Október 6-a, az aradi vértanúk emléknapja
Október 6-a, az aradi vértanúk emléknapja. Bár a magyar történelem vérzivataros 1000 éve
bővelkedik tragédiákban, súlyos megpróbáltatásokban, de ezek sorából az aradi 13-ak sorsa
mégis kiemelkedik. Szimbólummá vált. A levert forradalom, az igazságtalanság
szimbólumává. Tudatunkba - s nem csak a történelmi tudatunkba - szervesen beépült.
Szégyen nem tudni legalább néhány nevet a 13-ból, s nem ismerni történetüket. Nem hagy
bennünket nyugton, mindig foglalkoztat annak a gyászos napnak az emléke.
1848. március 15-én a magyar nemzet, betetőzve a reformkor törekvéseit, szinte néhány
óra alatt kivívta a szabadságot, és megteremtette egy független, polgári állam alapjait. Mindez
egy európai eseménysor, a „népek tavasza” részeként történt. Az engedékenység, ami ekkor
jellemezte a Habsburg-politikát, csak időhúzás volt. Nyár végére az osztrák hadsereg
támadásba lendült. Az erőviszonyok már ekkor is az ellenségnek kedveztek. Kiképzett, jól
felszerelt, harcedzett alakulatok támadtak Magyarországra. Ebben a küzdelemben tűntek fel
fiatal tábornokaink, akik a menet közben megszervezett magyar honvédség élén, győzelmek
és vereségek sorával 1849 tavaszára felszabadították az országot.
Bebizonyosodott, hogy a dinasztia egyedül nem képes Magyarországot megtartani. I.
Ferenc József kénytelen volt személyesen segítséget kérni az orosz cártól. Már a kérés ténye
is bosszúra ingerelte az osztrák császárt. Az Orosz Birodalom 200.000 katonával támogatta a
legyőzött osztrák haderőt. Nagyobb haderővel, mint amekkorával korábban Napóleon ellen
háborúztak. Ez megpecsételte a magyar szabadságharc sorsát. Valódi esély a győzelemre már
nem volt. A végórákban Kossuth és a polgári kormányzat átadta a hatalmat Görgey Artúrnak,
aki teljhatalmú katonai vezetőként, diktátorként tárgyalhatott az ellenség katonai vezetőivel.
Úgy döntött, hogy nem Haynau táborszernagy előtt, hanem az oroszok előtt teszi le a
fegyvert. Bizonyítva, hogy nem Ausztria kényszerített bennünket a kapitulációra. Ez tovább
dühítette a Habsburg kormányzatot. Így, mikor a magyar honvédség heroikus küzdelmek után
1849. augusztus 13-án Világosnál letette a fegyvert, elengedték a „pórázról” Haynaut.
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Nem ez volt az első magyar-Habsburg összeütközés az elmúlt századokban. De ezek a
legtöbb esetben kompromisszumos megegyezéssel zárultak. Ha volt is megtorlás, az néhány
fővesztést jelentett. A szabadságharc utáni megtorló hullám váratlanul érte a magyar és a
nemzetközi közvéleményt is. 1849 és ’50 között, bár a pontos számot ma sem tudjuk, 150-160
embert végeztek ki. Azért nincs pontos szám, mert nem minden kivégzést előzött meg
bírósági tárgyalás, sokakat rögtönítélő bíróság ítélt el, s az ítéletet azonnal végre is hajtották.
A mai napig vitatják jogszerűségét a tárgyalásoknak. Hisz egy soha meg nem koronázott
király, egy trónfosztott dinasztia nevében megszállóként döntött a sorsunkról.
A perek még augusztusban elkezdődnek. Az aradi 13-ak perében szeptember végén hoznak
ítéletet, amelyet Haynau október elején aláír, 5-én kihirdetik az elítélteknek, s másnap hajtják
végre. Az ítélet kötél általi halál mely katonához nem méltó. Ezzel is az volt a cél, hogy
megalázzák őket. Így érthető az, hogy négyük ítéletét kegyelemből lőpor és golyó általi
halálra módosítják. Ők reggel fél hatkor állnak egymás után a kivégző osztag elé:
Schweidel József honvédtábornok
1814-ben, közhuszárként kezdi katonai szolgálatát. Mint Poeltenberg lovag, ő is a 4.
huszárezred tisztje, őrnagy, amikor az ezredet Magyarországra vezényelik. Gyorsan
érvényesül, miután kitűnik bátorságával a pákozdi és schwechati ütközetben. 1848. október
végétől tábornok, hadosztályparancsnok a fel-dunai hadtestnél. Az osztrák hadifoglyokkal
emberséges, ezért módosítják az ítéletet.

Dessewffy Arisztid honvédtábornok
1819-től 1839-ig az 5. Radetzky huszárezredben szolgált. A szabadságharc kitörésekor a
sárosi nemzetőrség őrnagya, később a honvédséghez lép át. A téli hadjáratban eredményesen
harcol a felső-tiszai hadseregben, a tavaszi hadjárat alatt az 1. hadtest hadosztályparancsnoka.
1849. június elsején nevezik ki tábornokká, a 9. hadtest parancsnoka. Az osztrákok előtt teszi
le a fegyvert.

Lázár Vilmos honvéd ezredes
A császári és királyi hadseregben 1834-től 1844-ig szolgál, a 34. gyalogezred
hadnagyaként szerel le. 1848-ban jelentkezik a 39. honvédzászlóaljnál, ahol főhadnagyi
rangot kap. Miután kiváló képességű parancsnok, gyorsan emelkedik a ranglétrán. 1849.
július végétől a 9. hadtest parancsnoka. Szintén az osztrákok előtt tette le a fegyvert.

