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A XVIII. század

végéna Túröcz Íob,ó széIes vöIgle, nlagaÍúIa
Rajeczi hegységgel, keletrőt a Nagy-Fátra vonulatával Iehatáiolva, mintegy I000 m-rel a tenger szintje felett, csak a zab és burgonya szeféq) termesztéséIlezart feltételeket, Ebben a környezeÍben telepedett meg az
osztrdk eretletíí Lahner nemzetség Márfu krézia uratkodtísa idején.

A Lahner család középnemesi életvitelébenjelentős csa|ádi esemény
^
György megszületése 1795. októbel 22-én, a hagyományokat ápoló kúriában a Túrócz vármegyei Neczpálon. A kisgyermekkort követóen a iamaszkori
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iskolaér'ek Besztercebányálroz kötik a fiataIembert, akinek a jövőre goridolr'a nagr'on kevés az esélye a vármegyénél hivatalt elnyernie a számos
pál1'ázó közül. A papírpénz 60 %_os leértékelésel8ló_ban érzékenyen
érinti a Lahner családot, így György is sok más társához hasonlóan abban
az ér ben hadfi szolgálatra jelentkezett és hadapródként kezdte csapatszol_
gálatát a 33' Gyalogezred állományában. A tiszti rendfokozatot megszerezr e illeszkedett bele a gyalogezred felkészülési rendjébe és vett részt
különféle feladatok végrehajtásában.
januárjában a Szent Szövetség rendszerében a laibachi kongressíuson az osztrák-magyar haderót bízták meg, hogy Nápolyban rendet
teremtsen' Frintont János lovassági tábornok alá rendelt 50'000 fós csoportoSítáSba tartozott a 33' Gyalogezred is' Március hónapban fegyveres
összecsapások vo|tak' majd április közepéig maradt a 33. Gyalogezred itt
a rendfenntartás végett. Az l83S_as év őszén az ezred Galíciában felkészülten tekint a lengyel nemesek cár elleni harcba indulására. Az északmagr arországi parasztfelkelésre az ezred zászlőal1ai már széttelepülve
reagálnak' A BirodaIom soknyeIvű haderejével, többfele országgaI rnegismerkedve' a szolgálati helyek változásával j utott el Lahner György l844ben az őrnagyi rendfokozatba. Zászlóaljparancsnoki beosztása széleskórű további ismeretek megszerzését tette lehetóvé számára, parancsnoki
tulajdonságainak erősödése me]lett. Mindeközben a reformkori eszmék
hatással Voltak a birodalmi tisztikar magyar rétegéreis, a vá|tozás lehetó1

811 '

'<égeinek különféle megfogalmazásával a polgári átalakulás igényével'

-\ polgári forradalom hatásaként az l848 április 11-én szel']tesítelt
t|inénlek alapján Magyarországon és Erdélyben lévő császári_királyi

katonaság a magyar Hadügymirriszter fennhatósága alá került. Ebból a
hel1zetből adódóan a Pesti Vasöntő és Gépgyár kötelezettséget vállalt'
miszerint novernber 15_én napi 500 darabos mennyiséggel beindítja a

l'egr r erg\ ártást. amelyet addig gépek és szakemberek hiányában végrehaj-

tani nem tudofi.
Ósszességében a hadfeiszerelési igény szempontjából számításba vételre
érdemes magyar csapatok réSzei Voltak: a 2., 34.' 39.' 60.' 62. sorgyalogezredek. raiamint a|9''32..33.' 37.' 48.' 52., 6l. sorgyalogezredek egy-egy zász-

lóalja és még az l ',2., 3., 4., 6.,9. Hllszárezred, az Erdélyben állomásozó
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l. és 2. zászlóalja nem utol_
só sorban az 1 . és 2. székely hatánőrezred a székely hatarőr huszrírokkal. A
felsorolásból is látható, hogy mekkora erő állt át a Honvéd seregbe, amely51. sorgyalogezred, a 31. és 62' sor_gyalogezred

nek Lahner Györgt által vezényelt zászÍőalja a 33. Sorgyalog_ezred harci

állományábatartozotl.

