
évkönyvek címlapjait, bennük az oklevelek tucatjait. Sok más címlap között testvére Karacs 
János, Virág Benedek, majd a későbbi Auróra kötetei fűződnek a nevéhez. 

A térképek egy részénél illusztrációkkal is találkozunk. Megrendelői ezt az oldalát is 
igyekeztek kihasználni. Tájképek, arcképek, címerrajzok gazdagítják Karacs vésője által a 
korabeli műveket. Horácius, Szent István, Szent László, Kálmán király portréival szolgálja 
az ismeretterjesztést. Különböző mértani ábrák, gazdasági eszközök mellett a Kálvin téri 
református templom alaprajza és homlokzati képe is az ő munkája . Ez utóbbi az ország 
minden református gyülekezetéhez, sőt családjához eljuthatott, mivel ezzel jutalmazták a 
templom építéséhez való hozzájárulást . 

Az 1838-as pesti árvíz idején Wesselényi kérésére sem hagyta ot t szeretett réztábláit, 
mintha érezte volna, hogy az u tókor el akarja orozni hosszú évtizedek küzdelmes munkáját . 
1838. április 14-én halt meg, a vízártól romba dőlt utcákon a Karacs ház környékét alig 
lehetett megközelíteni, egyszerű koporsóját mégis hatalmas tömeg kísérte a régi ferencvárosi 
temetőbe. 

Halála után Európa Atlaszát Hunfalvy János neve alatt adta ki Heckenast , majd Franklin; 
de még az elorzást is felületesen követték el, mert a leköszörülés ellenére több táblán rajta 
maradt Karacs neve. 

Ma már hozzáférhetetlen életrajzát 1912-ben írta meg Ecsedi István teljesen Karacs Teréz 
kéziratait követve. Néhány éve pedig a nyíregyházi Levéltárban dolgozó László Géza 
állította össze kiegészítésre alig szoruló bibliográfiáját. Szülőhelyén középfokú iskola és a rá 
vonatkozó dokumentumokkal bőségesen rendelkező múzeum őrzi a nevét. 

Karacs Zsigmond 

Kmety György , az 1848—49-es magyar szabadságharc honvédtábornoka a Magyar 
Életrajzi Lexikon adatai szerint 175 évvel ezelőtt 1813. május 24-én született Felsőpakorá-
gyon (Gömör megyében). 

Ifjúságáról keveset tudunk. Vagyontalan polgári családból származott , apja evangélikus 
lelkész. Katonai pályafutását a székesfehérvári nevelőintézetben kezdte. 1833-ban végez a 
katonaiskolában, majd ezt követően Bécsben a császári és királyi hadseregben teljesít 
szolgálatot. 

1847 végétől főhadnagy és ezredsegédtiszt a 19. (Schwarzenberg) gyalogezredben, mellyel 
az itáliai Modenában állomásozott. 

A soknemzetiségű monarchiában az ezredeken belül nem keverték a nemzetiségeket, ám 
az ezredeket rendszerint más nép között állomásoztatták, így Itáliában, Cseh- és Morvaor-
szágban, Galíciában vagy Ausztriában. Ugyanakkor Magyarország területén állomásoztat-
ták az osztrák, olasz, cseh, stájer és egyéb nemzetiségű ezredeket. Az osztrák történetírás ezt 
a gyakorlatot ma is „bölcsnek" minősíti; kijelentvén, hogy a szlováknak és a magyarnak a 
német örökös tar tományokba helyezése „közelítette ezeket a nyugati kul túrkörhöz." 

A forradalom tüze először 1848 januárjában, a szicíliai Palermóban lobbant fel, hogy a 
párizsi februári felkelés; Prága, Berlin, Bécs és a magyar főváros, Pest-Buda érintésével újra a 
megosztott Itália államaiban, Milánóba és Velencébe térjen vissza. 

1848 tavaszán az európai forradalmi megmozdulások eseményei nemcsak itthon, hanem a 
külföldön állomásozó magyar katonák körében is éreztették hatásukat. Egymás után tértek 
haza önállóan, vagy tisztjeik vezetésével csoportosan, és vállaltak felelős beosztást az 
újjászerveződő magyar hadseregben. 