Kiss Ernő honvéd altábornagy
1818-tól katona egy utászezredben, 1848-ban már a 2. Hannover huszárezred parancsnoka.
Az elsők között kezdi meg a küzdelmet a délvidéki szerb felkelők ellen. 1849 januárja után
nem teljesít katonai szolgálatot, ezért kap enyhébb büntetést. Vele nem végez a sortűz, így
újra rálőnek.

Ezek után vezetik elő a többieket.
Poeltenberg Ernő lovag honvédtábornok
1829-től hivatásos katona, már huszárkapitány a 4. huszárezredben, amikor 1848-ban, tiltakozása ellenére - Magyarországra vezénylik. Felesküszik a magyar alkotmányra, s mivel
korrekt, rendkívül becsületes ember, fenntartásai és a magyar tisztek gyanakvása miatt
elszenvedett sérelmei ellenére a szabadságharc ügyéhez haláláig hű marad, esküjét nem
hajlandó megszegni, sőt azonosul a szabadságharc céljaival. 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. Találóan mondta magáról:
„Csak a nyelvem német, a szívem magyar, mert a szabadságért dobog.”

Török Ignác honvédtábornok
Hadmérnöki akadémiát végez Bécsben, kiváló erődítési szakember. 1816-tól szolgál a
császári és királyi hadseregben. 1848 októberében a komáromi vár őrségével együtt
csatlakozik a honvédsereghez, 1849 januárjától tábornok és a komáromi erődítmény
parancsnoka. Májustól a honvédség hadmérnöki karának helyettes vezetője, júliustól
főparancsnoka.

Láhner György honvédtábornok
1812-től a komáromi 33. gyalogezredben szolgál. A szabadságharc elején a szerb felkelők
ellen harcol, szeptembertől a hadügyminisztériumba kerül, feladata a honvédsereg
felfegyverzése és ellátása. Nagy ambícióval dolgozik, zseniális szervező, eredményes
munkája miatt először alezredesi, majd ezredesi rangot kap. 1849 februárjától tábornok. 54.
születésnapjának hajnalán, harmadiknak szólította a hóhér.

Knézich Károly honvédtábornok
1824-től katona, 1848-ban százados, amikor átlép a honvédseregbe. Damjanich vezénylete
alatt harcol a szerb felkelők ellen. 1849 májusában tábornoki kinevezést kap, Buda
visszafoglalásakor már a 3. hadtest parancsnoka. 1849. június végétől a
Hadügyminisztériumban teljesít szolgálatot.

Nagysándor József honvédtábornok
1819-től 1847-ig szolgált a császári és királyi hadseregben mint huszártiszt, kapitányi
rangban vonult nyugdíjba. 1848-ban jelentkezik a nemzetőrségbe, őrnagyi rangot kap,
Damjanichcsal együtt harcol a szerbek ellen. A tavaszi hadjárat végére már a fel-dunai
hadsereg lovasságának parancsnoka. Április végétől az 1. hadtestet vezényli, május 2-ától
tábornok. Hóhérainak ezt mondta: „Hodie mihi, cras tibi.” Azaz: Ma nekem, holnap neked.

gróf Leiningen-Westerburg Károly honvédtábornok
1835-ben lépett a császári és királyi hadseregbe, 1845-től a család "tulajdonában" lévő 31.
"Leiningen" gyalogezred tartósan szabadságolt, létszám feletti 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.

Aulich Lajos honvédtábornok
Először a délvidéken, a Magyarország ellen fellázadt szerbek ellen küzd, majd ezredesi
rangban a feldunai hadtest egy hadosztályát vezeti. A kápolnai csata előtt lesz tábornok és a 2.
hadtest parancsnoka. A szabadságharc utolsó napjaiban, a kormány lemondása után módja lett
volna a szökésre, de ő hűséges maradt katonáihoz.

Damjanich János honvédtábornok
Szerb katonacsaládban született. 1820-tól katona Temesvárott; már százados, amikor 1848
áprilisában szóváltásba keveredik a magyarokat és Kossuthot szidalmazó Haynau
altábornaggyal. Ezért Olaszországba vezénylik, de sikerül visszakérnie magát
Magyarországra, és a honvédsereg szervezésekor már őrnagyi rangban vesz részt a főként
erdélyi ifjakból álló szegedi 3. honvédzászlóalj kiképzésében. Kiemelkedő tulajdonságainak
köszönhetően gyorsan halad a katonai ranglétrán, már 1848 decemberében tábornok, 1849
márciusától a 3. hadtestet vezeti.

Vécsey Károly gróf honvédtábornok
Apja altábornagy, a magyar nemesi testőrség parancsnoka, nővére udvarhölgy, Ferenc
József egyik nevelője. 1820-tól szolgál, először a dragonyosoknál, majd a huszároknál. 1848
tavaszán őrnagy a Hannover huszárezredben. Már májustól harcol ezredével Bácskában a
szerb felkelők ellen, októbertől ezredes, december közepétől tábornok. Büntetésből végig kell
néznie a többiek kivégzését.

Természetesen még egy név idekívánkozik az aradi 13 közé. Az első felelős magyar
kormány miniszterelnöke, gróf Batthyány Lajosé. Annak ellenére, hogy a miniszterelnök
végig a megegyezésre törekedett a dinasztiával, nem vett részt 1848 ősze után a tényleges
eseményekben, így szinte semmi terhelőt nem találtak ellene, mégis politikai okokból kötél
általi halálra ítélték. Október 5-én egy kést csempésztek be a zárkájába, amellyel megsebezte
a nyakát. Így másnap délután nem tudták, csak golyó által kivégezni. Ő vált a 14. vértanúvá.
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