A közeljövőben jelentkezó ellátási, felszerelési feladatok szempontjából
gondoskodrísi igényt jelentett tehát 6 gyalogezred és mrás enedek 13 zászlóalja, 6 huszIírezred,2 székely htjrőrezred, a székely hatrírőr husárokkal.
Mindemellett - a vegyes felszerelés és vegyes fegyverzet adta állapotban - a Magyar Szent Korona országainak teríiletén elhelyezett idegen
nemzetiségű csapatok közúl az olasz állományú 16. (Zanini), a 23'
(Ceccopieri) sorgyalogezredek nagyobb részükben a magyarokhoz átrílltak, valamint a Szintén olasz kiegészítésű7. könnyű lovasezred mintegy 50
fós osztaga. A cseh nemzetiségű 5. (Berwaldo) lijzérezred több tisztje és
nagy számú legénységeugyancsak a magyar sereg kötelékébe lépett. A
hazarendelt magyar csapatok közül csak a l0. huszárezred felének sikerült
megérkeznie, de ahol nem kaptak engedélyt a hazatérésre,ott kisebb-nagyobb csoportok szökve igyekeztek hazajutni.

Az osztrák hcdilobogtik szolgáIatóbóI I818 tavaszán Lahner GyörgJ)
gyalogsági őrnagl a Honvédségkötelékébe lépeÍtaz ri]íala vezényelt aisz-

lóalj áIlományával eglütt A korruiny Lahner Györgl őrnaglot ztiszlóaljával - a tavasz végével- a déIi harctéfre rendebe, ahol a harcvezetésben mutatoít kivtíIóstiga alapján aleztedessé lépefr eIÍí.Sajnos

szííkebbcsalád nélkiil Íisztnirsai körében ünnepelhette - 53 évesen,32.
szolgálati évében- az alezredesi előIéptetését
Mindeközben - az els<j időszakban - a magyar Hadügyminisaérium
28 zász|őalj,65 lovasszázad, néhány l00 fó tiizérból álló sorhadbeli kato_
naság felett rendelkezett. A kialakuló szabadságharc folyamán a csonka
ezredeket teljes létszámra igyekeaek kiegészíteni.

A kezdetben léhehozott erók azonban elégtelenek voltak a be]só rend
fenntartása és az országra töró ellenség megfékezésére.Ezért került sor
Kiss Károly ezredes közreműködésével polgfuőnég szervezésére, 10 zászJ'óalj
és egy üteg toborzás útján való felállítiísával, ami a "rendes nemzetőrcég" ere-
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jét adta. Ezen kívül az ország 4 kerületében gyalogságból és lovasságból
egy_egy szabad ezred került megalakítiísra, mint "mozgó nemzetőrség".

A véderő szervezése során
fonöke Kiss Károly,

a

a Nemzetőrségi orságos Tanács osztalytevékenységetértékelőtanácsülésen a véderő nemzeti

megnevezését keresó vita soÍán idéúeKisíaludi Károly szép sorait'.
"Midőn hazáj át rabb ilincs fenyíti,
BőszüIt érzésselhcrcmezőre szállt . . .
Nem csügged, s honvéd tisztét teljesíti
Míg g,,őz, vagl testhalmok közt sírt talál"

és ajanlotta a honvéd megnevezést. A Magyar Kormány május 15-én
hatiíroz önkéntes katonai er<í felállítrísáról' amelynek első erejét a l0 honvéd zÁszIőaIj adja. Az indító szervezést követően november 27 -én az
orságos Honvédelmi Bizottmány bejelentette az egységes " Maglar Honvédsereg" létrejőttét. |gy az l848-as magyar fegyveres eró a nemzetorséggel
a későbbiekben és a köáudatban

honvédség megnevezéssel szerepelt.

A további haderő-szervezési munkajárulékos eredményeként - természetesen szintén felszerelési igénnyel - sámos önkéntes csapat is létesült,
amelyek nagy részétkésőbb a honvéd zászlőaljak megalakuliísiínál használtík fel, de egy részükbol később (l849-ben) 4 vadászezredet szerveztek.
Említésreérdemes a lőszerrel, ruhálzzttal, eryéb felszereléssel való
ellátiis soran, hogy a Honvédséghez idegen orságbeli szeméIyi állománnyal
légiók is tartoztak. Közülük a legnagyobb a lengyel légió vol! amely egy
dzsidás ezredből, 4 önálló zászlóaljból, egy tüzér ütegből és egy utász osztagbol állott. A német légió és a tiroli vadászok csapata egy-ew zász'
lóaljnyi erejű, míg a bécsi és török légió egy-egy század erejű volt. Az
olasz légió 1849-re érte el a másfél zászlóaljnyi erejét.

