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HŐS VAGY ÁRULÓ

„Azt jövendölém a tábornok úrnak, ha egy kis sze-
rencséje járul hozzá, neki az isteni gondviselés nagy 
és fényes pályát jelölt ki, és azon meggyőződéssel 
jövendölém, miképpen tudom, hogy akármik legye-
nek is a körülmények, ő a szabadság hű szolgája 
marad mindig.” 

Kossuth 1848. november 9-én

„Szegény szerencsétlen hazánk elesett. Elesett 
nem ellenségeink ereje, hanem árulás s alávalóság 
által… Ó, hogy ezt megértem, s mégsem szabad 
meghalnom.
Görgeit felemeltem a porból, hogy magának örök 
dicsőséget, hazájának szabadságot szerezzen. És ő 
a hazának gyáván hóhérjává lőn.”

Kossuth 1849. szeptember 12-én

Kossuth Lajos 1848 őszén a szabadság bajnokát, rá 
10 hónapra az országot elveszejtő alávaló árulót látta 
Görgei Artúrban, őt tette felelőssé a szabadságharc 
elvesztéséért. Kossuth ítéletét figyelmen kívül hagy-
ni nem lehetett, „a magyarok Mózese” meghatározó-
an formálta a közvéleményt. Ugyanakkor lehetett-e 
egyedül felelős az 1849-ben mindössze 31 éves kato-
natiszt az ország sorsáért? A szabadságharc árulója 
vagy legkiválóbb katonája volt ez az ismeretlenség-
ből szinte pillanatok alatt fővezérré avanzsált tiszt, 
aki a szabadságharc tizenegy nagy csatájából hétben 
ott volt, és ebből öt ütközetet ő maga vezetett? El 
lehetett volna kerülni a nevéhez fűződő fegyverle-
tételt? Ezekre a kérdésekre az idők folyamán több 
válasz is született, Görgei Artúr megítélése többször 
változott, tetteit, érdemeit pártállástól függően so-
kan sokféleképp értelmezték. Valós alakját egyre in-
kább elfedte a személyéhez kapcsolódó szóbeszéd, 
az 1848–49-es forradalomhoz és szabadságharchoz 
való viszonyunk, az ország függetlenségét, a polgári 
átalakulást is szimbolizáló Kossuth-kultusz.

A Magyar Nemzeti Múzeum kiállítása Görgei 
Artúr születésének 201. évében először tesz kísér-
letet arra, hogy Görgei valós alakját, pályafutását, 
majd megítélését, és annak változásait napjainkig 
bemutassa, s emlékét az őt megillető tisztelettel és 
megbecsüléssel övezze.

1 | Görgei Artúr
Ifj. Szlávics László szobra
rozsdaálló acél
M.: 60 cm
2018 januárjában avatták fel a visegrádi 
önkormányzat pályázatára készült Görgei-
szobrot Visegrádon a Városháza udvarán. 
A rozsdaálló acéllemezekből áttörten 
összehegesztett portré úgy idézi meg a 
honvédtábornokot, hogy töredezettségével is 
reflektál a magyar közemlékezet Görgei-képére, 
többször változó, vitatott megítélésére. 
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