1848 nyarán fontos változások következtek be a Magyarországon állomásozó császári és 
királyi csapatok összetételében és politikai arculatában. A Délvidéken kilobbant fegyveres 
harc újabb indokot szolgáltatott a Bat thyány-kormány számára, hogy még erélyesebben 
szorgalmazza a magyar ezredek hazavezénylését. 1848 nyarán ugyan az alakulatok kicseré-
lése megindult, de rendkívül vontatottan haladt. A bécsi hadügyminisztérium minden 

12 

Kmety György 
honvédtábornok emlékezete 



lehetőséget megragadott arra, hogy elodázza vagy lassítsa a cserét. A háborús helyzetre 
hivatkozva az itáliai ta r tományokban levő magyar ezredeket pedig kivonta a csereegyezmény 
kereteiből. 

Kmetyt 1848. ok tóber 1 -én ezrede Magyarországon levő 3. zászlóaljához helyezték át, ide 
azonban már nem vonult be, hanem október 19-től századosként szolgált a 15. honvédzász-
lóaljnál, és november 1-től már a Győrö t t alakult 23. honvédzászlóalj parancsnoka őrnagyi 
rendfokozatban. 

1848. március 15-ét követően fő feladatként jelentkezett az első felelős magyar miniszté-
rium (kormány) létrehozása, melyet V. Ferdinánd király április 7-én hagyott jóvá. 

A bécsi udvar politikája 1848 tavaszán, míg az észak-itáliai tar tományokban kitört 
felkeléseken fegyveres erővel próbált úrrá lenni, addig — időnyerés céljából — 1848 
áprilisában a magyar forradalom valamennyi alapvető követelését elfogadta. Megszülettek az 
áprilisi törvények, amelyek a jobbágyfelszabadítás, a nemesi kiváltságok eltörlése és a polgári 
szabadságjogok manifesztálása révén Magyarországon közjogilag is megteremtették a 
polgári fejlődés lehetőségét. Ugyanakkor a népképviseleti országgyűlésnek felelős magyar 
kormány alakult (Bat thyány-kormány), amely az ország belügyeire nézve majdnem teljes 
önállóságot kapott. 

A király a magvar nemzetnek adott engedménnyel egyidejűleg lépéseket tett a független-
ségi mozgalom elfojtására. Április 6-án horvát bánná nevezte ki Jozef Jellasic határőrezre-
dest, aki elindította a nemzetiségi vidékeken az elégedetlenséget. Csak néhányról : a szlovák 
egyházi vezetők május 10-én Liptószentmiklósra, a szerb főpapok május 13-án Karlócára, 
Saguna román püspök május 15-én Balázsfalvára hívta össze a nemzetgyűlést. Sorozatos 
rendbontásokra, véres eseményekre került sor. 

Az áprilisi nagyszabású délvidéki vérengzések fedték fel a kormány előtt azt a tényt, hogy 
sürgető feladat egy egységes, jól szervezett és felszerelt véderő felállítása, amely megtudja 
védeni a forradalom vívmányait. 

Az áprilisi szerb megmozdulások idején a hadsereg szervezése még egészen kezdetleges 
fokon állt. Bár volt már hadügyi tárca és hadügyminiszter is — Mészáros Lázár császári és 
királyi ezredes személyében —, de a miniszter ekkor még olaszországi állomáshelyén 
tar tózkodot t , és csak május közepén foglalta el miniszteri hivatalát. 

A fenyegető helyzetben a vészharangot először az öreg, világtalan báró, Wesselényi 
Miklós — az erdélyi rendek küldötte, a népszerű „árvízi najós" — kongatta meg híres 
pohárköszöntőjében, melyet a pesti Radikális Körben mondot t el az erdelyi küldöttség 
tiszteletére rendezett fogadáson. „Veszélyben a hon — fel minden ki magyar, ki polgár!" 
Beszéde hatására a Radikális Kör (az Ellenzéki Kör utóda) április 30-án az általános 
fegyverfogás tárgyában felirattal fordult a kormányhoz. Május 16-án jelent meg a házak falán 
az első toborzókiáltvány. A kormány „haladéktalanul egy tízezer főből álló rendes 
nemzetőrség felállítása" érdekében hívja a hazafiakat, hogy a „hadfogadó" helyeken 
háromévi szolgálatra iratkozzanak fel. 

