
26

Rozmán LászLó

ArAdi emlék – tisztesség, becsület

Bukásában is magasztos emlékű szabadságharcunkra 
emlékezünk a nemzeti gyásznapon, melyből mégis erőt 
meríthetünk, a vértanúk helytállásából tanulóinknak 
példát mutathatunk. Jelen összeállítás versei, a vér-
tanúk életét bemutató rövid szövegek nem kívánnak 
hangsúlyos színpadi megtámogatást, elég, ha képeket, 
kokárdákat helyezünk el, vagy éppen egy letámasztott 
’48-as zászló előtt egy mécsest meggyújtunk. Zenéket 
az 1848-as dalok közül szabadon választhatunk, ha 
egy-egy kesergőt, vagy épp a Kossuth-nótát lassú, mél-
tóságteljes tempóban élő zenével tudjuk eljátszatni, az 
mindenképpen komoly atmoszférát teremt. 

Ady Endre: Október 6. – a vers közismert, könnyen 
megtalálható a világhálón.

Reményik Sándor: A szobor helyén
Kerestem, s megtaláltam a helyet.  
Már égre nem törtek nagy vonalak,  
Csak áldozati illat lebegett. 
Körül vasrács, és belül puszta gyep,  
De a gyep közt gyöngyvirág-levelek.  
A levelek közt egy-egy karcsú szár, 
Hogy mennyi nőtt: én nem számláltam meg,  
Csak hittel hiszem: éppen tizenhárom, 
S tizenhárom gyöngy minden karcsú száron.  
Hát ez maradt: túl szobron és időn, 
Ércen, márványon, merev méltóságon,  
Új viharon, új vértanúhalálon:  
Tizenhárom gyöngy, tizenhárom száron. 

Majthényi Flóra: Mi a haza? 
„Édes anya, édes apa!   
Mondjátok csak, mi a haza?   
Tán e ház, amelyben vagyunk?   
Amelyben mindnyájan lakunk:  
Ez a haza?”
„Nem, gyermekem, ez csak házunk,  
De amit itt körül látunk,  
Merre földeink terülnek,   
Merre kertjeink feküsznek:   
Ez a haza! 
Minden, amit a szem belát,   
Itt e föld, mely kenyeret ád,   
E folyók tele halakkal,  
E szőlőhegyek falvakkal:  
Ez a haza! 
Amerre a hegylánc kéklik,   
Merre a berek sötétlik,   
Merre a róna kanyarul,   
Melyre a kék ég leborul:  

Ez a haza! 
Hol egykor őseink laktak,   
Itt csatáztak, itt mulattak,   
Ahol a határt ők szabták  
S örökségül reánk hagyták:   
Ez a haza! 
Ahol csontjaik porladnak  
S mindig a földben maradnak,   
Ahová bennünket tesznek,   
Midőn egyszer eltemetnek:   
Ez a haza! 
Ez a föld, mely drága nekünk,   
Melyet legjobban szeretünk,   
Ahová, bármerre járunk,   
Mindig vissza-visszavágyunk :  
Ez a haza!”

Aulich Lajos honvéd tábornok Pozsonyban született 
1793-ban, német polgári családban. 1812-ben lépett be a 
császári és királyi hadseregbe, részt vett a napóleoni há-
borúban. 1848-ban, mikor átlép a honvédségbe, és esküt 
tesz a magyar alkotmányra, alezredesi rangban szolgál. 
Rendkívüli haditettet hajt végre, amikor fenyegetett csa-
patait Körmöcbányáról Besztercebánya felé vezetve egy 
elhagyatott és beomlott bányaalagutat járhatóvá tesz, 
és így menekíti ki hadosztályát az ellenség szorításából.  
A kápolnai csata előtt lesz tábornok, a 2. hadtest parancs-
noka, ő az utolsó hadügyminiszter. Világosnál esik fogság-
ba, 1849. október 6-án hetedikként hal hősi halált a bitón.
 
Damjanich János honvéd tábornok a Temes megyei Stazán 
született 1804-ben, szerb katonacsaládban. 1820-tól kato-
na Temesváron, a honvédsereg szervezésekor már őrnagyi 
rangban részt vesz a főként erdélyi ifjakból álló szegedi 
3. honvédszázlóalj kiképzésében. Kiváló parancsnok, ka-
tonái rajonganak érte, zászlóalja – a „veressipkások” – a 
szabadságharc egyik legkitűnőbb alakulata. 1848 decem-
berében tábornok, 1849 márciusától a 3. hadtestet vezeti. 
Harcol a szerbekkel, részt vesz a tavaszi hadjáratban, ahol 
számos győzelemben közreműködik. 1849 áprilisában, 
Komáromban, kocsija kipróbálása közben lábát töri, ezért 
a további harcokban nem vehet részt. 1849. október 6-án 
nyolcadikként hal meg az akasztófán. 
 
