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E M L É K E Z Z Ü N K !  -  Aradi vértanúink és gróf Batthyány Lajos

1849. október 6-án - szándékosan a bécsi forradalom és Latour ha-
lálának első évfordulóján - Aradon kivégeztek 13 honvédtisztet, 

valamint Pesten Gróf Batthyány Lajos volt miniszterelnököt, és októ-
ber 25-én pedig Kazinczy Lajost szintén Aradon.
Az aradi tizenhárom tábornok közül négyüket a 25. császári és királyi 
gyalogezred 2. zászlóaljából alakított kivégzőosztag lőtte agyon (az 
osztagban büntetésből besorozott bécsi forradalmár ifjak is voltak), 
kilenc honvédtiszttel Franz Bott, a brnói hóhér végzett a bitón.
Magyarország és Erdély teljhatalommal felruházott ura, Haynau tá-
borszernagy 14 tagú haditörvényszéke - tanúk meghallgatása, védők 
részvétele nélkül, két tárgyalás után - olyan honvédtiszteket ítélt ha-
lálra, akik a szabadságharc kitörése előtt a császári és királyi seregben 
tényleges tisztként szolgáltak és a szabadságharc alatt tábornoki ran-
got értek el, vagy önálló seregtestet vezettek.
E katonák sokban különböztek; néhányan forradalmárnak vallották 
magukat, mások csak esküjükhöz kívántak hűek maradni; a magya-
rokon kívül volt közöttük német, osztrák, horvát és szerb; kisnemes, 
polgár és főnemes; dúsgazdag és vagyontalan; voltak közöttük barátok 
és ellenfelek, de egyben azonosak voltak: hősiesen harcoltak a magyar 
szabadságért, nemzeti függetlenségünkért, s ezért életüket áldozták.
Ugyanazon a napon, amikor Aradon kivégezték a 13 tábornokot, Pes-
ten a császári csapatok kivégzőosztaga agyonlőtte első független ma-

dr. koprivA AttilA, igor lucenko, yuriy Selevickiy - Aradi mártírok (ikonok)
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gyar kormányunk miniszterelnökét Gróf Batthyány Lajost, 
később pedig Aradon Kazinczy Lajost.
A Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület emlékkiállítása arra 
hivatott, hogy felidézze a legendás 14 aradi és az 1 pesti vértanú ne-
vét, felvillantani a nevek mögött rejlő embereket, s az őket ábrázoló 
egy-egy festmény, faszobor megalkotásával átélhetővé tenni tragikus 
sorsukat és a korszakot, melyben éltek és haltak.

fehérvári évA - ügyvezető, Park Hotel

cSorBA iStván kAdoSA - A kiállítás művészeti vezetője, 
             a Magyar Kultúra Lovagja

SeSzták oSzkár - elnök, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés

Őry LászLó - elnök, Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület

2008. október 06.
Megemlékezés és emlékkiállítás - hivatalos megnyitó
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E M L É K E Z Z Ü N K !  -  Aradi vértanúink és gróf Batthyány Lajos

„VÉRES MEGTORLÁS”

 
A szabadságharc leverése után 1849 
szeptemberének végén összeült a 
haditörvényszék. A tizenhárom tá-
bornokot felségsértés címén halálra 
ítélték. Az ítéletet kimondták, de 
teltek-múltak a napok, és a végrehaj-
tásról nem esett szó. A családtagok 
már abban bíztak, hogy Ferenc József 
kegyelmet ad az elítélteknek.
Október 6-án a pesti Újépület falánál 
főbe lőtték Batthyány 
Lajos volt minisz-
terelnököt. Az aradi 
várban pedig külön-
leges intézkedések-
kel készítették elő a 
kivégzést. Ezerhá-
romszáz katonát éles 
töltéssel láttak el, éjjel 
kettőzött őrcsapatok jártak fel és alá, 
hajnalban az egész őrség fegyvert ra-
gadott. A tábornokok vigasztalására 
lelkészeket küldtek, de inkább őket 
vigasztalták az elítéltek: a papok sírva 
léptek be hozzájuk.
Gyalogmenetben kísérték a tábor-
nokokat a kivégzés helyére. Egyedül 
Damjanich és Sujánszky lelkész ült 
parasztszekéren, a tábornok szivaro-
zott, éppen elszívott egy szivart, mi-
kor az akasztófákhoz értek. 
Útközben azt mondta Sujánszky tisz-
telendő úrnak:
- Csak legalább Kossuthot óvja meg az 
Isten a mi sorsunktól, így legalább ma-
rad némi remény, hogy hazánknak még 

egyszer fölvirrad!
Négy tábornokot főbelövésre ítéltek - 
kilenc akasztófa állt a vesztőhelyen.
Először Pöltenberg előtt állt meg a 
porkoláb.
- Kérem, kapitány úr! (mindenkit azon 
a rangon szólított, amelyet egykor a csá-
szári seregben viselt).
Pöltenberg egy percnyi halasztást 
kért, odalépett Damjanichhoz, és 
megszorította a kezét. Damjanich azt 
mondta neki:
- Isten veled, barátom!  - S azzal meg-
csókolta.
Egymás után léptek a tábornokok 

Damjanichhoz, min-
denki búcsút vett 
tőle.
Amikor Leiningenre 
került a sor, ő enge-
délyt kért a vezénylő 
őrnagytól, hogy a le-
génységhez szólhas-
son. 