Az

egész orságot átfogó - a Hadügyminisztérium ráhaLisával rnegvalósuló _ haderószervezés folyamataban, a körülmények haLlsára l848
ószén a táborkar (vezérkar) is megalakult. A birodalmi hadmémök kar
ma5,ar része pedig a nemzeti igényeknek megfelelően végeae munkáját,
néhányan - GÓrgei, TörÖk lgruic, Tóth Ágoston, Bayer József, Asbóth Sandor'
parancsnoki, vezérkari fónöki íeladatot vállalva a harcoló csapatokat vezették
eredményesen.
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A forradalom idószakában a fegyverzet és felszere]és részben a császári
és királyi katonai raktárak készletébőlkerüIt ki, részben mihamarabb külföldről kellett nagy nehézségek árán behozni' majd részben itthon ke|lett
legyártani. A szabadságharc megvívásának idoszakában elegendó készletmennyiség volt, és a 1őszer hiánya - fóleg a szállításbiztosítrísgyengesége
miatt - több alkalommal' de nem meghatározóan, akadályozta a harci siker
kifejlesztését.

Nem véIetlen a harci sikerek említése,hiszen a császári és kiráQi
haderőbőI a Honvédség csüputainak hafcvezetői jelentős saá.mban a
legjobb csásuÍri és kiráIyi tÍsztképző intézetekben kaptűk csűtaÍércn
hrcznosítható ismeretekeí, eg)ben huzamosabb időn rit szolgriltak kiilÖnféle népcsoportok tefiiletén a csapatoknáI. A tiszÍek közüI számosan
nemcsak egy, hanem több császriri és kiráIyi fegyvernemnéI szolgáItak.
Ebbe az európai látásmódú' egyben felkészültségű honvédtiszti rétegbe
tartozott az 5O-es éveit átlépó Lahner György alezredes, akit Kossuth is
tisztelt

éS becsült,

kiegyensúlyozott gondolkodásmódja mellett az alárendelG

jeiről való gondoskodás egyik elismert megvaIósítójaként.

A kezdeti harci sikerekltez kapcsolódik a ma{!-ar tüzérségmegteremtése, ami kezdetben sok gondoÍ oko4,ott, de az őszi időszak végéremdr
32 iiteget számolí' majd 1849-re már 80 ütege volt a g,alogsdg és lovűssdg harcának tüzérségi túmogatástihoz Figyelemre méltó a korábbi tisai
felkészültségre alapozottan a lövésbeli szabatosság. \'alamint a mozgé_
konyság, amelyet a szintén újonnan szervezett - érdekükben velük jól együtt_
működó utászoknak köszönhettek' A halctámogató műszaki szervezetek
ugyancsak teljesen újonnan kerültek felállításra a manőverek t^mogatására, az építő, helyreállító, robbantó-romboló. akadályelhárító feladatok

végrehajtására.

A már említett első tíz ("rendes nemzetőrségi"1 ászlóalj folszerelése
alkalmából gr. Batthyányi Lajos miniszterelnök Sztankó Samut késobb honvéd ómagy _ küldte Belgiumba és Angliába, aki onnan 24.355 db
lófegyvert szállított Magyaro rszágra. A fegyverszükséglet többi része - a
kevés szertári zsákmányanyag mellett - a lefegyverzett ellenséges csapatok_

tól származott. Viszonylag kevés fegyver átvétele vo]t lehetséges a
fegyverraktarakból, mert a császárhű katonai elöljárók (pl': Lederer
táborszernagt) a forrada]om kezdeti napjaitól intézkedtek a fegyver_
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készlet elrejtésérevagy biztonságosabb helyre SZállítására, kellő közelbiz_
tosítás mellett'

A fegl verbeszerzéshez is kapcsolódóan említeni kell, hogy a forrada_
lom Mag}'arország számára nem hozott külpoIitikai fuggetlenséget' pedig

a l0 honréd zriszlóalj felállítás ához ÍaÍtoző feJfegyverzés a magyar Hadügyminisaérium parancsnoklása alá kerü]és okán követelményként jelentkezett.