Dessewffy Arisztid honvéd tábornok az Abaúj megyei 
Csákányban született 1802-ben, magyar nemesi család-
ban. 1819-től 1839-ig az 5., Radetzky huszárezredben szol-
gált, majd kapitányi rangban nyugdíjba vonult. A szabad-
ságharc kitörésekor a sárosi nemzetőrség őrnagya, később 
a honvédséghez lép át. 1849. június 1-jén nevezik ki tá-
bornokká, a 9. hadtest parancsnoka. Meghatározó szere-
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pet játszik a turai lovascsatában. A szabadságharc bukása 
után csapataival együtt Törökországba akar menekülni, 
de Liechtenstein osztrák altábornagy rábeszélésére meg-
adja magát. A fegyvert augusztus 19-én Karánsebesnél, a 
császári hadsereg előtt teszi le. Kötél általi halálra ítélik, 
de „kegyelemből” 1849. október 6-án reggel 6 órakor „lő-
por és golyó” általi halállal hal. 

Kiss Ernő honvéd tábornok Temesváron született 1799-
ben, dúsgazdag nagybirtokos magyar–örmény nemesi 
családban. 1818-tól katona egy utászezredben, 1848-ban 
már a 2., Hannover huszárezred parancsnoka volt. Októ-
berben a honvédseregben elsőként lesz tábornok, ő a bá-
náti hadtest parancsnoka. Nagyvonalú, gondos parancs-
nok, legénységét kitűnően látja el, hozzájárul élelmezési 
és felszerelési költségeikhez. 1849 elejétől nem vesz részt 
a hadműveletekben, altábornagyi rangban az Országos 
Főhadparancsnokság vezetője. Aradon esik fogságba, 
s mivel a császári sereg ellen fegyveresen nem harcolt, 
„csak” golyó általi halálra ítélik.  
 
Knézich Károly honvéd tábornok a horvátországi Veliki 
Groljevacban született 1808-ban, horvát katonacsalád-
ban. 1824-től katona a varasdi határőrezredben, majd 
áthelyezték Egerbe, a 34. gyalogezredhez. 1848-ban szá-
zados, amikor átlép a honvédségbe. Damjanich vezény-
lete alatt harcol a szerb felkelők ellen, őrnagyi, majd al-
ezredesi rangot kap. A szolnoki csata után ezredes lesz.  
A tápióbicskei csatában a Tápió hídját elfoglaló híres 3. és 
9. zászlóaljak az ő vezénylete alá tartoznak. 1849 máju-
sában tábornoki kinevezést kap, Buda visszafoglalásakor 
már a 3. hadtest parancsnoka.

Világosnál tette le a fegyvert. A vésztörvényszék kötél 
általi halálra ítélte, negyedikként halt hősi halált. 

Láhner György honvéd tábornok a Túróc megyei 
Neczpálon született 1795-ben, német polgári családban. 
1812-től a komáromi 33. gyalogezredben szolgált, 1848-
ban őrnagy. Nagy ambícióval dolgozik, zseniális szerve-
ző, eredményes munkája miatt először alezredesi, majd 
ezredesi rangot kap, 1849 februárjától tábornok. Ő teszi 
Nagyváradot a fegyvergyártás központjává. A szabadság-
harc bukásakor a fegyvergyár élén áll. Német, a magyar 
nyelvet csak töri, de az általa szervezett fegyvergyárakban 
öntött ágyúkon a felirat: „Ne bántsd a magyart!” A bíró-
ság kötél általi halálra ítélte, és 1849 október 6-án harma-
dikként végzett vele a hóhér. 