A hadügyminisztérium ekkor 10 zászlóaljat és egy üteg tüzérséget szervezett. Az 1. és 2. 
zászlóaljat Pest-Buda lakossága állította ki, és ez itt is állomásozott. A 3. zászlóalj Szegeden, 
a 4. zászlóalj Pozsonyban, az 5. zászlóalj Győröt t , a 6. zászlóalj Veszprémben, a 7. zászlóalj 
Szombathelyen, a 8. zászlóalj Pécsett, a 9. zászlóalj Kassán és a 10. zászlóalj Debrecenben 
nyert elhelyezést. A zászlóaljak élére parancsnokként őrnagyi rangban a császári hadsereg 
egy-egy katonai szempontból kiváló, és amellett hű hazafinak ismert magyar tisztjét 
nevezték ki. 

A csapatokat eleinte „rendes nemzetőrség"-nek hívták megkülönböztetésül a rendőri 
teendőket végző „nemzetőrség"-től , azaz a márciusi napokban a „közrend" fenntartására 
alakított polgárőrségtől. A csaknem egyforma elnevezés azonban sok félreértésre adott 
alkalmat, ezért az új magyar hadsereg számára más, megfelelőbb gyűjtőnevet kerestek. 
Nyilvános eszmecsere in dult meg, végül Kiss Károly akadémikus javaslatát fogadták el, aki 
Kisfaludy Károly egyik verssorát idézve — „Nem csügged a honvéd, tisztét teljesíti" — azt 
ajánlotta, hogy az úgynevezett rendes nemzetőr „honvéd"-nek, az új nemzeti hadsereg pedig 
„honvédség"-nek neveztessék el. 

A nyár folyamán a kormány hiába sürgette az udvart az újoncállítással kapcsolatos 
törvények szentesítésére, az országgyűlés határozata alapján Kossuth vezetésével, királyi 
jóváhagyás nélkül is hozzákezdtek azok végrehajtásához. Az áprilisban felállított Í0 
zászlóalj mintájára 116 zászlóalj és 96 lovasszázad szervezését kezdték meg. 

A tervezett honvédzászlóaljak létszáma 1000 fő volt. Az önkéntes alapon szervezett 
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honvédzászlóal jak kiállítása a fővárosban, a Tiszántúlon és a Duna—Tisza k ö z é n járt gyors 
e redménnye l , tehát o t t , ahol az ipari vál la lkozókedv csökkenésével munka nélkül maradt 
proletar iá tus , illetve a mezőgazdasági nincstelenek aránya meghaladta az országos átlagot. E 
ré tegekből került ki 1848 őszétől aztán a sorozás ú t ján Kiállított honvédek zöme is. 
Viszonylag igen nagy, csaknem t ízszázalékos volt az önkéntesek közö t t az értelmiség 
aránya. A nemesi és polgári , részben paraszt i származású fiatalok a r e f o r m k o r politikai 
küzde lmén nevelkedett jurá tusok, ügyvédek , orvosok , m é r n ö k ö k , t aná rok , kispapok, 
megyei kishivatalnokok, uradalmi gazdat isztek stb. 

Visszatérve Kmety G y ö r g y szabadságharc alatti tevékenységére, más kiváló képességű 
t i sz t társához hasonlóan néhány hónap alatt egyre nagyobb feladatokat o ldo t t meg, egyre 
magasabb beosztásokba kerül t és végül a szabadságharc t á b o r n o k a lett. 

A h o g y szó volt róla, 1848. november 1- től őrnagyi r endfokoza tban a 23. zászlóalj 
parancsnoka . December 20-tól alezredes és dandárparancsnok a fel-dunai hadseregben. 
1848. január 5-től hadosz tá lyparancsnok Gáspár András ezredes VII. hadtes tében. Április 
14-től ezredes és a VII . hadtes tből kiváló 15. önálló „ K m e t y hadosztá ly" parancsnoka. 
Ennek a hadosztá lynak 1849 nyarán 5 zászlóalja, 8 lovasszázada, 3 tüzérütege, 17 lövege és 
mintegy 6000 fő volt a létszáma. Június 26- tól lett t ábornok . 

A szabadságharc majd minden jelentős csatájában részt vett . A z 1848. december közepén 
megindul t élet-halálharc időben és minőségben három egymástól jól e lkülöní the tő szakasz-
ra: az 1849. március közepéig tar tó téli; márc ius végétől május végéig ter jedő tavaszi; végül a 
júniusban kezdődő nyári had já ra t r a o sz tha tó . 

