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150 árral ezelőtt, 1804. december 8-án született Damjanich
Jánoe a szolnoki oaata éa a tavaszi hadjárat hőse, az 1848-49-es
szabadságharc legnépazerttbb tábornoka, agy kia bánsági faluban,
Stázán. Ssberi nagyságának megértéaéhez érdeméé aegtudnunk, hogyan •
rtflakadatt róla a asahidaágharo lángasavu rasatőja, agy tábornok - •
táraa éa agy katonája,*

"Daajanlch olyan htL fia hazánknak, «int amilyen htt agy aabar
oaak lehat; httaégaa aint as arany, aaráas mint a rillám, határozott
pint Iatan akarata; hasánk agyik rendithatatlan oaslopa, az orazág
ugy biehátik benne, ahogy bennem..." Koaauth Lajoa esarait egéazit-
attk még ki aszal a lertflráazlettel, amelyet Arad Tárát betegen ia
rádő Damjanioh tábornokhoz irt "••. adott nekem ia a gondriaeléa vi-
rágokat, nehéz pályám ttfrisei közé. Ilyen virág ön elaaaikua oharak-
tere, ki as ágyhoz asegzett nyavalya kínai közt is caak arra gondol,
miként használjon édee hazánknak, adt fájdalmai közt legnagyobbnak,



legégetőbbnek érzi azt, hogy BAB lehet a alkon, ott, hol karja
úa aharaktere győzelemnek záloga rolna.

Ham tudom mennyi időt rendalt még számomra a gomrlaaléa,da
bármennyit ráadalt lágyan, falét ab inyiaio oda adnám Damjanioh
lába agéazaégéért. Ha ön egéazaégea, ma Bécsből szabunk törvényt
a Tilág zsarnokainak..."

Milyan lehetett ez a nagyaserü katona? Mi már eaak az aro-
képét immerjttk, da élévé teesi feleaégéhez irott levelében agylk
• honvédtiszttársa, Leinfngen-Weaterburg Károly grófi n,.o így na~
'pon, mikor véletlenül Beeakereken jártam, megismerkedtem Jhuaja-
nioh ezredaaaal, kit a rácsokon vett több győzelem tett híressé.
Gyorsan ismerkedtünk és eaak nehezen váltam el e férfiútál,kinek
egész lénye nekem mód felett tetszett, Külseje körülbelül hason-
lit Shakespeare-éhez,.. Ugyanaz a domború homlok, rövid hajlott
orr8 kiosi csukott száj, erőa azakáll, kopasz tarkóját osak há-
tul és oldalváat övezi néhány aötét fürt... lóképpen pedig erőa
szemöldök alatt jóaágos barna szeme, tele jósággal, mely azonban
ha haragszik, aly vadul szikrázik, hogy fiatal katonáink gyakran
remegtek egy pillantásától..." '

De ha egyik fiatal honvédjének, a költő Vajda Jánosnak irá-
sát olvassuk, értjük meg igazán Damjanich János egyéniségét,
emberi nagyságát} "..» Damjaniohot láttam egy ágyúzás alkalmával
Turia előtt... Az ágyúgolyóknak kitett domboldalon állott, sziva-
rozva, olyan nyugalommal, aminéhö'z hasonlót nemcsak életemben nem
láttam, de aminőre képesnek embert nem hittem. Kezdett előttem vi-
lágos lenni, minők lehetnek azok a rendkívüli lények, kik a görö-
göknél mintául szolgálhattak arra, hogy képzeletükben a hadiaten
eszményét megalkeaaák,.* Bármi zaj támadt körülötte, még osak fa-
jét sem billente... még ezempilláit sem izgatták a süvöltő golyók.
Képzelhető a csapatok lelkesedése, midőn e nagyazerü egyéniség tá-
bornoki diaiegyenruhájában előttük magjelent. Nagy hatást szoktak
tulajdonítani egy harei riadónak, dalnak, indulónak, vagy lelkes
kiáltványnak. Mondhatom, hagy Damjanich alakja épp oly buzditd, a
vakmerőségig bátor1tó volt, mint akár a Jíaraeillaiae vagy a fiákó-
ozi-indulő. Hazánkban sok daliás alakot láthatni, de eXy hősies
alakot, mint Damjanich, aoha mm láttam...11

Damjanieh alakja azonban elválaszthatatlanul összeforrott
legendáshírű fiaival: a vöröasipkáa 9- és a fehértóiig* 3. honvéd*
zászlóalj katonáival. A diadalmas szolnoki csata után szerénysége-



re jellemzően mondotta, hogy neki semmi érdeme nem volt a győzelem-
ben, csak nézte, mily hősök a fiai. De a csata végén, amidőn a 3.
zászlóalj megpillantotta parancsnokát, lelkesen tört ki az éljensés:
"Éljen Damjanich! Éljen Damjanich apánk!" Akkor hangzottak el esek
az emlékezetes szavak a szolnoki utcán: "Fiuk, büszke vagyok rátok!
Ti az ördögöt is megveritek! Hegérdemelnétek, hogy mindnyájan tisz-
tek legyetek; de hol volna akkor az én kedves 3. zászlóaljam?0