Lázár Vilmos honvéd ezredes a Torontál megyei 
Nagybecskereken született 1815-ben, vagyontalan ma-
gyar–örmény nemesi családban. A császári és királyi 
hadseregben 1834-től 1844-ig szolgált, a 34. gyalogez-
red hadnagyaként szerelt le. 1848-ban jelentkezik a 39. 
honvédzászlóaljnál, ahol főhadnagyi rangot kap. Miu-

tán kiváló képességű parancsnok, gyorsan emelkedik a 
ranglétrán. Először százados az 1. utászezredben, 1849 
februárjától utászkari őrnagy. Áprilisban a Zemplén-
ben állomásozó csapatok parancsnoka, június közepétől 
hadosztályparancsnok, július 16-tól alezredes, július vé-
gétől a 9. hadtest parancsnoka. Ezredessé Bem nevezi ki, 
Lugosnál, augusztus 19-én teszi le a fegyvert. Kötél általi 
halálra ítélik, de tekintettel arra, hogy a császári hadse-
regnek adta meg magát, Haynau az ítéletet „kegyelemből” 
főbelövetésre változtatta.

Gróf Leiningen-Westerburg Károly honvéd tábornok a 
hesseni nagyhercegségben, Ilbenstadt városában szüle-
tett 1819-ben, elszegényedett német főnemesi családban. 
1835-ben lépett a császári és királyi hadseregbe, felesé-
ge magyar, Pozsonyban élnek. 1848 őszén jelentkezik 
honvédnek, vezérkari százados lesz a bánáti hadtestben.  
A szolnoki csata idején – ahol is kiválóan vezeti fegyel-
mezett katonáit – már alezredes, áprilisban ezredes. Vé-
gigharcolja a tavaszi hadjáratot, 1849 júniusában kap tá-
bornoki kinevezést, a 3. hadtest parancsnoka. A fel-dunai 
hadsereg kötelékében teszi le a fegyvert Világosnál, őt is 
kötél általi halálra ítélik. Leiningen-Westerburg gróf – 
őreit megvesztegetve – elérte, hogy kivégzésekor magyar 
honvéd tábornoki egyenruháját viselhesse. 
 
Nagysándor József honvéd tábornok Nagyváradon szü-
letett 1804-ben, vagyontalan magyar nemesi családban. 
1819-től 1847-ig szolgált a császári és királyi hadseregben 
mint huszártiszt, kapitányi rangban vonult nyugdíjba.

1848-ban jelentkezik a nemzetőrségbe, őrnagyi rangot 
kap, s Damjanichcsal együtt harcol a szerbek ellen. Gyor-
san eléri az alezredesi, majd az ezredesi rangot, a tavaszi 
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hadjárat végére már a fel-dunai hadsereg lovasságának 
parancsnoka. Április végétől az 1. hadtestet vezényli, má-
jus 2-ától tábornok. Kitűnően helytáll a szolnoki, a váci 
és a nagysallói csatában. Világosnál tette le a fegyvert, a 
bíróság kötél általi halálra ítélte, a hóhér ötödikként vég-
zett vele. 

Lovag Poeltenberg Ernő honvéd tábornok Bécsben szü-
letett 1814-ben, osztrák nagybirtokos nemesi családban. 
1829-től hivatásos katona, már kapitány a 4. huszárezred-
ben, amikor 1848-ban – tiltakozása ellenére – Magyar-
országra vezénylik. Felesküszik a magyar alkotmányra, 
s mivel korrekt, rendkívül becsületes ember, fenntartásai 
és a magyar tisztek gyanakvása miatt elszenvedett sérel-
mei ellenére a szabadságharc ügyéhez haláláig hű marad. 
Végigküzdi a téli és a tavaszi hadjáratot, április 26-tól a 7. 
hadtest parancsnoka ezredesi, majd június 7-től táborno-
ki rangban. Vitézül harcol a két komáromi és a második 
váci csatában. A bíróság kötél általi halálra ítélte, elsőnek 
kellett meghalnia.

Schweidel József honvéd tábornok a Bács megyei 
Zomborban született 1796-ban, vagyontalan német pol-
gári családban. 1814-ben közhuszárként kezdte katonai 
szolgálatát, már Napóleon seregei ellen is harcolt. Ma-
gyarországra vezénylése után rangidős tisztként feles-
keti tiszttársait a magyar alkotmányra, és csatlakozik a 
magyar függetlenségi mozgalomhoz. 1848 októberének 
végétől tábornok, hadosztályparancsnok a fel-dunai had-
testnél. December közepén betegállományban van, de a 
Függetlenségi Nyilatkozat után szolgálatra jelentkezik, 
és Buda visszafoglalása után a főváros városparancsnoka 
lesz. Görgeyvel teszi le a fegyvert, a bíróság golyó általi 
halálra ítéli, de kegyelemre ajánlja. Haynau – régi tiszt-
társa és volt barátja – elutasítja a kegyelmi kérvényt, és 
Schweidelt 1849. október 6-án kivégzik.
 
