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Az aradi vértanúk utolsó napja – 
Kemény Krisztián előadásáról 

 
Dr. Horváth Géza 

 

2015. október 6-án, a könyvtári hét keretében a 
József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
központjában a 166 évvel korábbi eseményekre 
emlékeztünk. Kemény Krisztián történész, 
levéltáros idézte fel az aradi tragédia utolsó 
felvonását, 1849. október 5-e eseményeit a 
tucatnál több lelkes hallgatóság előtt. 

 

Kemény Krisztián. Fotó: Csejtei Zsolt 

A "bresciai hiéna" október 2-án rendelkezett a 
megtorlás módozatairól. Október 6-ára, Latour 
halálának évfordulójára tűzte ki a kivégzéseket. 
Az aradi foglyok még reménykedtek: október 4-e 
az uralkodó névnapja, lehet, hogy amnesztiát 
hirdet. De minden remény szertefoszlott ezen a 
napon, mert amnesztia helyett Haynau végzése 
érkezett meg. Ötödikén reggel hét órakor Ernst 
hadbíró felsorakoztatta a tábornokokat, s 
kihirdette az ítéleteket. Ezután megbilincselték 

őket, majd visszavezették cellájukba. 
Megtagadták tőlük azt a kérést, hogy együtt 
tölthessék az utolsó napot. 

Szúrós tekintetű, bajuszos, szakállas férfiak 
néznek ránk a csoportképről. Mindnyájuk 
osztályrésze lett a halhatatlanság. De nem 
szobor- vagy fénykép-alakokként tekintettünk 
rájuk e napon. A megemlékezés központi 
gondolat volt: milyen hús-vér emberek voltak ők 
ebben a kissé teátrális korban? Milyen volt 
családi állapotuk, és magánéletük? Milyen 
nézeteik, érzelmeik voltak? Hogyan és miért 
kerültek a forradalom és szabadságharc zászlaja 
alá e kivételes képességű katonák? Mert azok 
voltak, miként az „első felelős magyar 
minisztérium” tagjai a politikában, ők a haza 
fegyveres védelmében. 

 

Az aradi tizenhármak. A kép forrása: 
http://pctrs.network.hu/clubpicture/1/5/4/6/_/13_aradi_vertanu_1546124_6082.jp
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Kemény Krisztián előadásban a vértanúk életből 
való távozásának sorrendjében egyenként 
mutatta be e különböző életutakat bejárt 
katonaembereket, egy-egy jellemző mondattal, 



jelzős szerkezettel illusztrálva pályájukat.  „A 
torontáli nábob, a nagy renegát, a polgár katona” 
és több ilyen összefoglaló életrajzindítás, majd 
pályafutás elemzés után idézte utolsó 
mondataikat. Többen közülük bécsi parancsra 
kerültek magyarországi szolgálatra, még többen 
kevéssé tudtak magyarul, de felesküdtek a 
magyar alkotmányra és mindvégig kitartottak 
esküjük, szolgálatuk mellett. Tiszta 
lelkiismerettel éltek és haltak. 

 Volt köztük több gyermekes családos ember és a 
„hadsereggel összeházasodott”, egész életét a 
szolgálatra feltett, halálával is szolgálatot 
teljesített igaz ember. „Forrón szeretett magyar 
népem és hazám, tudom, megértik azt a 
szolgálatot.” (Aulich Lajos ötvenhét éves, 
katolikus vallású korelnök, akit mindenki 
tisztelt.) 

Volt közöttük birodalmi és magyarországi 
német, echte osztrák, horvát és szerb, örmény 
gyökerekkel rendelkező magyar érzelmű ember, 
még két gróf is. Vécsey Károlyt eleinte saját 
katonái akarták lelőni – ez nem sikerült. A 
legrosszabb sors jutott neki: végig kellett néznie 
társai halálát. „Isten adta a szívet, lelket nekem, 
amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.” 
(Vécsey Károly 46 éves nős, sok gyermekes 
apa.) Volt olyan tábornok, akinek személyes 
ügye volt Haynauval. Volt, aki saját birtokai 
megvédéséért, saját gazdasági érdekéért is 
küzdött a magyar oldalon. ( Kiss Ernő ötvenéves 
családos ember.) Volt, akinek hadbíró rokona 
harcolt Észak-Itáliában. A magyar szabadságharc 
horvát származású tábornokának két testvére is a 
másik oldalon harcolt. Buda ostromát ezért nem 
ő vezényelte, nehogy saját testvére az ő keze 
által vesszen el. (Másik bátyja akkor már 

elesett.) Karlo Knezić 41 éves nősember utolsó 
mondata: „Milyen különös, hogy Haynau bíró is 
keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög 
keverhette így össze a kártyákat.” – sokat kifejez 
a sors korabeli fintorából. Tragikomikus esetnek 
nevezhető, hogy az egyébként is „fenegyerek” 
Damjanich János nevű negyvenöt éves, 
görögkeleti vallású, nősember az utolsó napon a 
hóhérral beszélgetett, mondaná el e különös 
szakma gyakorlatát. Ő Haynau személyes 
bosszúja miatt került előre, „por és golyó” 
helyett akasztásra ítéltetett.  