18-l8 n1'arán az elsó felelős magyar kormányt óvatosságra intette az

európai radikális mozgalmak jövőjének bizonytalansága, így inkább

'{nglia és néhány németalÍiildiország rokonszenvét igyekezett megn1emi'
Ez a loly amat is nehezen indult, pedig itthon rnár fegyveres harc is fol1't.
_
és eközben a ktilképviseleti munkát - létfontosságú eszközök beszerzését
a
hel1'
Ebből
még mindig a Habsburg kormányzat diplomatái végezték.
Zetbol adódott. hogy Battlryányiék csak a király személye körüli minisaer
- a mag'var hg. Esterháy - údán remélhettek a külügyekre valami11en befol1 ásolást gy'akoroIni.

I848 őszén a Honvédelmi Bizottmány a szabadságharc politikai.
katonai. tegyverzeti' felszerelési és erkölcsi feltételeinek megteremtésérl
fáradozott' Ebben a helyzetben Kossuth egyik legszerencsésebb r ála-lztása
r olt a hosszú és sokirányű katonatisai tapasztalatokkal rendelkező Lahner
G1'örgl ale7edest,"- kiben afelszerelési tehetség, ajó induIat' a: ölretielt
htl:afiság öNoződötl'' (3., 8.oldal) - a HadügyminisztéIium Feg)\erte]ürr eleti osztályának élérekinevezni.

körü

Lahner György munkatársai megalapozott kiválaszrásál al. nag1
ltek intésse l kezdett a szervezőmunkához' amit megkö\ etelt a tol1a-

matos haderőszervezés' hiszen az osz végéretobozással és köteleZLr ujoncozással a honvédzászlóaljak számát 35-ról 64_re. a huszárezredekét'1-ról
10_re' a tüzérségiütegekét 4'ről 32're emelték. A csapatok harcmegvívásáriak műszaki támogatásához 3 utász zászlóalj került szen ezésre és
mindezen kívül Péterváradra. valamint Komáromba a r'árakba 1_1 erodíto
századot szerveztek.
1848. októberében Lahner György ezredesi rendfokozatba eJólép
és felszerelési főfelügyeló beosztásba kerül. ahol (10.. K-L_125'old) '' e.zr
a kényes' az akkori viszonyok közt oly nehezen teljesithető. kötelessé-
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gekkel járó tisztét utolérhetetlen eredménnyel látta el, S eg)szer sem esett
meg, hogl a Honvédség zavaró hitinyt szenvedett volna fegnerzetben vagl

ruházatban."

Lahner György a növekvő igényeknek megfelelően igyekezett a hadfelszereléssel való ellátást szervezni, de a nehézségekűjszerű' nagyléptékű

elhatározást követeltek. Az elrendelt vízsgálata alapján kiderült, hogy a
Pesti Vasöntő és Gépgyár az áprilisban vállalt kötelezettséget teljesíteni
nem képes. -l'eftr Wlmos igazgatő még november elején is tárgyalt Bécsben

gépek beszerzése és szakemberek szerződtetése céljából, de nem sok ered_
ménnyel.

1848. november |4-én az országos Honvédelmi BizottmríLrry államosítja a Pesti Vasöntő és Gépgyár Társaság fegyvergyárát és ezen a napon
Kossuth Lajos írta aIá az alábbi rendelkezésL amellyel elnöki hatás_
köréből adódóan bidosítani, valamint álIami parmerként tiímogatni kívánta a fegy-vergyár folyamatos működését.

''Ezennel kjzhírrététetik, hogl a pesti
feg,verglár az eddigi magán
tulajdonos társasógtól az ország számára ánétetik, s a nemzet hadszer-

tarai közé soroltatván Lahner Györgl ezredes főfelüglelő alatt közátIományilag fog kezelteÍni.'' (]. 212.oId.)

Ettől az időtől vált lehetségessé a megfelelő minóségű és mennyiségű
gyalogsági, lovassági fegyver elóállításának központi felügyelő szerv általi
ellenőrzóse, egyben irányíüísa, de nem kevésbémeghatározó jelentóséggel
az elszáIlítása, harcolókhoz való eljuttatiísa' szétoszlása'

Kossuth az általa aláírt rendelkezés további részébenfeladaful szabta
Lahner ezredes részére, hogy Pest, Esáergom, Gyór, Pozsony, Sopron,Pécs,
Sákesfehérvár, Szabadka, Szeged, Arad, Gyöngyös, Egeq Kecskemét írja
össze a fegyvergyárríshoz értő mesterek, legények (segédek), tanoncok név_
sorát, majd a személyi mentesítések előkészítéséhezazt terjessze fel az
OHB-hoz.