- No, hát szóljon, de röviden!
A harmincéves ifjú most is honvéd 
tábornoki egyenruhát viselt, csengő 
hangon megszólalt, és német nyelven 
ezt mondta:
- Felőlem azt a hírt terjesztik egyesek, 
hogy én Buda felszabadításakor osztrák 
tiszteket meggyilkoltattam volna. Ne-
kem nem áll módomban más védekezés, 
ezért itt az utolsó percben, Isten szabad 
ege alatt a jelenlevők előtt kijelentem, 
hogy ez a rólam terjesztett hír aljas rá-
galom!
Ezután társaihoz fordult, és azt 
mondta nekik:
- Isten veletek, bajtársak! Nemsokára 
egy más, igazabb bíró előtt állunk, ő 
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igazságosan ítél majd fölöttünk. 
Damjanich már csak Vécsey Károly tábornoktól búcsúzhat el, akit utolsónak hagy-
tak, mert a délvidéki hadsereg megtartásáért rá különösen haragudtak. 
- Éljen a haza! - kiáltotta Damjanich. Ez volt az utolsó szava. Vécsey körülnézett, 
nem volt kitől elbúcsúznia.
Ekkor odalépett Damjanich tábornokhoz, és megcsókolta a kezét.

"Arad pedig a magyar Golgota" - írta Kossuth, mert a szabadságharc mártírjai is 
új hitet öntöttek a hazafiak szívébe. 

Szeifried zoltán - 13 Aradi vértanú (13 db grafika)
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E M L É K E Z Z Ü N K !  -  Aradi vértanúink és gróf Batthyány Lajos

Édesapját korán elvesztette, könnyelmű anyja pedig nem törődött 
vele, ezért egy bécsi intézetben nevelkedett, majd fiatalon kato-

nai pályára lépett. A zágrábi akadémián jogi tanulmányokat folyta-
tott. 1831-ben átvette az ikervári birtoka irányítását. Korszerűsíteni 
kezdte uradalmát, közben egyre inkább bekapcsolódott a politikai 
életbe. 1834-ben Pozsonyban házasságot kötött a 18 éves Zichy An-
tóniával. 1830-tól felsőtáblai tag a reformországgyűléseken, és néhány 
évvel később már a főrendi ellenzék egyik vezető alakja. 1841-ben 
az Iparegyesület, 1847-ben az Ellenzéki Párt elnökévé választották. 
1848 március elején már nem volt kétséges, hogy ha megalakulhat a 
magyar kormány, akkor annak vezetője csak Batthyány lehet. Márci-
us 17-én V. Ferdinánd kinevezte miniszterelnökké. Bár alkotmányos 
monarchista volt, a pillanat kínálta lehetőséget igyekezett azonnal 
kihasználni: egyik legelső intézkedéseként körlevélben utasította a 
hatóságokat a jobbágyfelszabadítás haladéktalan kihirdetésére – még 
a törvény királyi jóváhagyása előtt. Szimbolikus jelentőségű, hogy a 
forradalmi törvények királyi szentesítésének napján, április 11-én tet-
te le a kormányfői esküt. 1848-ban, az első népképviseleti országgyű-
lésre június 23-án először a kiscelli, majd a sárvári kerület is őt válasz-

gróf Batthyány Lajos

(Pozsony, 1807. febr. 14. – Pest, 1849. okt. 6.)
liberális nagybirtokos, az első független magyar minisztérium elnöke

árvAi jánoS 
gróf Batthyány                 

cSorBA iStván kAdoSA

 Magyar sors 1849.
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totta követnek. A kormányfő 
elfogadta és vissza is igazolta 
a kiscelli mandátumot, de Szél 
József megyei első alispán kéré-
sére – aki báró Mesznil Viktor 
celli megválasztását helyezte 
kilátásba – a sárvári képviselő-
ség megtartása mellett döntött. 
Nevéhez fűződik a nemzetőr-
ség megszervezése, és az első 
tíz honvédzászlóalj felállítása. 
Szeptember 9-én Jelačić be-
tört az országba, 
10-én Batthyány 
lemondott, majd 
visszavonult iker-
vári kastélyába. 
Vidos József se-
regében harcolt. 
Néhány hét múlva 
a pesti országgyű-
lésre utazott. Tagja volt annak 
a békeküldöttségnek, amelyet 
az országgyűlés menesztett 
Windischgraetzhez. 
A herceg 1849. január 8-án el-
fogta Batthyányt. Budán, Po-
zsonyban, Laibachban, majd 
Olmützben raboskodott. Út-
ban Ausztria felé Jánosháza 
lakossága ki akarta szabadítani 
Magyarország volt miniszterel-
nökét és a többi foglyot. 1849. 
április 27-én Somlóvásárhely 

felől osztrák dzsidások által őr-
zött 18 szekér érkezett a telepü-
lésre. A szekereken élesre töl-
tött fegyverű katonák vigyázta 
foglyok ültek. A jánosházi ven-
dégfogadó udvarára gördültek 
be a szekerek, amelyeken a fog-
lyok között forradalmárok vol-
tak, köztük három gróf: Bat-
thyány Lajos, Károlyi István, 
Zelenszky László. A foglyokat 
a vendégfogadóban szállásolták 

el: a grófokat egy 
kisebb szobában, 
a többieket pe-
dig egy nagy te-
remben. Az esti 
és éjszakai órák-
ban Jánosházán 
és környékén egy 
forradalmi jelle-

gű, nagyszabású népmozgalom 
bontakozott ki a foglyok kisza-
badítására. 28-án hajnalban az 
összegyűlt tömeg körbezárta az 
épületet és követelte a foglyok 
szabadon bocsátását.

Az őket őrző katonák vezetője, 
Langh kapitány a tömeg érté-
sére adta, hogy élve vagy halva, 
de a foglyokat tovább kell szál-
lítania, és felkérte Batthyányt, 
nyugtassa meg a tömeget. Ő 

BAtthyány - Mauzóleum
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a fogadó tornácának korlátjá-
hoz lépve, eleinte kissé remegő 
hangon, majd egyre magabiz-
tosabban tett eleget a parancs-
nak. Kijelentette, hogy nem fél 
a bíróság ítéletétől, és kérte a 
tömeg szétoszlását. Rövid be-
szédét – kezét szívére téve – így 
fejezte be: 

„Köszönöm a hazafias jóindu-
latot, melyet irántam és előttem 
többnyire még ismeretlen fogoly-
társaim iránt itteni ünnepélyes, 
de mindnyájunkra vészessé vál-
ható megjelenésükkel tanúsítot-
tak. Isten áldja meg önöket a jó-
indulatért még késő unokáikban 
is, de éppen ennek az Istennek, a 
kiben mindnyájan bízunk, szent 
nevében kérem önöket, barátaink, 
hagyjanak minket, a mint eddig 
az ország fővárosából idáig béké-
ben jöttünk, békében vonulni to-
vább is. Ne kívánják halálunkat 
idő előtt, s ne idézzék föl, a mint 
már mondtam s most könyörögve 
újra mondom, a mit kerülni lehe-
tetlen volna, Jánosházának vég-
pusztulását.”

