
Teleki S{ndor:

As ffirffidi v#rfamfik
{Telrki Sdndor grtif szabads{ghareos honvddezredes nev€t -.- ir6i munk{ss{ga n,vomdn -- a magyar

irodaiornt6rt6net is meg$rizte. Fiatalon, egyeterni tanulm6nyal utin, bar{tsdgot kdtOtt Liszt Ferenccel, majd

Fet6fi S{ndorral, ak! h*zuts*gdnak elsd heteit a grdf kolt6i kastdlydban tOlt0tte. - A szabeds{ghare idejdn Bem

- tdbornok erd€lyi hadsereg€ben harcolt. Jelen volt a vildgosi fegJrerlet6telndl, majd az osztr6kok fergol.vkfnt az

aradi v6rba vpt€k. .4 v*rfogsigb<il aaonban sikeriilt elmenekiilnie, s k€sdbb Garibaldi egyik legvit€sebb katonC-

jak€nt kiizd6tt az olasz fiiggetlensegi harcokban. - Tdvoll6t€ben az osztr{k ,,v6szttirv6nysz6k" hal4lra itelte.

Csak az osatrdk-magyar kiegyezest kiivet6en, l8-6vi sz{m{zet6s utin tdrhetett vissza haz{nkba.
Az itt idezeft ,,visszaeml6kez€s€t" rneg 1854-ben, sz*miizet6sben irta, az angol Jersey sziget6n. Ebb6l kiiztiljiik

az alAbbi r€szleteliet. A teljes sztivegei6szdr csak lE83-ban jelenheteft rneg a Budapesti Hirlapban,sonnan vette

{t ugyanez €v oLtdberdben a ,,Nag;*bfnya 6s vid€ke" cimti tiis{g')

Szomoru es sotet voit az ej. Az 6szi szel meg-
megzorgette a f6lig megfosztott akdcok leveleit, 6s

ezek a szep fdk '- a sotet var ekessegei -- meg-
megrdzkodtak, bus panaszt hallattak, mint valami
lelkes lenvek, melabris lrangokai dobvdn a vedfal
visszhangjdra.

A katonilk lassu es iitemes lepese mind gyakrab-
ban es szomorubban vala hallhato, osszevegyulve
n ehdny bajonett csorompolesevel, melyek
egymdshoz iit6dtek a sotetben, es a tornpa agyuk
diihongesevel, melyeket visszahu-ztak a ldresekb6l.
hogy a lomha kazamatdli fele fordit.sdk.

A tisztek keresztbe tett kezekkel setiltak a rezgo
fenyri lampak el6ti, mig a kozemberek hallgatlak, es

a fdlhomdlyban valami ismeretlen hasznd'latra szd,nt

neh€z gerenddkat sz6liitotlak.
1849. oktober 5-161 6-ra virrad6 6iiel volt ez.

Mintha halotti ruhat vont volna magdra Arad
vdrosa q az aradi citadella, a Maros is gyorsabban
ldtszott folyni mely vizevel, mintha valami titkos
katasztrofdtol fenyegetve fiitna a folyam.

Damjanich hivatort minket. BarAtai voltunk, es 6
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l. A Tisztujito Kozgl.fiies el6keszitese es a Jel6l6
Bizotts;i.g',agfainak bemutatdsa.
2. A kuionboz5 tisr',segekre jelcltseget vdllalok
felszola! isai.
3. Jave-lletok es inditvAnyok a Tisztitjito Kcizgyilessel
kapcsolatban.

minket fiainak nevezett; kitunS megtiszteltetes.
melyet a kozeljov6ben megerdemelnl lparkodutk.
Az esetben, ha mi elkertiljtik a vertanirsago'r, a tni
kiprobalt hrisegunkre akarta bizni csal6dja erdekeit
es Damjanich asszony gondozdsdt. Icnek a gondolai
megzavatta szivet e frijdalmas ordban De o

mindamellett nyrrgodt, csondes volt. s lelkere
parancsolta azt a gondtalansagot. m';ly 6-. cill
tiindokl6ve tette a harc mezejen. h4ar-sfelai emlekei
sztintelen visszaszhlltak; mindig honvedja.ihoz teri
vissza, akiket oly sokdig vez6nyelt. s al:ikre ol1'

briszken mond6: - Ezek a vilag legobb liatond'i.
A hoherral, ki ejjeli szdlldst keresett. saj6'.srigos e:i

eredeti beszel getest foly'tatott, mel -v azzal vegz-odotl.
hogy megosztotta vele cellajanak eldszobdjit. 6 az

itelet vegrehajtasanak lassusdga ellen panaszkodott.
Megtapogattattz a bakoval a nyak6t, melynek izn'lai

csak ugy duzzadtak az er6t51. A hoher fejet csovilta,
s nem mert semmi igeretet tenni a kivegzds gyor-
sabb vegrehajtasara vonatkozolag.