összességében Kossuth rendelkezése a haderő szervezése és mííködőképességénekfenntafuisa érdekében tett Íontos !épésvol| a spmélyi ment e s ítése k e lőrev etítéséve L
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Lahner ezredes a hadfelszereléssel való elláüís műszaki háttérfeltételeinek értékelhetőségéhezelkészíteÍtea főfelügyelőségen a vas- és
gépgyárakban, a kapcsolódó bányákban dolgozók, valamint a hadikurrens
szakmákhoz értők névjegyzékét.Ez a felmérésa szabadságharc idején a
még kevésséiparosodott országban nem annyira a létszám, hanem a távolságok leküzdése miatt volt időigényes.
Az intézkedésjelentőségét indokolta, hogy

a harcoló erő akkor a leg_
szükségesebb létszámban fegyvermesterekkel, hozzá szaklegénységi
állomrínnyal rendelkezett, de innen egy főt sem lehetett nélkülözni a fegyvergr,ártás erősítése érdekében.A szervező, irrínryító szakfelügyelői munkát nehezítette az is, hogy a hadmérnökképzés a XIX. szrízad elején-

közepén még csak térképészetre,lőpor és ágyúgyártásra, erődítések (várak)
tervezésére, az építés-fenntartásfelügyeletére terjed ki. A gépészet, a fémmegmunkálás a mesterek által volt művelt a gyakorlatra alapozottan és az
ipari termelés-szervezés éppen csak kialakulóban volt.

Lahner György követelményei alapján az országos Fegyvergyárban
megindult a kézi lofegyverek gyártása. A gyárban szigorú szabályok szerint

folf

a munka, amelyeket mindenkinek be kellett tartania és a vétkesekkel

szemben katonai törvények szerint jártak el.

Az önként jelentkezés lehe'

tósége mellett a felvetteknek esküt is kellett tenni és bűntettek minden

feg}'elemsértést(kését,hiányzást, károkozást, de a beszélgetést is). A másodszori visszaesés után már elbocsátrís járt. A legszigorubban az izgatást,
illeNe a munkavezet<ík elleni vétséget büntették. A munkások viszont bármrl1en ügyben éIhettek panasszal, de csak egyenként saját személyüket
érintó tigyben. A szigorúság ellenére Lahner személyét - igazságossága és
gondoskodása elismeréseként - tisztelet és az ilyen időszakban kialakuló
íeltétlenbizalom Vette körül.

Lahner ezredes felügyeletével a lofegyverek gyorsan készültek. a
honléd zászlóaljak egymás utiin kerültek felfegyverzésre, a harci alkal_
mazáshoz kiszállításra.

A

hadi-termelőmunka átmeneti megakadályozását jelentette hg.
l'L'indischgrr)tz Pestre történt meglepetésszerű bevonulása 1848. december
végén.Sajnos az időzavarból adódóan olyan gyors volt a városból való kimenekülés, hogy alig jutott idó a legszükségesebb gépek, gyári ra1zok,
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technológiai leírások, a nyersanyagkészlet, a fé]készés kész fegyverzet
összegyűjtésére, pályaudvarra szállítására, vasúti kocsikba v a|ő mál'házására, majd Szolnokra való elszállítására.

Lahner ezredes hadszíntér értékelő szemlélete alapján a hadműveleti
területté váló országrészek számításba véte|ével a nyersanyagszállítást,
feIdolgozást (bánya' kohó)' a kész felszere]és elszállításának lehetőségeit
is éltékelve_ Vetter Ántal tábomokkal, helyettes hadügyminiszterrel egyetértve - a fegyvergyárat NagyváradÍa a várba tervezte áttelepíteni. A javaslatot Kossuth még Pesten elfogadta.