A felkelők vezetői kézszorí-
tással búcsúztak a volt minisz-
terelnöktől, akinek ez volt az 

utolsó nyilvános szereplése. A 
jánosházi felkelők ezen a na-
pon beavatkozhattak volna a 
magyar történelem menetébe, 
ha Batthyány is úgy akarta vol-
na…
Az ellene indított felségárulási 
per során az olmützi haditör-
vényszék csak rövidebb börtön-
büntetésre ítélte. Bécsi ellensé-
gei azonban, akik mélységesen 
gyűlölték amiatt, hogy egy 
közülük való „nagyúr” ellenük 
szegült, rábeszélték a hadbíró-
ságot , hogy ítélje halálra, de 
rögtön ajánlják is kegyelemre 
s így Batthyány szabad lehet. 
Ezután hazahozták Pestre, ahol 
Haynau teljhatalommal rendel-
kezett. Október 5-én közölték 
vele halálos ítéletét. Sikertelen 
öngyilkossági kísérletét követő-
en másnap Pesten kivégezték.

PEsti vértanú 
gróf BAtthyány lAjoS 
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Aulich Lajos
honvéd tábornok

Pozsonyban született 1793-ban, 
német polgári családból, édesap-

ja vendéglős volt. 1812-ben lépett be 
a császári és királyi hadseregbe, részt 
vett a napóleoni háborúban. 1848-ban, 
mikor átlép a honvédségbe, és esküt 
tesz a magyar alkotmányra, alezredesi 
rangban szolgál. Először a délvidéken, 
a Magyarország ellen fellázadt szer-
bekkel küzd, majd ezredesi rangban a 
feldunai hadtest egy hadosztályát veze-
ti. Rendkívüli haditettet hajt végre, amikor fenyegetett csapatait Kör-
möcbányáról Besztercebánya felé vezetve, egy elhagyott és beomlott 
bányaalagutat járhatóvá tesz, és így menekíti ki hadosztályát az ellen-
ség szorításából.
A kápolnai csata előtt lesz tábornok, a 2. hadtest parancsnoka. Az 
isaszegi győzelem csapatai eredményes közbelépésének köszönhető.
Windisch-Grätz elvonulását követően bevonul Pestre, és kitünteti 
magát Buda ostromában is. Betegszabadság után, 1849. július 14-től a 
kormány tagja, ő az utolsó hadügyminiszter.
Két mondat július 22-i hadparancsából:
„Harczunk, mellyel Európa két elbízott hatalmassága ellen vezetünk, nem a 
nemzetiség, hanem a közszabadság harcza az absolutismus ellen. Győzelmeink 
elődiadalai a világszabadságnak.”
Világosnál esik fogságba, 1849. október 6-án hetediknek hal hősi ha-
lált a bitón. Maradványait az 1932 májusi aradi árvíz idején találták 
meg, hamvai 1974 óta a vértanúk emlékoszlopa alatti kriptában nyug-
szanak.
A szabadságharc e kitűnően képzett, rendkívül vonzó személyiségű 
katonája, akit még Ernst törzs-hadbíró is „kiváló embernek” nevezett, 
nyugalmát a kivégzése előtti éjszakán sem vesztette el. Horatius ver-
seit olvasgatva várta a halált.
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Damjanich János
honvéd tábornok

A Temes megyei Stazán született 
1804-ben, szerb katonacsaládból.

1820-tól katona Temesváron, már 
százados, amikor 1848 áprilisában 
szóváltásba keveredik a magyarokat 
és Kossuthot szidalmazó Haynau al-
tábornaggyal. Ezért Olaszországba 
vezénylik, de sikerül visszakérnie ma-
gát Magyarországra, és a honvédsereg 
szervezésekor már őrnagyi rangban 
részt vesz a főként erdélyi ifjakból álló 

szegedi 3. honvédzászlóalj kiképzésében.
Kiváló parancsnok, katonái rajonganak érte, zászlóalja – a 
„veressipkások” – a szabadságharc egyik legkitűnőbb alakulata.
Kiemelkedő tulajdonságainak köszönhetően Damjanich gyorsan ha-
lad a katonai ranglétrán, már 1848 decemberében tábornok, 1849 
márciusától a 3. hadtestet vezeti. Harcol a szerbekkel, első nagyobb 
győzelmét a császári csapatok ellen Szolnoknál vívja ki, de diadalt 
arat Hatvannál, Isaszegnél, Vácnál, Nagysallónál is.
1849 áprilisában, Komáromban, kocsija kipróbálása közben lábát töri, 
ezért a további harcokban nem vehet részt. Júliusban az aradi vár pa-
rancsnokává nevezik ki. A szabadságharc bukásakor a várat az oro-
szoknak adja át, akik – annak ellenére, hogy Buturlin tábornok be-
csületszavával garantálja az őrség szabad elvonulását – kiszolgáltatják 
az osztrákoknak. 1849. október 6-án nyolcadikként halt – törött lába 
és magas termete miatt – rettenetes kínhalált az akasztófán. Tete-
me 125 évig felesége rokona, Csernovics Péter temesi főispán mácsai 
kastélyának parkjában pihent, 1974 óta az emlékoszlop kriptájában 
nyugszik. Már csak ketten maradtak Vécseyvel, amikor a pribékek 
hozzá léptek: „Azt gondoltam, én leszek az utolsó, mert a csatában mindig 
első voltam” – mondta.
„Szegény Emíliám! Éljen a haza!” – ezek voltak utolsó szavai.
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Dessewffy Arisztid
honvéd tábornok