Franz Bott felmondását töltötte, mikor kötelezték 
az ítéletek végrehajtására. „A világ feleszmél 
majd, ha látja a hóhérok munkáját.” (Karl 
Leiningen Westerburg harmincéves, lutheránus 
vallású, nősember.) 

Október 6-án hajnali kettő és három óra között a 
papok felkeresték a halálraítélteket. Aulich Lajos 
Horatius verseit olvasgatta, Török Ignác 
ötvennégy éves katolikus vallású, nőtlen személy 
várépítési szakkönyvet tanulmányozott. Láhner 
György ötvenhárom éves, katolikus vallású, nős, 
egy gyermek apja fuvolázott. Dessewffy Arisztid 
negyvenhét éves, evangélikus vallású, nős, 
nyugállományból visszatért egyén még aludt… 
többen búcsúlevelüket írták… 13 „kemény, 
marcona” - EMBER.  

Majd felvirradt a reggel, amely hallhatatlanná 
tette őket és a harmadik grófi származású 
személyt, az első felelős magyar kormányfőt, 
akinek tragikus módon sem sikerült kivonnia 
magát hóhérai kezéből. Tizennegyedikként ő 
távozott, megnyitva a sort a folytatódó megtorlás 
további aradi és magyarországi „EMBER 
áldozatai” előtt. 

 

Somoskő, Aradi vértanúk emlékhelye, ifj. Szabó István alkotása.  

Gróf Batthyány Lajos miniszterelnök mellszobra mögött a 13 kivégzett tábornok domborműve.   

A kép forrása:  http://tarjanikepek.hu/?p=2964  



A Helytörténeti Kerekasztal  

67. ülése 

 
Nádasiné Balatoni Anna 

 

A Helytörténeti Kerekasztal 67. vándorgyűlésére 
2015. augusztus 28-án, Bajnán került sor.  

A Közösségi Házban Izsó Károly, Pallagi Tibor 
polgármester, Hudoba Gyula alpolgármester, 
felesége Hudobáné Editke, Kleuczner Erzsébet 
csuhéfonó és szövő, társa, Alexa László fafaragó, 
valamint Német Béla a korabeli téglák ismerője 
(Bajna népi iparművészei) fogadták a kutatókat 
és pártoló tagokat. 

 

A képek forrása: 

http://labatlan.hu/helytorteneti-kerekasztal-67 

Társunk, Izsó Károly helytörténész ismertette a 
középkori Bajna történetét, valamint a további 
programokat. Utána Izsó Károly vezetésével a 
Sándor-Metternich kastélyhoz látogattunk. 
Mindannyian örömmel fogadtuk a polgármester 
úr közlését. Folytatódik, és remélhetőleg 2020-ra 
befejeződik a kastély felújítása.  

Szerencsére az állagmegóvásra - amennyire az 
anyagi lehetőségek engedték -, az elmúlt évek 
során is odafigyeltek. A közelmúltban átadott 

temetőkapunál, Alexa László fafaragó 
népművész a kopjafák és a motívumok 
jelentéséről beszélt. A temetőben sétálva 
dicsértük azokat a lokálpatriótákat, akik 
szívükön viselik a múlt megóvását. 
Munkájuknak köszönhetően, jó néhány 
gyönyörűen felújított - védett - síremlék „díszíti” 
a bajnai temetőt. 

 

Következő utunk a Lurdi barlanghoz vezetett. 
Kényelmes széles lépcső vezet föl a dombra, 
ahol ápolt környezetben, kényelmes padokon, 
helyet foglaltunk és meghallgattuk Hudobáné 
Editke ismertetőjét a Lurdi barlang történetéről 
és a hozzá kapcsolódó hiedelmekről.  

Végül a nap zárásaként az utolsó helyszínre, az 
Alkotóházba látogattunk, melynek felújítása 
utolsó látogatásunk óta befejeződött. Itt Bajna 
népi iparművészei mutatkoztak be. Kedves 
meglepetés volt az előadott népdal, mellyel 
társaságunkat üdvözölték. Ezután munkájukról 
halhattunk némi ízelítőt. A program végén 
megtisztelte társaságunkat Nyíri Róbert kanonok 
úr is.  

Végezetül fehér asztalnál, kötetlen beszélgetéssel 
zártuk a felejthetetlen délutánt. Mindnyájan 
meghatódtunk a figyelmességtől, amikor a 
házigazdák kifejezetten ez alkalomra készült, 



helytörténeti kiadványt nyújtottak át. Hetedik 
alkalommal jártunk Bajnán. A közel kétezer fős 
település minden alkalommal újabb 
meglepetéssel és látnivalóval lepi meg az 
odalátogatót.  

Köszönjük vendéglátóinknak a tartalmas, 
élményekkel teli délutánt! 

A Helytörténeti Kerekasztal  

68. ülése 
 
Barakka Gábor 

 

Szeptember 18-án a Helytörténeti Kerekasztal 
tagjai, meghívásomra nálunk, Süttőn, a házunk 
kertjében találkoztak, hogy megtartsuk a 68. 
vándorgyűlésünket.  