Való igaz, hogy több akadály került abban az időszakban Lahner
György hadfelszerelési fófelügyeló intézkedő munkája elé, nevezetesen a
vasúti lerakodás és átmálházás nehézségei,a rendkívüli hideg' gyakran
hóviharos téli napok, a rossz utak' a kevés fogat Szolnoktól Nagyváradig.
Mindezért a Pestről áttelepülés _ mai szemmel - hosszú idót vett igénybe.
és a gépek felszerelései megérkezésük után sem kerülhettek azonnal a
helyükre az intézkedések eIlenére kiürítetlen hel1ségek hiányában'
Az áttelepített eszközök és anyagok fo]\'amatosan érkeztek és a várban való berendezéshez Lahner a várostól l00 fó rakodómunkást és 50
szekeÍet kért' de csak 20 embert és 6 szekeret kapott. íg1 lassan kezdődött
a letelepülés, a berendezkedés.

Lahner ezredes 1849. január 13-án g_v-orsfutánal jelentést ktildött
Kossuth részére Nagyváradról, beszámolva tapaszÍalataiIól, elsó intézkedéseirol, az alapanyagok eloállításának. a fegyvergy'ártas, a gyutacs_gyártáS, a
lóporgyártás megindításának kilátásairól'
Kossuth január l4-én a következő választ küldte Lahnernek:
(O.L. OHB. 1849. 338.s2.)
"Ezredes Úr!
A folyó hó ]3-án 2. szám alatt kelt jelentést s illetőle8 intézkedéseit
helybenhaglással yeltem, csupán azon pontnáI ütköztem meg, mely szeriní
erélyes fellépése után sem kezdődhetnék meg előbb, nint 12 nap múIva a

fe gyvere k kiigazítás a.

120

Szent lsten, az

illy lassú kezdetben bár ne legyen meg a szomorú

végzet is!

Meg lagyok glőződve Ezredes Úr erélyes intézkedéseiről és buzgalmaról, csak azok ts, kikkel rendelkeznie köréhez tartozik tudják meg, miként
a 12 napnak 12 éjjele van s neh)nk az éjet is nappallá kell tennünk, ha sikerhez akarunk jutni.
Még ennél;fontosabb teendő pedig a lőkupakok és gyutacs készítése,
melly hog,,minél előbb meginditassék köyessen el Ön mindent s legyen
szives engem gyakran tudósítani'
Kossuth Lajos" (6., 521 .old.)

A

levél megérkezésétkövetően Nagyvárad várában 43 helységet

berendeÍek műhelynek 124 nagy munkaasáallal és a szükséges gépekkel,
amelyek közül sajnos sokat javítani kellett a szállítási viszontagságok
miatt' Berendezésre kerültek 840 fó részérehálókörletek, valamint a tiSái
szobák közül l3-at átvettek a gyár igazgatősága részére.Lahner igérrye
szerint a fegyver- és lószergyártás az igazgatősággal a vár fuldszintjén,
míg a hálókörletek az emeletre kerültek.

Lahner Bihar megye kormánybiztosával - Hodossy Miklóssal

-

egyezette, a vár parancsnokával - Leitner Ferdinánd őmaggtal - pontosította a vár megerósített órzés-védelméta fegyver és nyersanyag sállítás
rendórbiztosokkal való kisérését,fogadását a városban. A szállítmányok
kÓzelbiztosítását a Honvédség kijelölt erői végeztékés ehhez a legmeg_
bízhatóbb állományból a legjobb fegyverekkel ellátva került a közelbiz_
tosító eró kijelölésre, összekovácsolásra' alkaImazásra.

A várban katonai kórház is működött, amit szintén át kellett a váron
beliil telepíteni' Így a helység kiürítések' áttelepülések, új helységek berendezési munkái sajnos a téli körülmények és a kiszolgáló személyzet hiánya
miatt időigényessé váltak'
Végül is január 26-án beindulhatott a hadianyaggyártás és naponta
300 lofegper málházhatő, szállítható volt. Érdemeként említhető Lahner
szigorú és folyamatos felügyelete, a Honvédségfegyverrel és ruházattal Való

jó ellátlisa érdekében (11., 4089.old.)' ami a fófelügyelónek a beosztásához

221

kapcsoIódóan ugyan szolgálati kötelme volt a kialakuló körtilmények
között, de a három műszak és a több településen végzett munka átfogása
nem kis fizikai igénybevételt jelentett a felelóség mellett.