Az Abaúj megyei Csákányban szüle-
tett 1802-ben, magyar nemesi csa-

ládból. 1819-től 1839-ig az 5., Radetzky 
huszárezredben szolgált, majd kapitá-
nyi rangban nyugdíjba vonult,
A szabadságharc kitörésekor a sárosi 
nemzetőrség őrnagya, később a hon-
védséghez lép át. A téli hadjáratban 
eredményesen harcol a felső-tiszai had-
seregben, a tavaszi hadjárat alatt az I. 
hadtest hadosztályparancsnoka.
1849. június 1-jén nevezik ki tábornokká, a 9. hadtest parancsnoka. 
Meghatározó szerepet játszik a turai lovascsatában.
Személyes bátorsága kiemelkedő: „Nekem a halál semmi” – volt a sza-
vajárása.
A szabadságharc bukása után csapataival együtt Törökországba akar 
menekülni, de Liechtenstein osztrák altábornagy rábeszélésére meg-
adja magát. Döntését befolyásolja, hogy ifjú házas, július 5-én volt az 
esküvője. A fegyvert augusztus 19-én Karánsebesnél, a császári had-
sereg előtt teszi le.
Haynau „betartja” Liechtenstein ígéretét: Dessewffy Arisztidet kötél 
általi halálra ítélik, de „kegyelemből” 1849. október 6-án reggel 6 óra-
kor „lőpor és golyó” általi halállal hal.
1850 tavaszán maradványait unokatestvérei ládában, kettéfűrészelve 
csempészték a margonyai Dessewffy-birtokra, jelenleg is ott – mai 
nevén Marhaňban – van a sírja.
„Csoda, hogy minden magyart ki nem irtottak a Habsburgok háromszáz év 
óta” – mondta a siralomházban, majd mély álomba merült.
„Tiszta lelkiismeretem van, s az hagyott aludni” – magyarázta papjának, 
majd teljes nyugalommal állt a kivégzőosztag elé.
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Kiss Ernő
honvéd altábornagy

Temesvárott született 1799-ben, 
dúsgazdag nagybirtokos magyar-

örmény nemesi családból.
1818-tól katona egy utászezredben, 
1848-ban már a 2., Hannover huszár-
ezred parancsnoka volt. Miután rend-
kívül bőkezű, szívesen adott kölcsönö-
ket tiszttársainak. Egyik adósa akkori 
parancsnoka, Haynau altábornagy…
Az elsők között kezdi meg a küzdel-
met a délvidéki szerb felkelők ellen, 

Nagysándor József, szolgálaton kívüli huszár kapitány – későbbi vér-
tanútársa – az ő felszólítására fog fegyvert.
Sikeresen harcol, leveri a Kikinda vidéki szerb mozgalmat, 1848 
szeptemberében elfoglalja a szerbek perlaszi táborát, októberben, a 
honvédseregben elsőként lesz tábornok, ő a bánáti hadtest vezére.
Nagyvonalú, gondos parancsnok, legénységét kitűnően látja el, hoz-
zájárul élelmezési és felszerelési költségeikhez.
1849 elejétől nem vesz részt a hadműveletekben, altábornagyi rang-
ban az Országos Főhadparancsnokság vezetője.
Aradon esik fogságba, s mivel a császári sereg ellen fegyveresen nem 
harcolt, „csak” golyó általi halálra ítélik. Tetemét a kivégzést követő 
második napon ásta ki tisztiszolgája, hat hétig hamis sírfelirattal nyu-
godott az aradi temetőben, majd tizenhat évig Katalinfán volt elte-
metve, végül maradványait átszállították Alsóeleméribe – mai nevén 
Elemir -, a családi sírboltba. Ma is ott pihen.
Kivégzésekor nem engedte a szemét bekötni. „Szegény hazám! Isten 
büntesse meg hóhérainkat!” – kiáltotta a sortűz eldördülése előtt. A lö-
vések csak megsebezték, ekkor egyesek szerint így szólt: „Hát én, ró-
lam elfeledkeztek?”. Mások úgy emlékeznek, hogy saját maga vezényelt 
újra tüzet a megzavarodott kivégzőosztagnak. Egy altiszt közvetlen 
közelről lőtte agyon.
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Knézich Károly
honvéd tábornok

A horvátországi Veliki Groljevacban 
születeti 1808-ban, horvát ka-

tonacsaládból. 1824-től katona a 
varasdi határőrezredben, majd áthe-
lyezték Egerbe, a 34. gyalogezredhez. 
A negyvenes években Galíciában, 
Lembergben is szolgák. 1848-ban szá-
zados, amikor átlép a honvédseregbe. 
Damjanich vezénylete alatt harcol a 
szerb felkelők ellen, őrnagyi, majd al-
ezredesi rangot kap. A szolnoki csata 
után lesz ezredes.
A tápióbicskei csatában a Tápió hídját elfoglaló híres 3. és 9. zászlóal-
jak vezénylete alá tartoznak.
Különösen kitűnik személyes bátorságával az április 20-i, Komárom 
felmentéséért vívott csatában. 
1849 májusában tábornoki kinevezést kap, Buda visszafoglalásakor 
már a 3. hadtest parancsnoka. 1849 június végétől a Hadügyminisz-
tériumban teljesít szolgálatot, majd a szabadságharc végén Tokajnál a 
tartalék parancsnoka.
Igazi republikánus, a forradalmi eszmékhez való eljutását így fogal-
mazza meg: „Galícia nyomorúságában született meg az én – minden ál-
dozatra kész – önérzetem, hol is a Metternich-politika erkölcstelenségét, a 
nemesség esztelen könyörtelenségét… színről színre látva, lelkiismeretem 
felzúdult, s lelkemben egy jobb kor utáni vágy ébredt.”
Knézić is Világosnál tette le a fegyvert. A vésztörvényszék kötél általi 
halálra ítélte, negyedikként halt hősi halált.
Az ő csontjait is az 1932. évi aradi árvízkor találták meg, örök álmát 
az emlékoszlop kriptájában alussza.
A kivégzés előtti éjszakán Egerben élő családjának írt búcsúlevelet.
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Lahner György
honvéd tábornok