 

A képek forrása: 

http://labatlan.hu/helytorteneti-kerekasztal-68  

Különös apropó nélkül, még azt sem 
mondhatom, hogy valamilyen kerek évforduló 
miatt jöttünk össze, csupán az elmúlt tíz esztendő 
mégis bizonyos összegzést kívánt részemről. Az 
idő nagyon gyorsan elszállt, ma már a tagok 
többsége inkább közelebb áll a nyolcvanhoz, 
mint a hatvanhoz, és sajnos az elmúlt években 

már örökre eltávozott közülünk két kedves 
tagunk, Wagenhoffer Vilmos és Padányi Lajos. 
Talán ezért találkoztunk nálunk, hogy a 
feleségem, Csöpi ízletes, hideg sültjei, valamint 
bor és üdítő mellett egy kicsit 
visszaemlékezzünk. Meghívásomra 
megtiszteltek bennünket Nyíri Róbert bajnai és 
Tóth Bertalan süttői plébános urak, és hogy 
teljes legyen a kép, eljött Gerecsei Zsolt ácsi 
református tiszteletes úr is, egyébként 
helytörténész. Megtisztelt Czermann János Süttő 
polgármestere, Németh Béla Bajnáról a bélyeges 
téglák ismert gyűjtője, valamint barátom 
Békevári János is. 

 

A beszélgetésünk során Gerecsei Zsolt bemutatta 
az Ácsról szóló, frissen megjelent monográfiát, 
"Ács a mi városunk" címmel, melynek ő volt az 
egyik szerkesztője, Lakatos Béla ácsi polgármes-



ter mellett. Nyíri Róbert plébános úr pedig 
szétosztott közöttünk egy ugyancsak frissen 
megjelent művet, "A magyar nemzet esélyei 
múltjának tükrében" címmel, melynek írója 
Johann Reichert. Mindkét könyvet köszönettel 
vettük. A beszélgetést követően meghívtam a 
kerekasztal tagjait egy kis temető látogatásra, 
azon apropóból, hogy a helyi Értéktár Bizottság 
javaslatára a süttői önkormányzati testület 
elfogadta a temetőben lévő sírok helyi védelem 
alá helyezését. A Bizottság nevében bemutattam 
Paál József okleveles építészmérnök és 
műemlékvédelmi szakmérnök által elkészített 
nívós munkát, amelyben javaslatot tett 44 helyi 
védettségű síremlékre. A vendégeknek Békevári 
János barátom segítségével bemutattuk azokat a 
síremlékeket, amelyeket végül is a mi 
javaslatunkra Paál József értékesnek tartotta a 
helyi védettségre. 

 

Itt találhatjuk a temetőnk első szív alakú 
síremlékeit, közöttük a nemrég kiásott 1758-as 
legrégebbi sírkövet, valamint az elmúlt több mint 
kétszáz év alatt felállított süttői „vörös- és fehér-
márványból” készített kőfaragó remekeket. 

A temetőlátogatást követően, visszatérve a 
kertünkbe, tovább folytatódott a beszélgetés 
annak reményében, hogy még gyakran fogunk 
találkozni a közeljövőben. 

 
 
Elhunyt dr. Kálmán Attila 

Szilassi Andrea    

2015. október 28-án, életének 77. évében 
meghalt dr. Kálmán 
Attila, a tatai 
Református Gim-
názium alapítója, 
egykori igazgatója. 
Előtte hosszú éveken 
át a tatai Eötvös 
József Gimnázium 
tanáraként matema-
tikát tanított. Tan-
könyvet is írt az ún.  

nemeuklídeszi matematika geometriai elemeiről, 
amely 1989-ben jelent meg.  Lokálpatriótaként 
egyik alapítója volt Tata Baráti Körének. E 
szervezet helytörténeti tárgyú tanulmányokat 
jelentetett meg évkönyvekben, tájékoztató 

kiadványokban, és márvány emléktáblákat 
állított olyan tatai polgárok lakhelyének falára, 
akikre méltán lehetnek büszkék későbbi korok 
nemzedékei. Kálmán Attila tanulmányokat írt 
egyebek mellett Bláthy Ottó Tituszról, a 
világelső, tatai acetilénes közvilágítás 
történetéről, valamint a helyi temetők 
művelődéstörténeti emlékeiből. A rendszerváltás 
időszakában az MDF-ben politizált; a helyi 
szervezet vezetője volt 1988-90. között. 
Országgyűlési képviselővé választották az 
Antall-kormány időszakában. 1991-94. között 
államtitkári megbízatást töltött be a Művelődési 
és Közoktatási Minisztériumban. Tevékeny 
életútját számos kitüntetéssel ismerték el. 
Gyászolják szerettei, tanítványai, munkatársai. 
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2015. november 
22-én 15 órakor lesz a Tatai Református 
Templomban.  Nyugodjék békében!  
A-kép forrása: http://www.refi-tata.hu/  