A téli hadjárat idején o t t találjuk G ö r g e y seregében, és részt vett a felvidéki hadjáratban. 
1849 áprilisában az isaszegi csatában is k i tűn tek kiváló katonai erényei. (A csata után 
neveztek ki ezredessé). Má jus közepén a budai vár os t románál (május 4—21-ig) a 15. önálló 
hadosztályával ő vezet te a támadást az egész os t rom alatt a vízivárosi o lda lon . H o g y 
menny i r e hősiesen k ü z d ö t t , az kiolvasható Görgey Ar tú r , ekko r fővezér és hadügyminisz te r 
május 21-én kelt tudósí tásából , amit Kossu thhoz , Magyarország k o r m á n y z ó j á h o z küldött , 
íme a tudósí tás : 

„Budavár, főhadiszállás, május 21. 1849. 
Budavár három s félórányi ostroma után seregeink által bevétetett ma: május 21-én 7 órakor reggel. 
Az egész várőrség fogva van tisztjeivel együtt. 
Hentzi tábornok halálos sebet kapott és haldoklik. 
Az ellenség a győzelmes ostromlás végperceiben még az utolsó cudarságot is elkövette, s a Lánchídon 

alkalmazott aknákat elsütötte. 
De minthogy a magyar nemeslelkűségét még bosszújában sem tagadhatja el, a fegyvertelen várőrség 

többé nem hántatott. 
Minden országos, főleg pedig a hadviseléshez szükséges javakat azonnal rendesen összeiratok, s biztos 

tisztek felvigyázata alá helyezek. 
A részletes jelentés holnap fog elküldetni. 
Ezen rövid jelentésemnek átvivője Kmety ezredes, aki ma is, mint mindig kitűnőleg viselte magát, 

éppúgy mint Leiningen, Máriássy, Driguet, Asbóth, Czillich stb., a legkétesebb körülmények között 
szemelyesen vezették embereiket győzelemre. 

Közlöny, 1849. május 23. 
Görgey Artúr tábornok " 

K m e t y legfényesebb győzelmét 1849. június 13-án aratta a nyugat -magyarországi 
Csornáná l . 

Buda os t roma után vonul t hadosztályával a Rába vonalán a magyar—osz t rák arcvonal 
ba lszárnyán Marcaltő és Mórichida k ö z ö t t . A Rábánál fe lvonuló magyar csapatok — a 
Kmety hadosztály — kikémlelésére H a y n a u , az ú jonnan kinevezett császári főparancsnok 
Wyss vezérőrnagy dandárá t Csornára rendelte. Kmety az ellenség közeledtéről előre 
értesülve 13-án megrohanta Wyss csapatait. 

W y s s t ábornok fél dandár já t szabályosan megsemmisítet te , maga Wyss vezérőrnagy is 
holtan maradt a csatatéren. Ez volt a magyar szabadságharc egyik íegszellemesebDen, 
harcászatilag a legtöbb leleménnyel végrehaj to t t támadása és csatája. H o g y mennyi re így 
volt, azt bizonyít ja , hogy még egy 1887-ben Bécsben kiadot t , alázatosan császárhű 
had tör téne t sem tudta megtagadni az elismerést Kmetytő l és a honvéd hadseregtől . 

A sikeres csornai győzelem után nevezték ki tábornokká . 
A z 1849. júl iusi—augusztusi események nem kedveztek a szabadságharc híveinek. A 

kényszer í tő körü lmények hatására, az o r o s z cári hadsereg és az osztrák császári hadsereg 
nyomására a politikai vezetés Szegedre települt át, s ennek megfelelően az egész honvéd 
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haderő Szeged környékére összpontosult . A Dunántúl nyugati szélein por tyázó Kmety-had-
osztályt is a Délvidékre rendelik, ahová augusztus elejére meg is érkezett. 

A magyar szabadságharc számára szomorú aktusra került sor 1849. augusztus 13-án 
Világos határában. A katonai külsőségek között fegyvereit lerakó magyar sereg egyedül 
Paskievics cári tábornok jelenlétében bízhatot t : őfelsége, a cár közben fog járni érdekükben 
Ferenc Józsefnél. Ezzel kezdetét vette az általános fegyverletétel. 