A Túróc megyei Neczpálon szüle-
tett 1795-ben, német polgári csa-

ládból.
1812-től a komáromi 33. gyalogezred-
ben szolgált, 1848-ban őrnagy.
A szabadságharc elején a szerb felkelők 
ellen harcol, szeptembertől a Hadügy-
minisztériumba kerül, feladata a hon-
védhadsereg felfegyverzése és ellátása. 
Nagy ambícióval dolgozik, zseniális 
szervező, eredményes munkája miatt 

először alezredesi, majd ezredesi rangot kap, 1849 februárjától tábor-
nok.
Ő teszi Nagyváradot a fegyvergyártás központjává, Kossuth szavaival 
„a magyar Birminghammé”. A szabadságharc elbukásakor a fegyver-
gyár élén áll.
Német, a magyar nyelvet csak töri, de az általa szervezett fegyvergyá-
rakban öntött ágyúkon a felirat: „Ne bántsd a magyart!”
Nem mindennapi képességeinek köszönhető, hogy a honvédsereg 
felszereltsége napról napra javul, tüzérsége kitűnő és korszerű, van 
elegendő lőszer.
Főként e rendkívüli eredményei miatt kellett bűnhődnie, a bíróság 
kötél általi halálra ítélte, s 1849. október 6-án harmadiknak végzett 
vele a hóhér.
Holttestének elszállítását a már említett Csernovics Péter temesi főis-
pán szervezte meg, teteme Damjanichcsal együtt nyugodott a főispán 
mácsai birtokán, míg 1974-ben végleges helyre, az emlékoszlop krip-
tájába kerültek csontjai.
A szemtanúk szerint utolsó estéjén feleségét fogadta, majd fuvolázott, 
a Lammermoori Lucia című operából a haldokló Edgár búcsúáriáját 
játszotta.
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Lázár Vilmos
honvéd tábornok

A Torontál megyei Nagybecskereken 
született 1815-ben, vagyontalan 

magyar-örmény nemesi családból.
A császári és királyi hadseregben 1834-
től 1844-ig szolgált, a 34. gyalogezred 
hadnagyaként szerelt le.
Polgári pályafutás után – főpénztáros 
az Első Magyar Központi Vasútnál – 
1848-ban jelentkezik a 39. honvédzász-
lóaljnál, ahol főhadnagyi rangot kap. 
Miután kiváló képességű parancsnok, 
gyorsan emelkedik a ranglétrán. Először százados az 1. utászezred-
ben, 1849 februárjától utászkari őrnagy. Áprilisban a Zemplénben ál-
lomásozó csapatok parancsnoka, június közepétől hadosztályparancs-
nok, július 16-tól alezredes, július végétől a 9. hadtest parancsnoka.
Legjelentősebb haditetteit a Felvidék védelmében hajtja végre, de ré-
szese az utolsó, vesztes temesvári ütközetnek is. Ezredessé Bem neve-
zi ki a csata után.
A 9. hadtest maradványai Lugosnál, augusztus 19-én teszik le a fegy-
vert, Lázár törzstiszt létére a tábornokokkal együtt áll a bíróság elé.
Kötél általi halálra ítélik, de tekintettel arra, hogy a császári hadse-
regnek adta meg magát, és mivel csak a szabadságharc utolsó napjai-
ban lett ezredes, Ernst és Moser hadbírók javaslatára Haynau az íté-
letet „kegyelemből” főbelövetésre változtatta. Maradványait – hosszas 
keresés után – 1913-ban találták meg az aradi vár sáncában; végső 
nyughelyet ő is az emlékoszlop sírboltjában lelt.
Kivégzése előtti éjjel írta a feleségének: 
„Adj gyermekeink mindegyikének, ha kilép a világba, egy emléket tőlem – 
előjeléül annak, hogy az, aki becsületesen és tisztán élte egész életét – nyu-
godtan bír meghalni, ha ártatlanul is, mint én.”
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Leiningen Westerburg
Károly gróf

honvéd tárbornok

A hesseni nagyhercegségben, 
Ilbenstadt városában született 

1819-ben, elszegényedett német fő-
nemesi családból. 1835-ben lépett a 
császári és királyi hadseregbe, 1845-
től a család „tulajdonában” lévő 31., 
„Leiningen” gyalogezred tartósan sza-
badságolt, létszámfeletti századosa. 
Felesége magyar, Pozsonyban élnek. 
1848 őszén jelentkezik honvédnek, 

vezérkari százados lesz a bánáti hadtestben. Miután számos rokona 
tiszt a császári seregben, gyanakvó, bizalmatlan légkör fogadja. A 
szolnoki csata idején – ahol is kiválóan vezeti fegyelmezett katonáit – 
már alezredes, áprilisban ezredes. Végigharcolja a tavaszi hadjáratot, 
1849 júniusában kap tábornoki kinevezést, a 3. hadtest parancsnoka. 
A feldunai hadsereg kötelékében teszi le a fegyvert Világosnál, őt is 
kötél általi halálra ítélik. Leiningen-Westerburg gróf, a német főne-
mes őreit megvesztegetve elérte, hogy a kivégzéskor magyar honvéd 
tábornoki egyenruháját viselhesse…
Hatodiknak végzett vele a hóhér, magas termete miatt – magasabb, 
mint a bitó – akárcsak Damjanich, sokat szenvedett, míg meghalt.
Tetemét felesége családjának sikerült megszereznie, egy ideig sógora 
monyorói birtokán pihent – a sír helyét közvetlenül a fegyverletétel 
előtt maga választotta meg -, később a borosjenői templom sírboltjá-
ban helyezték el. 1974-ben maradványait átszállították az emlékosz-
lop kriptájába. A hibátlan jellemű, lovagias tiszt rendkívül érzékeny 
volt katonai becsületére, a kivégzése előtti percekben is ama rágalmak 
ellen tiltakozott, melyek szerint Budavár visszavételekor az elfogott 
osztrák katonákkal kegyetlenkedett volna. Szavait – Tichy osztrák 
őrnagy, a kivégzés parancsnokának intésére – a dobok dübörgése né-
mította el.
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Nagysándor József
honvéd tábornok