BPiRff

Szolnokon a vár területén lévő Müvésztelepen büszke márványszo-
bor hirdeti Damjanich emlékét. Ficánkoló paripáján ül a daliás vezér
honvédaitól körülvévs. A városba jövő Idegen, de még a szolnokiak is

Í
a Zagyva folyó hidjárói jól látható szobrot szemlélvén, biztosra ve-
szik, hogy a vár területén folyt le as ütközet. /M«g kell azonban je-
gyeznünk, hogy Damjanich lovasssobra azért került a müvésztelepre,
mert 1912-ben as emlékmű felállításakor ez volt Szolnok város egyet-



l«n szép park Ja 0 íppem m*4rt a J.ÖTŐ váreiyendeséai t«rrek aerfe 1#=
hot ne *yya la gondolnig hogy a szép asobor a tör-WiwH httaégnak «eg~
felslö b«lyr« kerüljön a tiaasaparti parkbas vagy a Papírgyár és *
»ehá»ybeváltó köeött létesítendő uj parkba0/

MÍTel nemoaak Szolnokot9 hanem Törökaientjalkláats liazafüld-
vá?t9 .Gfbakhásá.t 9 Veisaenytg Tiaeavárkonyt j, Ióazegets Szájait ét
SzaKdát la sok azál fuai D«»janiafejios, vázoljuk röví-den a aselnoki
oaatct tlőkésslttfaéi; éa lefolyáaáto

1849o febjuár végén8 mároiua alakén a magyar ísaapatok Törők-
8zentmikiőaon9 Tiaaaföldváron8 Oibakházán táboroztakc A Tisza jobíi
partján f«kvő iaolnoksn ptdig as oastrák csapatok Karger tábornok
vezényletével trdaen kéaztilődttk a védelemre c A Tlava hídjának 8*an«
da falé eaő végén erőa földsáncot készitetteko A mai park helyét pt-
dig ugyancsak anőa sáncokkal turtále fel0 Ezt a hatalmas földmunkát
természetesen nem az osztrák katonaság végezte9 hane» a sietős mu3fc»
ka végrehajtásához "töménytelen nép zavartatott Szolnokbav a ti =>
száminneni körayékből9 jelesem Rékass, Ujseász, Györgye;, Szele8Czeg-
léd9 NoKöröa3 Abony és Tószegiek dolgoztak a sánoe e«ináláson0"

A helyzet ismeretében láthatjuk? hogy a magyar csapatok előtt
hatalmas feladat tornyosulto £1 kellett foglalni a természeténél

fogva is j<5! védető Szolnokot8 a tiszai átkelés kulcsát9 amelyet
erős védelmi munkával még bevehetetlenebbé tettek„ Zámadáai irány-
nak @aak a Saanda felől jövő egyetlen vékony töltés kínálkozott ja-
melyet az oaztyák védősereg 8 és 12 fontos ágyusütegtivel oldalocd
tüz alatt tudott tartani a mai Papirgyár és a régi vasútállomás kö
zötti állásaibél Nehezítette a helyzetet a hideg, fagyos idő és a
megáradt Tisza iso

De ne felejtsük el azt sem9 hogy Damjanich ép Vóea«y tábornok
vezénylete alatt álló lelkes honvédsereget a lakosaág is támogatta
Veljee erejével! Mindig akadt egy halász9 vagy paratet ember, aki
h&rt vitt Tbrökszentmiklóara az osztrák csapatok helyzetéről és
fsolnok erődítéseiről iso Az osztrák védőpereg Szolnokon és Abony-
ban viszont teljesen tájékozatlan volt a magyar eaapatok készülő-
déseip mozdulatai felől0 így érthetjük meg Damjanich ügyaa éa vak-
merő tervét, mely szerint Vécaey tábornok azinlelt támadáaeal Szan-
da felől magára vonja az osztrák védősereg figyelmét, a azalatt
Damjanich hadosztálya eibakházft tájékén átkel a Tiszán és Vezaenyp