Török Ignác honvéd tábornok Gödöllőn született 1795-
ben, kisbirtokos magyar nemesi családban. Hadmérnöki 
akadémiát végzett Bécsben, kiváló erődítési szakember 
volt. 1816-tól szolgált a császári és királyi hadseregben, 
először a mérnökkarnál, majd 1839-től a magyar nemesi 
testőrségnek oktatott erődítéselméletet. 1848 szeptembe-
rétől alezredesként Komáromban várerődítési igazgató. 
1848 októberében a vár őrségével együtt csatlakozik a 
honvédsereghez, 1849 januárjától tábornok és a komáro-
mi erődítmény parancsnoka. Májustól a honvédség had-
mérnöki karának helyettes vezetője, júliustól főparancs-
noka. Erődítési terveket készít a párkányi-esztergomi híd-
főhöz, ő építteti meg a szőregi sáncokat. Világosnál ejtik 
foglyul. Kötél általi halálra ítélik, másodikként hal meg. 

Gróf Vécsey Károly honvéd tábornok Pesten született 
1807-ben, kisbirtokos magyar főnemesi családban. Apja 

altábornagy, a magyar nemesi testőrség parancsnoka, 
nővére udvarhölgy, Ferenc József egyik nevelője. 1820-
tól szolgált, először a dragonyosoknál, majd a huszárok-
nál. 1848 tavaszán őrnagy a Hannover huszárezredben. 
A szolnoki csata egyik győztes hadvezére, később az 
aradi ostromsereg parancsnoka lesz. A várat júliusban 
elfoglalja, s épp Temesvár ostromához kezd, amikor a 
szabadságharc összeomlik. Csapataival augusztus 21-én, 
Borosjenőn teszi le a fegyvert az oroszok előtt. A bíróság 
kötél általi halálra ítéli, s mivel személyes ellenségei is vol-
tak a császári udvarban, sőt saját apja is követelte kímé-
letlen megbüntetését, végignézve bajtársai haláltusáját, 
utolsónak kellett meghalnia.

Kivégzésekor – utolsó lévén – már nem volt kitől elkö-
szönnie. Vécsey a halott Damjanichhoz, régi vetélytársá-
hoz lépett, s az ő kezeit csókolta meg búcsúzóul. 

Gróf Batthyány Lajos, Magyarország első miniszterelnö-
ke, Pozsonyban született 1806-ban. Tizenhat évesen lé-
pett a hadsereg kötelékébe. Később jogi vizsgát tett, majd 
nagykorúságának elérése után átvette a családi birtok irá-
nyítását. 1847-ben az országos ellenzéki párt vezére lett, 
1847. március 17-én jelölték a kormány elnökéül. 1849 ja-
nuárjában Windischgrätz elfogatta, majd a többéves vár-
fogsági ítéletet kötél általi halálra módosították. A halál 
lealázó neme miatt egy kisméretű tőrrel öngyilkosságot 
kísérelt meg, s így golyó által végezték ki 43 éves korában 
a hazája törvényes jogaiért küzdő miniszterelnököt.

Arany János: Magányban (részlet)
Az nem lehet, hogy milliók fohásza
Örökké visszamálljon rólad, ég!
És annyi vér – a szabadság kovásza -
Posvány maradjon, hol elönteték.
Támadni kell, mindig nagyobb körökben,
Életnek ott, hol a mártir-tetem
Magát kiforrja csendes földi rögben:
Légy hű, s bízzál jövődbe, nemzetem. 
Nem mindig ember, aki sorsot intéz;
Gyakran a bölcs is eszköz, puszta báb;
S midőn lefáradt az erőtelen kéz,
A végzet tengelye harsog tovább;
Csüggedve olykor hagyja lomha gépűl
Magát sodorni az ember fi a:
De majd, ha eszmél s öntudatra épűl,
Feltűnik egy magasb hármónia. 
És vissza nem foly az időnek árja,
Előre duzzad, feltarthatlanúl;
Csak szélein marad veszteg hinárja,
S partján a holt-viz hátra kanyarúl.
Bízvást!... mi benn vagyunk a fősodorban:
Veszhet közőlünk még talán nem egy:
De szállva, ím, elsők között a sorban,
Vásznunk dagad, hajónk előre megy! 