Nagyváradon született 1804-ben, 
vagyontalan magyar nemesi csa-

ládból.
1819-től 1847-ig szolgált a császári és 
királyi hadseregben mint huszártiszt, 
kapitányi rangban vonult nyugdíjba.
1848-ban jelentkezik a nemzetőrség-
be, őrnagyi rangot kap, s Damjanich-
csal együtt harcol a szerbek ellen.
Gyorsan eléri az alezredesi, majd ez-
redesi rangot, a tavaszi hadjárat végére már a feldunai hadsereg lovas-
ságának parancsnoka. Április végétől a 1. hadtestet vezényli, május 
2-ától tábornok. Kitűnően helytáll a szolnoki, a váci és a nagysallói 
csatában, Budavár ostromakor az elsők között tör be a várba.
Nagysándor József személyes bátorságát és huszárai rendkívüli vitéz-
ségét tanúsítja az 1849 augusztusában vívott vesztes debreceni csata 
is: öt órán át ellen tudnak állni Paskievics tízszeres túlerőben lévő 
seregének.
Fegyelmezetten engedelmeskedő, jó katona, és függetlenül gondol-
kodó republikánus. Görgeyre célzott fenyegető mondata: „Ha Caesar 
diktátori hatalomra törne, mellőle egy Brutus sem hiányoznék”.
Világosnál tette le a fegyvert, a bíróság kötél általi halálra ítélte, a hó-
hér ötödiknek végzett vele. Az ő csontjai is a Maros 1932. évi áradá-
sakor elvégzett gátépítés során kerültek napvilágra, végső nyughelye 
az emlékoszlop kriptájában van.
Szivarozva várta kivégzését, s amikor sorra került, a latin mondást 
idézte:
„Hodie mihi, cras tibi!” (Ma nekem, holnap neked!)
„Éljen a haza!” kiáltással halt meg.
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Poltenberg Ernő
honvéd tábornok

Bécsben született 1814-ben, osztrák 
nagybirtokos nemesi családból.

1829-től hivatásos katona, már huszár 
kapitány a 4. huszárezredben, amikor 
1848-ban – tiltakozása ellenére – Ma-
gyarországra 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, esküjét nem 
hajlandó megszegni, sőt, azonosul a szabadságharc céljaival, ő, aki 
magyarul csak káromkodni tud, így határozza meg érzéseit: „Csak a 
nyelvem német, szívem magyar, mert a szabadságért dobog!”
1848 őszén a szerbek ellen harcol, az év végére alezredes. Végigküzdi 
a téli és a tavaszi hadjáratot, április 26-tól a 7. hadtest parancsnoka 
ezredesi, majd június 7-től tábornoki rangban. Vitézül harcol a két 
komáromi és a második váci csatában.
Személyes tragédiája, hogy mint az orosz tábornokokkal tárgyaló kö-
vet, hisz az amnesztia ígéretekben, s ezért egyik szószólója a feltétel 
nélküli megadásnak.
A bíróság kötél általi halálra ítélte, elsőnek kellett meghalnia. Rend-
kívül erős fizikuma miatt halála lassú és gyötrelmes volt.
A kiegyezés után családja megkísérelte felkutatni maradványait, de 
csontjait csak 1932-ben, az árvízi gátépítéskor találták meg, most az ő 
sírja is az emlékoszlop kriptája.
Mikor a tábornokok a kivégzés hajnalán a várudvaron gyülekeztek, 
Poeltenberg végignézve társain így szólt: „Szép kis deputáció megy az 
Úristenhez, hogy a magyarok ügyét képviselje!”
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Schweidel József
honvéd tábornok

A Bács megyei Zomborban szüle-
tett 1796-ban, vagyontalan német 

polgári családból. 1814-ben, közhu-
szárként, a híres Simonyi óbester keze 
alatt kezdte katonai szolgálatát, már 
Napóleon seregei ellen is harcolt. Ké-
sőbb Galíciában és Bécsben állomá-
sozott. Mint Poeltenberg lovag, ő is a 
4. huszárezred tisztje, őrnagy, amikor 
az ezredet Magyarországra vezénylik. 
Rangidős tisztként felesketi tiszttársait 
a magyar alkotmányra, és csatlakozik a magyar függetlenségi mozga-
lomhoz. Gyorsan érvényesül, miután kitűnik bátorságával a pákozdi 
és a schwecháti ütközetben. 1848 október végétől tábornok, hadosz-
tályparancsnok a feldunai hadtestnél.
December közepétől betegállományban van, de a Függetlenségi Nyi-
latkozat után szolgálatra jelentkezik, és Buda visszafoglalása után a 
főváros városparancsnoka lesz. A későbbiekben a kormány minden-
kori székhelyének helyőrségparancsnoka.
Görgeyvel teszi le a fegyvert, a bíróság golyó általi halálra ítéli, de 
kegyelemre ajánlja. Haynau – régi tiszttársa és volt barátja – elutasít-
ja a kegyelmi kérvényt, és Schweidelt 1849. október 6-án kivégzik. 
Csontjait 1913-ban, Lázár Vilmos maradványaival együtt találták 
meg, nyughelye az emlékoszlop sírboltja.
Egy szemtanú szerint ő sem akarta engedni, hogy a szemét bekössék, 
a törzsőrmester kétszer tett erre kísérletet, de Schweidel minden alka-
lommal lerántotta a kendőt.
Kezében azt a feszületet tartotta, amelyet mindenkor, a csatákban is 
magával hordott. A vérével befröcskölt keresztet papja – utolsó kíván-
ságának megfelelően – eljuttatta honvéd kapitány fiának, aki szintén 
az aradi várban raboskodott.