Világos után még viszonylag jelentős számú erők maradtak fegyverben. A temesvári 
vereség után Bemnek G u y o n és Dessewffy tábornok, valamint a végsőkig kitartó törzstisztek 
támogatásával Lúgosnál ismét sikerült rendezni a sereg 30-35 000 főnyi zömét Kmety és 
Vécsey rendben visszavonuló csapatainak fedezete alatt. Kossuth augusztus 12-én több 
miniszter társaságában Lúgosra érkezett. A katonai vezetők többsége (Dessewffy, Vécsey és 
több társuk) azonban úgy vélekedett, hogy a csapatok teljesen demoralizáltak, az első 
komoly ellenséges támadas esetén a sereg teljesen felbomlik. Kossuth így végleg letett az 
ellenállásról és emigrációba indult. 

A világosi kapitulációról értesülő Vécsey saját hadtestét és Kmety hadosztályát Borosje-
nőre vezette, ahol 1849. augusztus 21-én (vagyis a világosi fegyverletétel után egy héttel) a 
cári csapatok előtt letette a fegyvert. 

Kmety is az emigrációt választotta. 
Amikor Kossuth 1849. augusztus 17-én Orsovánál tö rök közigazgatási területre lép, a 

szultán a diplomáciai bonyodalmak elkerülése végett kényszerlakhelyet jelöl ki számára. 
Mintegy 4-5000 magyar emigráns: tiszt, közkatona és politikai személyiség vegyesen lakta a 
Fekete-tenger partján fekvő Viddinnél a tábort. Kossuth környezetében tar tózkodott a 
katonai vezetők közül Bem, Vetter, Dembinszky, G u y o n , Perczel, Kmety, Mészáros, 
Asbóth tábornokok, a politikusok közül Szemere, gróf Batthyány Kázmér, Horváth és 
Vukovics miniszterek, továbbá gróf Teleki László, báró Jósika Miklós és sokan mások. 

Az emigráció nem képviselt jelentős erőt. A viddini menekült táborból október közepén 
mintegy 3000 fő, hitelt adva az ígéreteknek, hazatért Magyarországra. Többségüket 
közlegényként besorozták a császári hadseregbe. 

A z emigrációba kerültek zöme hű maradt a függetlenség, a forradalom eszméihez; 
szervezték a hazai ellenállási és az emigrációs mozgalmakat, sokan pedig a világ különböző 
tájain fegyverrel a kézben harcoltak a haladásért, a forradalmi eszmékért . Nyugodtan 
mondha t juk , hogy ilyesmire alig van példa a levert forradalmak és a reakciók átmeneti 
győzelme után. 

Többen közülük még azt sem mérlegelték, milyen hatalom hadseregében vállalnak 
szolgálatot, csak harcolhassanak a leggyűiöletesebb ellenség, a Habsburg-császár vagy az 
orosz cár ellen. Mintegy százra tehető a törzstisztek száma, akik közül számosan lettek a 
török , a szárd-olasz, az Észak-amerikai Egyesült Államok hadseregének tisztjei, sőt 
tábornokai és ezredesei, és szereztek megbecsülést a magyar névnek. 

Voltak, akik a kiadatás veszélyét akarták elkerülni, és emigrációjuk első kényszerű 
állomásán, Törökországban mindjárt a török hadsereg szolgálatiba álltak. így tett többek 
közöt t Bem és Kmety is. Még a mohamedán hitre is áttértek (mivel ez volt átvételük 
feltétele). Ö k egy orosz—török náborútól várták az újabb lengyel, illetve magyar szabadság-
harc kirobbanását. 

Kmety a viddini táborból kikerülve Aleppóban telepedett le. 1851-ben a Habsburg 
hadbíróság in contumaciam (távollétében) halálra ítélte. Még ebben az évben a szultán az 
Egyesült Államok elnökének Közbelépésére feloldja az internálást. Ekkor Kossuth a vezetők 
többségével elhagyja Törökországot , s Angliába, majd Amerikába megy. Kmety is Angliába 
utazott . 

A magyar emigráció ekkor még joggal hirdette: Magyarország ügye nincs lezárva. 
Számításaikat azonban keresztülhúzta 1852-ben II. Napóleon államcsínye, amely egy 
csapásra megváltoztatta Európa politikai térképét. 

