andrássy ifj.

The rediscovery of Visegrád, former royal residence and 18th century market-town 
of the crown lands, happened in the reform era, when it appears as the symbol of the 
glorious past in literature and fine arts. (Fig. 2.) With the development of ship trans-
port and train servive, Visegrád became a popular holiday resort among the citizens 
of Budapest and from 1872 it was one of the first places where the protection of his-
torical buildings became an important matter. In the study contemporary photos show 
19th century Visegrád, the scene of the General’s life. (Fig. 4–6.)

We illustrate the last decades of Artúr Görgei’s life with his letters and a selection of 
the period’s press and literature. Numerous pictures were made of the elderly Görgei, 
which can be found in the Hungarian National Museum’s Photographic Collection and 
the King Matthias Museum. (Fig. 7–11.)

Between the two world wars Tibor Zsitvay deserves the credit for the promotion 
of Artúr Görgei’s memory in Visegrád with erecting a monument on the so-called 
Görgei-crag in 1933, where a bronze relief made by sculptor János Csiszér reproduces 
the General’s profile of old age. (Fig. 12.) At the time of Artúr Görgei’s death not only 
the political leadership but the majority of the period’s media commemorated him with 
great honour and by the time of the 1930s historians have finally done justice to the life 
and legacy of the General.

After 1945 it was Visegrád where the first exhibition and conference took place about 
Artúr Görgei. Domokos Kosáry, Tamás Katona and László Pusztaszeri held lectures at 
the academic session.

By using selections of historical and literary works along wth photos from the era, 
the paper’s aim is to show that Artúr Görgei did not spend his last decades as the „her-
mit of Visegrád”, but he was a significant figure of the Hungarian intellectual life.