20 KMKE Iroda és bemutatóterem  – Nyíregyháza, Víz utca 42.
www.kmke.hu • kmke76@gmail.com • 06/70 339 33 13

E M L É K E Z Z Ü N K !  -  Aradi vértanúink és gróf Batthyány Lajos

Török Ignác
honvéd tábornok

A Pest megyei Gödöllőn született 
1795-ben, kisbirtokos magyar 

nemesi családból. Hadmérnöki akadé-
miát végzett Bécsben, kiváló erődítési 
szakember volt.
1816-tól szolgált a császári és királyi 
hadseregben, először a mérnökkarnál, 
majd 1839-től a magyar nemesi test-
őrségnek oktatott erődítéselméletet. 
1848 szeptemberétől alezredesként 

Komáromban várerődítési igazgató.
1848 októberében a vár őrségével együtt csatlakozik a honvédsereg-
hez, 1849 januárjától tábornok és a komáromi erődítmény parancsno-
ka. Buda bevétele után a vár erődítéseit az ő tervei szerint rombolják 
le. Májustól a honvédség hadmérnöki karának helyettes vezetője, jú-
liustól főparancsnoka.
Erődítési terveket készít a párkányi-esztergomi hídfőhöz, ő építteti 
meg a szőregi sáncokat.
Világosnál ejtik foglyul; a szelíd, nyugodt hadmérnök a bíróság előtt 
magyarságával indokolta tetteit. „Lelkiismeretem felment engem” – 
mondta. Kötél általi halálra ítélték, másodiknak halt meg. Csontjait 
a gátépítési munkálatoknál, 1932-ben találták meg, maradványai az 
emlékoszlop kriptájában nyugszanak.
A kivégzés előtti éjszakán sem cáfolta meg hivatását és szenvedélyét: 
egy, a várerődítéssel foglalkozó szakmunkát olvasgatott.
Amikor a pribékek a bitóhoz kisérték a felindult embert, Tichy őr-
nagy gúnyos megjegyzésére így vágott vissza: „Szégyellje magát ön, 
hóhérlegény!” A kivégzése előtti pillanatokban állítólag szívszélhűdés 
érte, már csak holttestét akaszthatták fel.
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Vécsey Károly gróf
honvéd tábornok

Pesten született 1807-ben, kisbir-
tokos magyar főnemesi családból. 

Apja altábornagy, a magyar nemesi 
testőrség parancsnoka, nővére udvar-
hölgy, Ferenc József egyik nevelője.
1820-tól szolgált, először a drago-
nyosoknál, majd a huszároknál. 1848 
tavaszán őrnagy a Hannover huszár-
ezredben.
Már májustól harcol ezredével Bácská-
ban a szerb felkelők ellen, októbertől 
ezredes, december közepétől tábornok. 1849 januárjában eltávolítja 
áruló parancsnokát, Esterházy Sándor tábornokot. Erélyes fellépésé-
vel megmenti a bácskai hadtestet a felbomlástól, majd a Honvédelmi 
Bizottmány utasítására Törökszentmiklósra vezeti. Hűségét, helytál-
lását Kossuth lelkes hangú levélben köszöni meg.
A szolnoki csata egyik győztes hadvezére, később az aradi ostrom-
sereg 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 oro-
szok előtt. A bíróság kötél általi halálra ítéli, s mivel személyes ellen-
ségei is voltak a császári udvarban, sőt saját apja is követelte kímélet-
len megbüntetését, végignézve bajtársai haláltusáját, utolsónak kellett 
meghalnia.
Holttestét feleségének egyik ismerőse az aradi köztemetőben hantol-
tatta el, itt pihent 1916-ig. Ezután maradványai az aradi kultúrpalota 
kriptájába kerültek, 1974 óta ő is az emlékoszlop sírboltjában nyug-
szik.
Kivégzésekor – utolsó lévén – már nem volt kitől elköszönnie.
Vécsey a halott Damjanichhoz, régi vetélytársához lépett, s az ő kezeit csó-
kolta meg búcsúzóul.
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„A 15. ARADI VÉRTANÚ”

(Széphalon, 1820. okt. 20. – Arad, 
1849. okt. 25.) honvéd tábornok, ~ Fe-
renc legkisebb fia. A tullni utászisko-
lát végezte, majd a 9. huszárezredben 
szolgált hadnagyi rangban. 1847-ben 
kilépett a hadseregből. A honvéd-
ség felállításakor, 1848. jún.-ban az I. 
utász-zászlóaljba lépett. 1849. jan.-ban 

Klapka György hadtestében alezredesi rangban hadosztályparancsnok 
lett. 1849. április havában a Felső-Tisza vidéki „északkeleti” hadtest 
parancsnoka, tábornok. Júl.-ban Görgeyvel kellett volna egyesülnie, 
de az orosz hadak ebben megakadályozták. Így Erdélybe szorult, s 
aug. 25-én Zsibón letette a fegyvert. A császári haditörvényszék ha-
lálra ítélte, s főbe lőtték.
A magyar történelmi köztudat tizenhárom »aradi vértanút« tart szá-
mon. Pedig Haynau tizenöt magas rangú honvédtisztet végeztetett 
ki Aradon 1849-ben. Először Ormai (Auffenberg) Norbert honvéd 
ezredest akasztatta fel majd október 6-án a tizenhárom honvéd tábor-
nokot. Végül 1849. október 25-én Kazinczy Lajos ezredest – egyesek 
szerint tábornokot – lőtték agyon az aradi vár északkeleti kapuja mel-
letti sáncban.
Kazinczy Ferencnek, a nagy írónak és nyelvújítónak a fia. Családjában 
a hét testvér között, Aradon pedig az említett tizenöt vértanú között 
ő volt a legfiatalabb.