Főfelügyelői tevékenységével nemcsak Kossuth és a kormány, de a
csapatokat harcba vezénylő tábornokok is elégedettek voltak, így megérdemelten rendfokozatban is emelkedett, tábornokká kinevezték

A

hadianyagok, felszerelések gyártásánál kiemelkedóen követelmény_

támaszÍő, szakmailag jól felkészült művezetóket, a szorgalmas és minőségi
munkát végzó mestereket, de még a legények közül is az arra érdemeseket a

fiZetésükön felüI díjazta, így összességében a növekvő igényeket
elégítenia feszített munkatempóval.

ki tudta

Mondható, hogy Lahner tábornok a maga helyét úgy töltötte

mint tábornok_társai köZül egyik sem jobban és pontosabban a sajátját.

be,

A fegyverletétel közeledtével ez a minden tekintetben jeles hazafi idejében ki nem menekülhetett, mint azon társai' akik az észak-dél elleni háborúban az északiak oldalán oly sok dicsőséget, máig maradó em]éket hoaak
Eszak_Amerikában a polgríri szabadság megvalósítasáért'

Nem harcolt kÍvont karddal, nem teryezett manővert, nem vezénlell
hűdtestet, azonbűn sokkal többet .irtott az ellenségnek mint sok társa.
Több érdemet vívoítki a szabadságharc győzelmeihez, mint igen sokan
mások, akik a4 kivívni képzelték,hiszen a naglvlíladi Íegyvergyár az
ulolsó napig dolgozott.

A fegyverletétel után Lahner tábornok hadifogságba esett éS augusZtus 26_án Aradon a császári és királyi rendkívüli hadbíróság megkezdi több bajtársával, tábornoktársával

égyütt - perének tárgyalását.

A haIáIos ítéIetmeghozataldra szeptember l6-án Aradon kerüIt sor:
kötéI líltali haIáI. Lahner Györg1s császári, királyi őrnagy bitórű ítéltetett!
1849. okttjber 6-án az új Aradi út 2. hídjáttil balra Iévő térsé-gen 9 bitó-

Ía állt Aulich,
PöItenberg, Török'

Damjanich, Knezich, Lahner, Leininger, Nagy,

Vécsey tábornokok kivégzéséhez,Az ítélet2 óra alatt
végrehajtatott és a kivégzettek jeltelen sírokba kerüItek.
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Másnap 4 sír üresen Íilt. Damjanich, Lahner, Leininger' Vécsey
holtestét tisaelőik, szeretteík még az éjszaka megváltották a hóhértól és
így kerülhettek végső nyughelyükre.

A Haditeehnikai klub szemezésében a I50. éuforduló kapcsán teÍtijk
koszorúnkat elhelyezve,
tisztelerünket az Aradi Vértanuk emlékmíívénél
is
Lahner Györgl honvéd ttÍbornokra, névadónkra kegteletíel enlékezve.
Felhasznált irodalom
l ')

Az l848-49. évi forradalom

és szabadságharc története.

Videopont Kiadó Bp. l996. Szerk.'. Hermann Róbert'

2') Magyar nemzet története (l848_l896).
Atheneaum Nyomda Bp. l898. Szerk:' Márki Sándor
3.)

magyar szabadságharc vértanúinak emlékkönyve.
Pest' l873' Szerk.: Halász Isnán.

Az l848-l849-i

4.) Franklin társulat kézi lexikona.
Magyar Irodalmi Intézet és Nyomda Bp' 1912.
5.)

A magyar katona II.
Franklin Társulat Bp. 1933. Berkó-GyalókatMarkó-Pilch'

6.) Válogatás a magyar hadügy írásaiból.

ZKK. Bp.

1986.

7.) Hadtudományi

lexikon Bp. l995. MHTT'

''Kiss Károlv'' Hadtudományi Klub l5 éve.
'A
HM.OTF kiadíany Bp. l998. Szerk.: Vasvári Vilmos'

8.)

9.) Magyarország töÍténete.
MTA Tört.tud.Int. Gondolat Könyvkiadó
( B erend-RánkiHanák-Szabad-Varga

Bp. l964.

).

10.) Révai Nagylexikon.

Révai Irodalmi Intézet Bp. 1915.

1

idök lexikona.
' ÚiSinger
és Wolfner

1-)

Irodalmi Intézet Bp' l939.
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