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Az aradi vértanúkról 
 
Az 1848–49. évi szabadságharc leverését követően, 1849. október 6-án, a 

bécsi forradalom egyéves évfordulóján a császári haditörvényszék ítélete 
alapján Pesten kivégzik Batthyány Lajos grófot, Magyarország volt miniszter-
elnökét, Aradon pedig a honvéd sereg 12 tábornokát és egy ezredesét. 

Az előzmények 

1949. augusztus 13-án a Görgey Artúr tábornok vezette hadsereg, a 
honvédsereg fő ereje (32 ezer ember, 144 löveg) Világosnál feltétel nélkül 
letette a fegyvert Fjodor Vasziljevics Rüdiger orosz lovassági tábornok előtt. A 
fegyverletétel után a magyar főtiszteket az orosz főparancsnokhoz, Ivan 
Fjodorovics Paszkievicshez vitték Nagyváradra, aki – Görgey Artúr kivételével 
– augusztus 22-én Gyulán átadta őket az osztrák katonai hatóságoknak. 
Haynau tábornok, a császári csapatok főparancsnoka, aki szabad kezet kapott a 
magyarországi megtorlásokhoz, hadbíróságot állíttat föl, mely lázadás és 
felségsértés vádjával szeptember 21-e és 26-a között halálos ítéletet mond ki a 
magyar főtisztek ügyében: Kiss Ernő altábornagyot és Schweidel József 
tábornokot golyó, a többi főtisztet kötél általi halálra ítélte. Haynau a kegyelmi 
kérvényeket elutasította, ám Lázár Vilmos és Dessewffy Arisztid büntetését 
„kegyelemből” golyó általi halálra változtatta, egyben elrendelte, hogy a 
kivégzéseket október 6-án, a bécsi felkelés évfordulóján, a népítélet nyomán 
felakasztott Latour gróf osztrák hadügyminiszter halálának évfordulóján 
hajtsák végre.  

1849. október 6-án hajnalban, az aradi vár északi sáncában előbb a négy 
golyó általi, majd a kötél általi halálra ítélt főtisztet végezték ki. 

A 13 főtiszten kívül a magyar szabadságharc számos tisztje és katonája 
esett áldozatául a véres megtorlásnak. A történetírók közel 120 vértanút, 1200 
bebörtönzöttet és 40–50 ezer kényszersorozással idegen földre vitt honvédet, 
honvédtisztet említenek, az utolsó kötél általi kivégzést 1850. augusztus 31-én 
hajtották végre.  

Az áldozatok tiszteletére október 6-át nemzeti gyásznapként tartjuk 
számon. 
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A lapunkban közreadott írás szerzője, Teleki Sándor gróf az aradi vár 
börtönében volt október 6-án, fogolyként a vár kazamatájában hallgatta végig a 
sortüzet, és szerzett ereklyéket: egy-egy forgácsot minden vértanú bitófájából és 
egy Damjanich-emléket. 

A fogságból való szabadulását ismertető írását a következő számunkban 
közöljük. 

 
A vértanúk 
 

 
Az aradi vértanúk (Barabás Miklós litográfiája nyomán) 

 

Aulich Lajos (*1793. aug. 25. Pozsony) – német származású honvéd 
tábornok, honvédelmi miniszter, a szabadságharc utolsó hadügyminisztere. 

Damjanich János (*1804. dec. 8. Stása) – szerb határőrcsaládból szár-
mazó honvéd tábornok, aki az 1849-es tavaszi hadjáratban a III. hadsereg 
parancsnokaként számos győztes csatájában komoly szerepet játszott. Az aradi 
vár parancsnokaként ő adta át a várat az oroszoknak. Holttestét a hóhér meg-
vesztegetésével Csernovics Péter a mácsai kastély parkjába vitette és temettette 
el.  

Dessewffy Arisztid (*1802. jún. Csákány) – honvéd tábornok, 1849. 
júliusától a Szeged környékén összevont fősereg lovasságának főparancsnoka, 
majd augusztustól a IX. hadtest parancsnoka, augusztus 19-én tette le a 
fegyvert Karánsebesnél. Tetemét unokatestvérei 1850 tavaszán a margonyai 
birtokán temették el. 
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Kiss Ernő (*1799. jún. 13. Temesvár) – honvéd tábornok, 1849 
májusában rövid ideig hadügyminiszter-helyettes is volt, Világosnál esett 
fogságba augusztus 13-án. Holttestét, melyet volt huszárja hantolt ki, előbb 
Katinfalván, majd az alsóeleméri családi sírboltban helyezték el. 

Knezics Károly (Knezić, Knézics; *1808. Veliki Grdevac, Horváto.) – 
honvéd tábornok, 1849. áprilisától rövid ideig a III. hadtest parancsnoka, 
júliustól a tiszai megfigyelő hadtestet vezette, majd csatlakozott a fel-dunai 
sereghez, Világosnál esett fogságba.  

Láhner György (*1795. okt. 22. Necpál) – honvéd tábornok, 1849 
februárjában léptették elő vezérőrnaggyá. Holttestét Damjanich tetemével 
együtt a mácsai kastélyban temették el. 

Lázár Vilmos (*1815. Nagybecskerek) – honvéd ezredes, 1849 
augusztusában Bem a IX. hadtest vezetésével bízta meg, Karánsebesnél tette le 
a fegyvert. 

Leiningen-Westerburg Károly (*1819. ápr. 11. Ilbenstadt, Hessen) – 
honvéd tábornok, ő vezette 1849 májusában a III. hadtestet Buda bevételénél, 
1849. júliusától a III. hadtest parancsnoka, aki több csatában is kitüntette 
magát. Holttestét sógora a borosjenői római katolikus templom kriptájába 
vitette. 

Nagysándor József (*1804. okt. 17. Nagyvárad) – honvéd tábornok, 
Buda bevételénél személyesen vezette rohamra a katonáit. Világosnál tette le a 
fegyvert.   

Pöltenberg Ernő (Poeltenberg, *1807. vagy 1814. Bécs) – osztrák 
származású honvéd tábornok, 1849. augusztus 7-én ő vitte az orosz táborba a 
magyar kormány tárgyalási ajánlatát, melyet az orosz fővezér visszautasított. 
Világosnál esett fogságba. 

Schweidel József (*1796. máj. 18. Zombor) – honvéd tábornok, 1849 
májusában Pest városparancsnoka, ezt követően Szegeden, majd Aradon a 
kormány mindenkori székhelyének parancsnoka. Világosnál tette le a fegyvert. 

Török Ignác (*1795. június 23. Gödöllő) – honvéd tábornok, aki a 
hadbíróság előtt magyarságával igazolta tettét: „Lelkiismeretem felment engem”.  

Vécsey Károly (* 1807. vagy 1809. Pest) – honvéd tábornok, 1849-ben 
hadosztályával, Damjanich Jánossal együtt ő vezette fel a Tiszához a bácskai 
hadtestet, és foglalták el Szolnokot március 5-én. A világosi fegyverletétel 
hírére Nagyváradon kapitulált.  