Kazinczy Lajos
honvéd tábornok
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A tragikus események óta lassan 160 év telt el, de a Kárpátok
Művészeti és Kulturális Egyesület emlékkiállításával és eme 
kis írásos emlékezésével szeretnénk hozzájárulni a dicső szabadság-
harc lánglelkű költőjének Petőfi Sándornak jövendöléséhez

„ Hol  s ír jai k  d om bor u l n a k ,
A z unok á k  l ebor u l n a k ,

É s  á l d ó  im á d ság  helye t t
Mon djá k  e l  s z e nt  ne ve i k e t ”

arad vértanúi 

knézich károly, nAgySándor józSef, dAmjAnich jánoS, Aulich lAjoS

Lahner GyörGy, PoLtenberG ernŐ, LeininGen-WesterburG KároLy, töröK iGnác, Vécsey KároLy

Kiss ernŐ, schWeideL József, desseWffy arisztid, Lázár ViLmos

ormAi norBert, kAzinczy lAjoS
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M a g y a r o r s z á g !
    Ne feledd halottaidat, 
       mint vádlók élnek ők!
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részlet thormA jánoS Aradi vértanúk
című festményéből
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  Résztvevő művészek:
 
  A Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület művészei:

  dr. Kopriva attila
  igor Lucenko
  Yuriy selevickiy
  Csorba istván Kadosa
  szeifried zoltán
  Lakatos tamás
  Kiss andrás
  és Árvai János vendégművész

  A kiállítást és a füzetet tervezte:

  ifj. Őry László
  elnök, Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület

Felkészülés az emlékkiállításra - az egyesület 
kárpátaljai művészei Munkácson, 

a Rákóczi kastélyban.

Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat támogatásával.
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Kedves Olvasó!
 

A 2007. július 01-én megalakult Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület 
olyan szervezet, amely meghatározott célkitűzéseit egészen mostanáig önere-

jéből próbálta megvalósítani. Az egyesület az elmúlt másfél évben bebizonyította 
önmagának és a nagyközönségnek is, hogy életképes és nagyon nagy szükség van 
rá éppen úgy a régióban, mint az országban és a határokon kívül is. 
 
Legfontosabb feladatunk:
 
- A magyar kultúra, történelmi értékeink megőrzése elsősorban a képzőművészet 

segítségével. 

 -  2008: 
  Aradi vértanúink és gróf Batthyány Lajos emlékkiállítás,

  Szeifried Zoltán kisvárdai művészünk két kiállítása: 
   1. 1956-os forradalom 
   2. Árpádházi Szent Erzsébet
 
- Kulturális örökségvédelem  országosan és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 

művészet segítségével.

- A kárpátaljai magyar kultúra, főként a kortárs képzőművészet segítése, értékei-
nek a bemutatása, és magyar vonatkozású kulturális örökségvédelem.

- Magyar-ukrán művészeti és kulturális kapcsolatok erősítése.
 
Céljaink:

• A KMKE művészek számára közös fórum, bemutatkozási lehetőség biztosítása.
• Megyei, országos, határon túli művészeti, kulturális programokba való bekap-

csolódás, művészeti és kulturális programok szervezése.
• Közösségben végzett alkotómunka szintereinek kialakítása és működtetése.
• Művészeti önképző, fejlesztő tevékenységi formák, programok szervezése, tá-

mogatása.
• A művészek közötti kapcsolattartás, tapasztalatcsere, információáramlás külön-

féle lehetőségeinek elősegítése, biztosítása. A művészek számára, tevékenységü-
ket segítő információk biztosítása.

• A művészek és a művészetet pártoló, szerető és támogató közönség közötti pár-
beszéd és együttműködés színtereinek, lehetőségeinek megszervezése, biztosí-
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 tása
• A művészet ügyének képviselete, támogatása, - közéleti, polgári fórumokon, - 

önkormányzatok és intézmények, valamint civil szervezetek körében.
• Segíteni a határokon átívelő képzőművészeti együttműködést, kommunikációt, 

művészeti integrálódást.
• A civil művészeti érdekképviselet legitim intézményesített formájának előké-

szítése. A területi egyenlőtlenségek mérséklése. A térségi szinteken jogi szemé-
lyiség nélküli művészek részvételi lehetőségének segítése, az európai művészeti, 
civiltársadalmi közéletébe.

• Hatékony érdekérvényesítés.
• A magyar kultúra megőrzése – kulturális örökségvédelmi programok
• Hátrányos helyzetű művészek segítése
• Beteg gyermekek gyógyulásához való hozzájárulás a művészet erejével

Legvégül pedig a KMKE legfontosabb és tényleg leghosszabb távú célja:
 
Gyermekeinknek, unokáinknak átadni ebben az elértéktelenedett és felgyorsult 
világban egy kis kultúrát és a művészet szeretetét, hogy lehetőségük legyen meg-
ismerni az életnek ezt az oldalát is, sőt ha valakiben van ilyen tehetség, akkor az 
bontakozzon ki mindannyiunk legnagyobb örömére, hiszen ahogyan a mottónk-
nak választott idézet is szól: 

„ Minden emberben ott rejlik a művész, s ha egyszer 

megfertőződik, már lényegtelen, hogy milyen módját 

választja az önkifejezésnek.”
 
 

A KMKE hosszú távon szeretne minél több embert „megfertőzni" egy kicsit a 
művészettel és kultúrával és mindeközben erősíteni a határon innen és határon túli 
kapcsolatokat, hiszen a művészetben nincsenek határok az emberek között.
 
Erről fognak szólni alkotótáboraink, rendezvényeink, kiállításaink és az egész 
munkánk


