8o éves az isaszegi honvédszobor
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Ki lótto titkót, mit magibo rejtett?
condjoit, nely nyonta, nint ég o titónt?

Cörgey Artúr köznemesi csa|ádban, l B.lB. január 30-án, a Szepes vármegyei Toporcon szÜletett. Tanulmányait Késmárkon kezdte, majd 1B32.tő| Tu||nban, az osztrák katonai utászakadémián fo|ytatta. l B37-tó| hadnagyi, 1B42-Íő| főhadnagyi rangban szo|gá|t a császári
hadseregben. 1B45 nyarán |eszere|t, és a prágai egyetemen vegyészetet tanult' Ő fedezte
fe| a kókuszolaj zsírsavát, a |auri|savat. Az 1B4B. március l5-i forrada|om után Íe|aján|otta
szolgá|atait a magyar kormánynak. JÚnius 13-án századossá, augusztus l7-én órnaggyá,

október 7-én ezredessé, 2B-án pedig tábornokká |éptettéke|ő' Kossuth Lajos javas|atára novemberben a fe|ső-dunai honvédsereg vezérévénevezték ki. ré|i hadjárata során _
ame|ynek kimagas|ó eseménye a branyiszkói Ütkozet volt - kiképezte és összekovácso|ta
seregét, tavasszaI pedig a bányavárosokon átvonu|va csat|akozott a fe|só-tiszai sere$esthez.
Kieme|kedó fóvezéri te|jesÍtményétaz l B49-es tavaszi hadjárat során a hatvani, isaszegi, váci és gyóri gyóze|mei, va|amint Buda május 2]-i visszafog|a|ása Íémje|zik. Ezt
követóen néhány hétig a hadÜgyminiszteri tisztséget is betö|tötte. ] B49. jÚ|ius 2-án az
osztrákok e|leni ácsi csatában a fején sú|yosan megsérÜ|t, de jú|ius kozepétó| így is csaknem négy hétig sikeresen kotÖtte |e az interuenciós orosz erőket a Fe|vidéken. Az augusztus 9-itemesvári vereséget követő ki|átástalan he|yzetben a torök biroda|omba menekÜ|ő
Kossuth kormányzó te|jhata|ommaI ruházta fe|. Augusztus l3-án Vi|ágosná| _ az osztrákok
legnagyobb bánatára - a cári csapatok e|ótt tette |e a Íegyvert. Haynau sÚ|yos me$or|ásai
az orosz cár közbenjárására ugyan őt e|kerÜ|ték, de K|agenfurtba interná|ták, ahonnan csak
l B67-ben térhetett haza. Visegrádon |akott 1 9 1 6. május 21-én, Pesten bekÖvetkezett ha|áIáig. Életébená||andó sértegetéseknek és támadásoknak vo|t kitéve, áru|ónak taftották, s
ezen még aZ Sem segített, hogy 1B84-ben Klapka Cyörgy tábornok és 27o honvédtársa
a|áírásaikkaI hitelesÍtett nyilatkozatban á||tak ki me||ette.

Cörgey megÍté|éseigazán csak az l930-as évek elején vá|tozott meg, amikor a kato.
nai zseniaIitássaI megá|dott, de a nemzet á|taI me$agadott hós átértéke|ésének
Ío|yamata
e|kezdődött. Ennek egyik |ege|ső á||omása az vo|t, hogy lsaszegen - aZ 1B49. ápri|is 6-án
|ezaj|ott isaszegi csata em|ékére l90l-ben fe|á|lÍtott honvédszobor ta|apzatára
1934-

-

ben Cörgey tábornok dombormrjvŰ me|lképe is fe|kerÜ|t. Errő| az eseményró| a Cödö|lói
Hír|ap 1 934. évi ápri|is 1 5-én megje|ent számában a kovetkezők o|vashatók.
,,Az isaszegi Ünnepé|y. |saszeg község kozonsége az lB49. évi ápri|isi gyóze|mes isaszegi csata em|ékére eme|t honvédszobrot, Cörgey Arthur tábornok domborművű mel|képéveldíszÍtettefe|, s ezt a szép domborművet l934. április B.án nagy Ünnepség keretében lep|ezték le. Az Ünnepé|y zenés ébresztőve| kezdódött. Dé|előtt l O órakor tábori
mise vo|t a honvédszoborná|, ame|yet Sztrizs József esperes plébános végzett nagy papi
segéd|ettel' Mise a|att az egyházi énekeket a miskolci l3. honvéd gyalogezred zenekara
kísérte.Az isaszegi és kornyékbe|i da|árdák éneke után Csorna Lajos, lsaszeg község főjegyző1e tartaImas beszédben Üdvozö|te a megje|enteket. Dr' Máthé Lajos miniszteri titkár,
az isaszegi MoVE csapatok parancsnoka tartotta meg eZUtán hazafias Únnepi beszédét,
Kiss Lajos pedig nagy hatássaI szavalta e| Cyula diáknak (vitéz Somogyváry Cyu|ának) ez
aIkaIomra Írt Cörgey cÍmű költeményét' A gyönyörri kolteményt lapunk e havi számában

