
HONISMERETI OLVASÓKÖNYV 

A szabadságharc tizenháromfpozsoriyi vértannja 

Arad volt a szabadságharc leggyá-
szosabb vesztőhelye, de sok más vá-
rosban, így Pozsonyban is voltak meg-
torló kivégzések. Aradon a tizenhárom 
vértanút egyszerre, egyetlen napon vé-
gezték ki. Pozsonyban hét hónapig mű-
ködött a vérbíróság, s mivel áldozatai-
ról általában keveset tudunk, érdemes 
lesz föleleveníteni emléküket. 

Január 18-én hozták az első ítéletet 
üressler Dániel színházi súgó ellen. A 
cs. és kir. vizsgálóbizottság felségsér-
tés bűntettében, a kormány ellen szó-
beli izgatás és lázítás út ján elkövetett 
zendülésben találta bűnösnek és a rög-
tönítélő bíróság kötél általi halálra 
ítélte. A katonai főparancsnokság k e - ^ 
gyelem út ján főbelövésre változtatta az 
ítéletet és azt 1849. január 18-án végre 
is hajtották. 

Sorrendben Baldini János olasz szár-
mazású vasúti mérnök, utóbb honvéd-
főhadnagy volt a következő áldozat. A 
vizsgálóbizottság a Ceccopieri gróf ne-
vét viselő 23. cs. és kir. gyalogez-
red olasz legénységének „hűtlenségre 
való csábítása" miatt, továbbá, mert 
maga is „konokul részt vett a fegyve-
res fölkelésben", kötél általi halálra 
ítélte, amit azután felsőbb helyről fő-
belövésre változtattak. Március 27-én 
hajtották végre az ítéletet. 

A harmadik áldozat a lévai Barta Jó-
zsef megyei hajdú volt. A statáriális 
vésztörvényszék fegyveres zendülés, va-
lamint „a verebélyi sóhivatali pénztár 
kirablása és nyilvános erőszakban való 
részvétel" hamis vádiával ítélte halál-
ra. Március 30-án kivégezték. 

A nozsonyi vizsgálóbizottság negye-
dik áldozata Petőcz György Pozsony 
vármegye másodalisnánja volt. Az íté-
letben ezt olvashatjuk többek között: 
..Petőcz György a fennálló jogszabálvok 
értelmében az árulásban való tényle-
ges részvétel miatt, e hó 23-án hozott 
ítélettel alispáni állásáról elmozdítta-
tott, összes vagyona pedig egyelőre, a 
kártalanítási összeg megállapításáig zár-
lat alá helyeztetett, mely cs. és kir. 
vizsgálóbizottsági ítélet a kötél által 
való halálbüntetésnek agyonlövésre tör-

tént megváltoztatásával erősítést nyer-
vén, a mai napon végrehajtatott." Az 
ítéletet május 24-én a pozsonyi várnak 
ún. koronatorony alatti részén hajtol-
ták végre. Petőcz férfias bátorsággal 
lépett a vesztőhelyre, Molnár nevű 
tiszti hajdú kísérte. Amikor Molnár az 
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elítéltnek a szemét bekötötte, volt gaz-
dája a fülébe súgta: „Mondd meg az 
uraknak, hogy ne leljenek — senkit 
sem mártottam be. És mondd meg csa-
ládomnak, hogy mint férfi haltam 
meg." Ezek voltak utolsó szavai. Holt-
testét másnap éjjel a katonai temető-
ben ásták el. Évek múlva, amikor 
exhumálni akarta a család, sírját nem 
tudták megtalálni és így szándékukról 
letettek. 

Az ötödikről, a május 31-én kivégzett 
Nimichter János péklegénvről csupán 
"annyf lsmeretesr amit a halálos ítélet-
ről szóló jegyzőkönyvben olvashatunk. 
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A bűnvádi tényállás szerint a tanúk 
rábizonyították, hogy Civillrat-ulánusok 
két tizedesét mindenféle hitegetéssel és 
fondorlattal hűtlenségre és a lázadók-
hoz való átpártolásra csábította. E jog-
talan toborzásnak minősült tette miatt 
kötél általi halálra ítélték. Megerősítés 
és kihirdetés után május 31-én fel-
akasztották. 

Két honvéd várta a pozsonyi börtön-
ben sorsa beteljesülését. Az egyik 
br. Mednyánszky László őrnagy, a má-
sik Gruber Fülöp tüzérhadnagy. Az íté-
let indoklása szerint Mednyánszky Li-
pótvárnak átadása ellen szavazott vala-
mennyi haditanács alkalmával, és a 
földerítésben személyesen vett részt. 
Mikor a lipótvári őrség 1849. február 
2-án megadta magát, indulatosan a 
kardjára csapott és azt mondta: „Nem 
adom meg magamat!" Erre a megszál-
lók lefegyverezték és erős őrizet alatt 
Pozsonyba szállították. Vele együtt 
Gruber hadnagyot is láncraverték, mert 
nyíltan kijelentette, hogy mindenben 
Mednyánszky álláspontját osztja. A 
vizsgálatot megindították, de nem talál-
ták bűnösnek őket. Június 1-én érke-
zett Haynau Pozsonyba és azon nyom-
ban elrendelte a két fogoly perének 
mielőbbi befejezését. Mednyánszky a 
katonai vizsgálóbizottság előtt kijelen-
tette, hogy ha tőle függ, Lipótvár soha 
nem jut osztrák kézre. Hasonlóan nyi-
latkozott Gruber is. Haynau parancsára 
junius 4-én mindkét vádlottat kötél ál-
tali halálra ítélték. Másnap, június 
5-én a pozsonyi vártól nem messze, a 
Szamárhegyen Mednyánszkyt és Gru-
bert felakasztották. A holttesteket ott 
a helyszínen elásták. Mednyánszky 
holttestét később egy meghitt szolga 
segítségével felkutatták, titokban kie-
melték a gödörből és szülőföldjén, a 
Trencsén megyei Beckón, a családi sír-
kertben eltemették. 