Ez a fagyaszto piirbeszed Haynau l*re-q
munkfinak vegrehajtoja s e kititn6 kapitdny' kozon,
a iesujtott.es zavart arc e nemes fd e16tt, melyre oly
rettenetes megfojtds vdrt, e jelenetnek vdratlans*ga,
melyben az elitelt hideg, nyugcdt. btiszke rna"radt;

leirhatatlan indulatokat remegtetett meg a rndsnapi

drima e prologjdLnak tanuiban.
Mikor elhagytuk e felejthetetlen jo baraiot, hogy

soha tobbe ne lzissuk viszont, megrrnBed'Letett, hogy
kezet szoritsunk mind e hadvezdrekkel, kik oly
dragak voltak szivunknek. Ahl e kezeken bj1.incsek

ldncai csorogtek! Haynau neni vette le rol*k ezt az

utolso gyalilzatot. - Nezzetek -_ szolt tr-.einingen,

mutatvAn a bal kib6t es jobb kez6t ossz*szorito vas-
gyrirriket -, ugy bdnnak velem, mint egy ban-
dit6val, miel6tt felakasztananak, mint egy kuryat.

Ez az ejszaka - oly gazdag emlekekb,en azakra,
akiknek megadatott tulelni art -- vtlgre elmult, s

meghasadt a hajnal.
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Arad rAr{nak f6tere

Lilzas izgalomban vlrrtunk. Kazamatdnkat egy
zdszloalj gyalogsdg vette korul szuronyosan. Mikor
a het ordl iitotte, sortuz tompa dordtilese rettentett
meg bennrinket. rnelyet egyetlen loves kovetett.

Haynau megkegyelmezett negy eliteltnek: Kiss,
Dessewffy, Schweidel 4s Linfu agyonlovettek. -Ez volt Haynau kegyelme.

De csak hdrrman roskadtak ossze, Kiss tdbornok
d.'llva maradt, a buszke. az ironikus Kiss. aki nem
akafia meghazu dtolni el iikel6 modordn ak h irdt.

- Het en - kidlta -. rolam elfeledkeztek?
A kaplar, kinek puskdja toltve maradt, kilepett a

sorbol. s rdl5tt a nyugodt tibornokra, aki homlokon
ta161va elhullott azon osztrdk golyok egyiketdl,
meiyeknek cizonet annyiwor zuditotta magdra.

Ez volt az ax. egy loves, melyet a sortfiz utin
hallotlunk, ez volt oktober 6-a tragedidjanak
el5jateka.

Nyolc orakor, fenyeget6leg kiszegezett agyuk es

fegyveres csapatok tomegen dt nyolc t6bornok
haladt gyalog, kivdlo gonddal oltozkodve, hidegen
es meltos6gosan. A fdjdaimas uton taldlkoztak ujra,
s kezet szoritottak. mint egy dont6 es veres ritkozet
megkezdesenek pillanat6ban. Mosolyogva gyuj-
tottak szivarra, mikor Damjanich kiskocsiban
0dbsebe miatt szorult erre) hozzdjuk csatlakozott.
Mult ejjeli venddge, a bako, mellette ballagott;
legenyei nyomdban.

A kazamar,dkban halotti csend uralkodott.
A felhdborodds, a fdjdalom, a harag, a
tehetetlensegrink erzete lenyrigozott, s nem volt
szavunk a gyilkosokhoz, kik megengedtek, hogy
tanui legyirnk az utolso utnak, mely minden
remenyiinkt6l megrabolt.

A csapat es kiserete lassu leptekkel haladt a
veszt6bely fele, mely hdital n er6d sdncai fele volt
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-vdlasztva. Kileirc ernber. kilenc orids, ilyen volt
Haynau f6nyrizesel

Az es6 csoporgott.
Poeltenberg volt az els6. Alacsony ember volt. de

hatalmas izomer6vel. halilkuzdelme hosszu volt es

retteneles.
Utdna kovetkezett Torok tdbornok. akit kut-v*ija

ekkor sem hagyott el. szomoruan n6zv6n urdya.
Harmadik volt Knezics. v
Vegre L6hner szenvedeft ki, a tegnapi rnelabus

fuvolds. Kellemes arca semmit se vdlrozott. Lelke
elroptilt.

Utiina Nagy-Sfudor. a budai h6s. Arca sughrzott.
Megvet6 tekintetet vetett az osztndrk tisztekre, s szola,

- Hodie mihi. cras tibi. (Ma nekem. holnap neked.)

- Azut6n reszketo hangon, -- Isten menlsd meg
hazbmatl - Fellepett es... meghalt.

Most jott Leiningen. aki az utolso prllar:atban eg-v

er6teljes szoval tisztdra tudta mosni nyomorult
ellensegei dltal rdgalmazott becstiletet; Damjanich
fele fordulva igy szolt' --Isten veled, ked.,'es atydml

-Ezkarjait 
kiterjesztve felelt: - Isten veled, harn.

sokdra(!) kovetlek!
Aulich kovetkezetkezett. iv{eghalt szo ndlkiil, nem

veszitett semmit hideg meltosagdbol, mely 6t
megkril onboztete. Eldobott szivara eletevel egyszer -

re aludt ki.
Es most r6d kerult a sor, derek Damjanich,

aki Vecseynek akartad ftengedni az elsdsegei^
mondvdn' - A harcban mindig a legelso voltam.
ma az utolso akarok lenni. - De a hoherlegenyek
m{r megragadtdk, hogy segitsegere legyenek torott
laba miatt. - l.assan - szolt a tiibornok -_.
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Az aradi emlekmd
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