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Az egész királyi kápolna képekkel gazdagon díszített, a többi képen Szent Benedek és 
Szent Bonifác életéből vett jeleneteket láthatunk, nehezen elkülöníthetően. A Szent Lász-
ló-emlékév jó lehetőség lehet arra, hogy minél többen felkeressék a Krakkó közelében lévő 
Biełany kolostor templomát.

Udvarhelyi Nándor

A három Virágh fi ú sírja
Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc

kunszentmiklósi emlékhelye

A halálos ítélet indoklása szerint Virágh Gedeon őrnagy élete 1850. február 27-én  kötél 
által véget ért volna, ha Julius Haynaut a nemzetközi felháborodás miatt Ferenc József nem 
váltja le „hóhéri” posztjáról.

1825. május 11-én Kunszentmiklóson született a templomépítő Szőnyi Virágh Mihály 
református püspök dédunokájaként. A helyi gimnáziumban tanult, majd 16 évesen, 1841. 
november 4-én a császári és királyi 12. Nádor huszárezredbe állt Jászberényben ezredka-
détként. 1844-ben hadnaggyá, 1848-ban főhadnaggyá léptették elő.

A forradalmak idején a színmagyar Nádor huszárezred részt vett a prágai forradalom 
letörésében, de október 21-én 211 huszárbajtársával hazaszökött. Viszontagságos útjukon 

8 huszár elesett, 17 az üldöző osztrákok fogságába esett. 
Kilenc napos vágta után 186-an hazaérkeztek és csatla-
koztak Kossuth Lajos szabadságharcos seregéhez.  
Senki nem hozott haza ilyen létszámú haderőt. Az út 
költségeit Virágh Gedeon fedezte. Ekkor 23 éves volt.

Végigharcolta a szabadságharcot, Cinkotánál ágyú-
golyó sebesítette meg a kezét. Augusztus 20-án Virágh 
őrnagy Görgei Artúr főparancsnok utasítására Borosje-
nőnél az oroszok előtt letette a fegyvert. 10 hónap alatt 
3000 kilométer hadiút után Arad várának börtönébe 
került. 

Halálos ítéletét a közben leváltott, sértődött Haynau 
16 év vasban töltendő várfogságra enyhítette. Kilenc év 
után, utolsó rabként szabadult az aradi kazamatákból.

A Nádor-huszárok bravúros hazatérését az akkori 
napilapok is köszöntötték. Részletesen viszont Gedeon 
öccse, Lajos írta meg a Honvédmenház című könyvben. 
Lajos tüzérhadnagyként vett részt a szabadságharcban 
és lábát szintén ágyúgolyó nyomorította meg.

A harmadik Virágh fi ú, Pál népfelkelőként üldözte 
Jellasicsot, majd Szenttamásnál a szerbeket fékezte meg 
a szentmiklósi önkéntesekkel, akiknek létszáma 300 fö-
lött volt.A Virágh testvérek sírja
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A három fi út akaratuk szerint egy sírban temették el a kunszentmiklósi Felszegi temető-
ben. E sír a szabadságszerető magyarok mindenkori kultikus emlékezőhelye lett.

Szülőházuk, az 1820-ban épült Virágh-kúria a hős fi úk édesapjának, Virágh Pálnak, 
Kunszentmiklós város kilencszeres főbírájának a remekműve. Az ország egyik legszebb 
klasszicista kúriája remélhetőleg hamarosan múzeumként fogja szolgálni a mindenkori 
magyar szabadság ügyét, emlékezetét és a hagyományőrzés nemes feladatát.

A helyi Felső-Kiskunsági Emlékek Háza jelenleg is kiállításon mutatja be a Virágh csa-
lád és az 1848–49-es szabadságharc emlékeit. A legújabb relikvia, a kalandos úton gyűjte-
ményembe került eredeti lista, amelyet Haynau Aradi Katonai Haditörvényszéke állított 
össze az aradi foglyokról. 318 olyan katona nevét tartalmazza, akik a forradalom hírére 
a szabadságharcosok oldalára álltak, noha előtte az osztrák hadsereg tisztjei voltak. Őket 
hazaárulás vádjával halálra és teljes vagyonvesztésre ítélték. Virágh Gedeon a lista 299. 
helyén van feltűntetve.

Virágh Gedeon hőstette Jókai Mórt is megihlette: A kőszívű ember fi ai című regényé-
ben Baradlay Richárd alakja felismerhető benne. Sára Sándor Nyolcvan huszár című fi lmje 
hűen mutatja a hazaszökő katonák hősiességét, mártíriumát, de a Nádor-huszárok hazaté-
rése sikeresebbnek bizonyult, mint a fi lmbeli huszárok tragikus élete.

„Előbb születtem magyarnak, csak azután lettem katona.” – indokolta Virágh Gedeon 
szökését a haditörvényszék előtt.

A Virágh fi úk példáját hungarikum címre pályáztatta a kunszentmiklósi önkormányzat.
Fülöpszállási Székely Gábor

’48 emlékezete Lovászpatonán
Évszázadok jönnek, évtizedek múlnak, de a forradalom és a szabadságharc dicső emléke 
nem halványul a magyar szívekben. Képzett szakemberek és lelkes helytörténészek egyre 
újabb és újabb kutatási eredményei kerülnek napvilágra, amelyekből mélyebben megis-
merhetjük a forradalom és a szabadságharc nagyjait, mindennapi hőseit és a dicső eszmék 
lelkes hirdetőit, ébrentartóit. Ezen emlékek felkutatásában, ápolásában szülőfalumat, Lo-
vászpatonát is az élenjárók között találjuk. 

A szabadságharc idején harci cselekményekre itt nem került sor. Helyi eseménynek csak 
az számított, hogy 1849 júniusában az ihászi ütközet után falunk határában állomásozott 
seregével Kmety György ezredes. 

A temetőnkben azonban nyugszanak ’48-as nemzetőrök. Sáry György, Minderlein Igná-
cz és Kovács György sírkövét az utóbbi években újíttatta fel az önkormányzat, de ismere-
teink vannak arról is, hogy a komáromi várőrségben teljesített szolgálatot a szabadságharc 
idején a lovászpatonai születésű Pozsgai Károly hadnagy is.

A köztudatban kevéssé ismert, hogy a szabadságharc bukása után 12 évig falunkban élt, 
vagy inkább bújdosott Rajcsányi János lelkész, középiskolai és teológiai tanár, 1849-ben ha-
lálra ítélt forradalmár. Emberi nagyságát, forradalmi múltját, egyháztörténeti tevékenysé-
gét az utókor méltatlanul, alig ismeri. Pedig a forradalom idején 33 éves nagyvelegi lelkész 
szónoklatainak, szervező erejének köszönhetően 67 nagyvelegi ifj ú vonult Kossuth zászlaja 
alá, és tett nemzetőri esküt. Ő maga a szabadságharc idején Perczel Mór hadtestében szol-
gált. A világosi fegyverletétel után a „rebellisnek” nyilvánított Nagyveleget is megszállták a 