Nem sokkal ezután, június 18-án a 
pozsonyi evangélikus ^*44íész, Rázga 
Pál esett a vérbíróság áldozatául. Po-
zsonyban érte a szabadságharc, amely-
nek lelkes híve lett. Ekés szóval és 
na iv lelkesedéssel hirdette a szabadság 
igéit, ezért kellett vértanúságot szen-
vednie. Egy nappal a halálos ítélet vég-
rehajtása előtt a pozsonyi prímási pa-
lotában hivataloskodó Haynaut, a min-
denható vérbírót gyászruhába öltözött 
női küldöttség kereste fel. Térdre bo-
rulva, sírva könyörögtek papjuk életé-
ért. Hiába volt minden, a kőszívű em-
ber azt mondta: „Er sol nur baumeln 
— zum abschreckenden für alle Re-
bellen!" (Hadd lógjon az akasztófán — 
elrettentő példaképpen minden lázadó 

számára!) Június 17-ről 18-ra virradó 
éjjel erős katonai fedezettel a várka-
szárnya fogházába szállították. Itt töl-
tötte élete utolsó óráit. Hajnalban ki-
nyíltak a börtön aj tajai . A vár udva-
rán a hóhér és egy század katona várt. 
Innét kísérték a közelben lévő Sza-
márhegyre, ahol az akasztófa már fel 
volt állítva. „Áldom szegény, drága 
hazámat, kívánva, hogy nemsokára sza-
bad és boldog legyen!" Ezek voltak 
utolsó szavai, mielőtt a hóhér teljesí-
tette kötelességét. 

Rázga Pál sírja a pozsonyi evangélikus 
temetőben 

Alig egy hónappal Rázga Pál fela-
kasztása után egy katolikus papot lö-
vetett főbe a pozsonyi hadbíróság. Ez 
a pap Mészáros Dávid sopornyai kato-
likus lelkész volt. A vádirat szerint te-
vékenyen részt vett a fegyveres ellen-
állásban azzal, hogy a népet lázította: 
„Ha nincsen fegyveretek vagy más öl-
döklő szerszámotok, ragadjatok követ 
vagy téglát és azt dobáljátok az ellen-
ség fejére!" Az ítéletet felsőbb helyen 
való jóváhagyás után július 16-án. ha j -
nali négy órakor hajtották végre. 

Sti{t József 23 éves földbirtokos vér-
tanúról sern tudunk sokkal többet, 
mint ami a hivatalos aktákban áll. 
Stift részint beismerte, részint tanúk 
bizonyították, hogy a nagyríppényi plé-
bánosnak több forradalmi proklamációt 
adott át, hogy a szószéken hirdesse ki; 
az ottani jegyzőt pedig befolyásolta, 
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nak. Rázga Pál sírja a helybeli evan-
gélikus temetőben van, gondozatlan, el-
hanyagolt állapotban. A többi tizen-
eggyé azt sem tudni, hogy hol van, 
mert rendszerint a kivégzés helyén ás-
ták el őket. 

A pozsonyi tizenhárom vértanú na-
gyobb részt nem neves közéleti férfi, 
hanem egyszerű, szerény polgárember, 
napszámos, béres, de a szabadságért 
folytatott harcuk, az elnyomók elleni 
küzdelmük és kioltott életük éppen 
olyan hősökké avatta őket, mint a köz-
életben előkelőbb helyet betöltő többi 
vértanút. 

írásom legyen mementó, haláluk 125. 
évfordulóján. 

Vörösmarty Géza 

hogy a „forradalmi főispán" által el-
rendelt ujoncállítást sürgesse. Ezenfelül 
a magyar nemzeti zászlót ki tűzette a 
templom tornyára. Ezek alapján a sta-
táriális bíróság Stift vagyonát lefoglal-
ta, őt magát kötél általi halálra ítélte, 
amit a bíróság elnöke, Kevipen altábor-
nagy főbelövésre változtatott, és július 
20-án azt végre is hajtották. 

1849. július 23-án egyszerre három 
halálos ítéletet hoztak. Tóth József 
földműves, Bugyik József béres, Treks-
ler Ferenc községi jegyző. Mindhárman 
tardoskeddiek voltak, s a fegyveres zen-
dülésben való részvétel miatt ítélték el 
őket. 

A tizenhárom pozsonyi szabadsághős 
hamvai — egynek, Mednyánszkynak ki-
vételével — pozsonyi földben porlad-
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