Bús feft konnyét,

-

nit befe|é ejtett,

meft nem sÍrhot, kit ilyen sorsro szónt

oz

Alkoti o vilog mÚhelyében'

k

iriisnok

-

nincsen konnye,

- s ennél nincs nogyobb

csok óruosigo

némin kelI bÍrnivillimot, fogyot!
Ki lófto titkót?

.

Nem volt titko néki,

-

titko o nogysóg.

A nogysógot biz nen níndenki érti,

rif

a hongyo

csok órnyot méri le.

Ne nézd oz ormot nogo irnyékóbó[
mert meg nem lótod roppont vólloit,

kitirult képet nem od, csok o tóvol,
okkor nutotjo: mily nogy

- s hogy

vokÍt'

Mo lótjuk őt, m0 tudjuk, hogy kivolt'
horcosnok hős és embernek vezér
Agyóbon népénekörök
s o gyizelem,

sorso forrott

nely nindenne| Íeler

Mo lótjuk tit, nór tudjuk, hogy

kivolt,.

o mogyor kord s o nogyor f örgeteg.

A kord, nefu minden poklokkol docolt
s legyózoft fegwert, fogyot, hegyeket.

Es firgeteg volt,

zúgi szélviho1

sÖprő horogjo sértett nemzetének,

i

hogy sodort!

-

Ho nem left volno mogyot
szóz nép dicsérné s ezer hősi ének.
De mogyor volt és mogyar o bukóso,

nogyor o góncs, nit
sok törpe lib, omely

tÖrpe lob vetett,
o rohonósbo

nem gyozte 1Zt 0 r)pp1nt ütemet. '.

Mo lótjuk ót és,.. ej, eredj ponosz!
Mór hosztolon és meddi most o szó,
behorpodt honton hojt oz új tavosz
s megbéké|t nind a régi horco|ó.
TÍsztóbb legyen o dol, mely rÓlo csendül,

bijszkén ropitve zengő dolIonót,

isnet hegy-vÖlgyön keresztül
_ niként, ho regi hÓstk hollonók

s ho elszóll

negdÓbben

-

mojd o fÓld, ho| egykor lepett,

poripija végig vógtotott.

vogy

köszöntik

hosszÚ és feszes sorokbon

torságát és hazaszeretetét' Dé|ben kozos ebéd vo|t, ame|yen igen sokan vettek részt. Az
Ünnepé|yen nagy tiszti ku|dottség képviselte a miskolci ] 3' számÚ honvéd gya|ogezredet.''
Az isaszegi csata hóseire em|ékezve gondo|junk ma is azonos tiszte|ette| az osztrákok
fe|etti gyóze|met |evezény|ő, a honvédszobor ta|apzatának o|dalain megörökített magyar

s hojtjók

neg rongyos ziszliik sorót..

A

tábornokokra: Cörgey Artúr fővezérre, Au|ich Lajos, Damjanich János és K|apka Cyorgy

hadtestparancsnokokra'

Szendrő Dénes
X|||.

évfolyam, 4. szám .

20l4. ápÍlis

-

S ez volt végzete.

koszorúknak a szobron történt e|he|yezése után vitéz dr' Endre Lász|ó, járásunk
fószo|gabírója és a MoVE országos a|eInöke az isaszegi MoVE csapatok tagjaitó| kivette a
fogadaImat, majd nagyhatású záró beszédet mondott, me|yben történeti visszapi|lantást
Vetett a 85 éwe| eze|őtt történtekre, és dicsérte és Ünnepe|te a magyar katona hősi bákozo|1uk'

-

az ormok kínjo nem hollik o völgybe:

Holott szÍvek mojd újro tÚzben égnek
és lothatatlon némo csopotok

cörgey lelke szornyoljon e dolbon
és őt koszöntsék minden trombitók!
Cörgey lelke, éleszd o nogyort,

erit órodion órodj uerte uét,
hogy

Új

reményunk tónodjon: o kord,

és megtonuljon győzni is e nep!

'