Tiszavárkony8 Tószegen át csendben megközeliti Saolnokoto

így is történt^ 1849o március 5-én a reggali órákban DamjanieJl



hadosztályának elkerült majdnem észrevétlenül elérnie Szolnok déli
Sssgélyét és a köd leple alatt várakozott a támadásra, A Véeseyvel
megbeszélt jeltadd ágyulövés azonban késett és a köd felszakadtával
elszánt rohammal indult meg a támadás a régi vasútállomás ellen.ÁE
osztrák tüzérséget olyan váratlanul érte a támadás, hogy a lövege-
ket a támadok ellen sem tudták (ordítani éa igy teljes felszerelő*-
sukkel fogságba estéke Set a osatajelenetet örökítette meg Chiovi-
hi fereno festőművész a sBolnoki Damjanich. János MuzeM* helytörté-
neti kiállításán szereplő n A szolnoki csata " cimü képén. 3B a
kép egyúttal rögsiti is a történeti hűségnek megfelelően a csata
egyik fontos stfiahelyéto Innen a megrémült osztrák seregek a Tisza=
hid, majd észak felé menekültek és a Zagyvám próbáltak átjutni, la-
dikon a Tabán fölött és a vártél négy kilométerre lévő Malomzugban
lévő fahidon. Ás essevesBett pániktél összetorlódd kooslk azonban
megakadályozták a menekülést, igy több százan a megáradt Zagyván
próbáltak keresztüljutni, de sikertelenül., mert az ár elragadta
majd mindegyiketo

Dél tájban végetért a szolnoki osatao Íz a diadal bizonysága
volt annak, hogy a sok keserű nap után végrs felvirradt a dicsőség
napja is, Szolnok uteáit ellepte a nép és lelkesen köszöntötte Dám=
janiehot katonáival együtt• A már emiitett nagyszerű jtlenét mélyen
beivódott a uzoiaoki lakosok szivébe is. Megismerték íaajjanichot
mint katonát é» mint embert. Ízért fordult felé a szolnoki nép bi-
falma az 1849. június 18-án tartott képviselőválasztás során «. vá-
lasztási jegyzőkönyv megjegyzi, hogy " .•. ámbár a jelen lévflenek
Damjanich tásernok ©ránt átalláiutsságba nyilatkozó lelkesedése min-
den szervezést feleslegessé tett.»,N a szavazás befe^satetett,|»lj
sierént Samjaaioh Tábornok 399, ftraefl Ignáos 27 szavasatokat nyer-
vén, ennek ellenében Háremszáshetvenkét szótöbbséggel a Szolnoki
Kerület réssértfl, He«ue% gyűlési ̂ épviselőntk elválaaztatott,e *s
Slnök által esennel követnek ki^elentetett..."

Damjanioh szivessn fogadta, " mert maga is büszke volt szol-
noki diadalára. £e az őt felkérő küldöttségnek azt válasaoltatIn-
kább osak a csatába engedjék Őt menni, mint az országgyűlésre,mi-
után jobban tud hareolni, mint bsssélai s nagyobb élmény neki egy
ütközőt,imint a legszebb orátio."

Ez a Damjanich János maradt meg a nép emlékezetében. A ha-
záért élni -halni kész katona, akit minden szigorúsága ellenére is
rajongásig szerettek és beostiltek katonái• A gyászos október 6-át,



a tizenhárom vértanú tábornokot népünk nem felejti, Á távolság ki-
dében a nevek elmosódnak, de mindegyikük királysága Damjanich Já-
nos személyében összpontosul, mint aki a nép szirénét legközelebb
áll. Ezzel magyarázható az is, hogy az aradi erekly©múzeumban Dam-
janich János kirégzéséhez kapcsolódik legtöbb emléktárgy.Az 1948-
ban a Hemzeti Múzeumban rendezett centenáris kiállításról helyesen
állapltja meg Sándor latrán " Világos és Arad a magyar néphagyomány-
ban " cimü cikkébent -...A kiállítás aradi termében roltak láthatók
a szekéroldalak és saroglya abból az igásszekérből, melyen a tört-
lábu Damjanich János tábornokot a vesztőhelyre vitték; Damjanich
összecsukható nyugszéke; mankója, melyet a bitófához használt;bitó-
fájának egy darabja a rárbörtön hitelesíti nyilatkozatával; bitófa-
csiga, melyet a kivégzéseknél használtak; Íróasztal, melyen a halá-
los Ítéletet aláirtak; kettős tintatartó öntöttvasból, amelyet az
Ítélet aláírásánál használtak; az Ítélet kézirata; Damjanich kopor-
sójának és csontvázának darabjai; hajfttrtje; tajtékpipája, pisztoly-
készlete'; blllnosláneából készült raagyürtt; végül az "Elvesztésem
előtti ima" cimii kézirat, melyet a kirégzés napjára virradó éjjel
irt..."

Szolnok város nem őriz sok emléket Damjaniohtól, de mint tör-
ténelmének legnagyobb hősét, magáénak ralija és példamutató szelle-
mét híren őrzi«

Kaposrári Gyula