Az 1850-es évek első felében a magyar függetlenségi mozgalmak abból a reményből 
táplálkoztak, hogy egy nemzetközi konfl iktus lehetőséget teremt újabb magvar függetlenségi 
harc kibontakoztatására és mi sem természetesebb, hogy ezt a kedvező lehetőséget az új 
Szent Szövetség egyik tagja, a cári Oroszország elleni háborútól várták. Kossuthék arra 
számítottak, hogy Ausztria a krími háborúban (1854—1856) visszaadja az 1849. évi orosz 
segítséget, s ez lenetővé teszi, hogy a magyar emigráció a nyugati hatalmak oldalán kísérelje 
meg a naza felszabadítását. 



A Habsburg-hatalom azonban a cár és az emigráció várakozásával ellentétben semleges 
maradt, s csupán arra vállalkozott, hogy megszállja Moldvát és Havasalföldet és ezzel 
megakadályozza, hogy a tö rök csapatok ebből az irányból is támadjanak. 

Ez a „fegyveres semlegesség" hátrányosan befolyásolta a cári hadvezetés elgondolásait, 
elsődlegesen Bécs érdekeit szolgálta. Oroszország vereséget szenvedett. Ausztr ia a cári 
hatalom Balkáni térhódításától való félelmében és az európai pénzpiacokon való eladósodása 
miatt szánta el magát erre a lépésre, de tartot t attól is, hogy a háborúba való belépése esetén a 
nyugati szövetségre támaszkodva lángra lobban az olasz és a magyar függetlenségi harc. 

Kossuth a háború kitörésekor kapcsolatba lépett a török kormánnyal . Ennek hatására sok 
magyar emigráns jelentkezett a török hadseregbe. így tért vissza Kmety 1854-ben újra 
Törökországba és jelentkezett a török hadseregbe. Egy anatóliai hadosztály parancsnoka lett 
Kursid pasa néven. 1855-ben Muraviev orosz tábornok ellen Kars városának védelmét 
vezérelte. Hősiesen kitartott mindaddig, amíg a várban már az éhínség jelei mutatkoztak. 
Ekkor adta át a vár parancsnokságát Williams angol ezredesnek, ő maga pedig Erzerumba 
vonult el. A vár védelmének történetét írta meg később „A narrative of the defense of Kars" 
London, 1856.) címmel. Ugyancsak ez évben, szeptember 29-én a Takana hegyek között 
ényes ütközetet vívott, melyben a 30 000 főnyi orosz sereget tönkreverte. 

1856. március 30-án megkötöt ték a békét, ami után a török császártól Kmety nyugdíjat 
nyert. Elhagyta Törökországot és 1861-ben nyugat-európai útra ment. Amerre járt, 
mind inü t t nagy kitüntetésben és elismerésben részesült. Még ebben az évben Londonban 
telepédett le. 

Kmety az emigrációban sem szakadt el hazájától. A Magyarország című lapban elsőnek 
írta meg Görgey emlékiratainak bírálatát pamflet formájában: Arthur Görgey, Leben und 
Wihren in Ungarn (London 1853.). 

Hogy kortársai mennyire becsülték Kmety hazafiságát és képességeit, azt bizonyítja 
Mészáros Lázár kortársairól, többek közö t t Kmetyről alkotott véleménye is. Mészáros 
Lázár, a szabadságharc hadügyminisztere, a katonai nevelésügy szervezője, fővezér, 
hadsereg-vezérkari főnök, képviselő, mint alkalmi seregvezénylő végigszolgálta a hazát. Ö is 
emigrációba ment, előbb Törökország, aztán Anglián át ÁmerikáDa. Az emigrációban 
dolgozott emlékiratain, amit Eszmék és jellemrajzok címmel három kötetben adtak ki a múlt 
században. Ebben jellemzi kortársait. Jellemrajzai végén afféle végrendeletül felsorolja a még 
élő honvédtábornokok és ezredesek közül azokat, akiknek egy újjászervezendő független 
magyar hadsereg majd hasznát veheti. Megnevezi azokat, akikre ő a honvédhadsereget bízná. 
Ezek: Vetter Antal, Perczel Móricz, Klapka György, Kmety György , Czetz János stb. 

Kmetyről írja: „Jó hadtestvezénylő, még jobbá fejlesztheti magát." Sajnos az élet 
rövidsége és a kor eseményei ezt nem tették lehetővé. Kmety György , a magyar szabadság-
harc honvédtábornoka, a török hadsereg Kursid pasája 1863. április 24-én Londonban, 
viszonylag fiatalon, 50 éves korában elhunyt . 

Nevét a fővárosban a VI. és XX. kerületben utcanév őrzi. 
Laczkó Mihály 
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