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Pest megyei pillanatok 1848-49

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a magyar 
nemzeti függetlenség visszaszerzésének szép korszaka 
volt. A Pest megyeiek március 15-től kezdve jelentős sze-
repet töltöttek be a forradalomban. A megyegyűlés kitörő 
örömmel fogadta az áprilisi törvényeket. Megye-szer-
te megkezdődött a nemzetőrség megszervezése, amihez 
szinte mindenki csatlakozott, kivéve néhány szlovák több-
ségű települést, valamint a magyarok lakta Gomba lakos-
ságát, akik értetlenkedtek az összeíráskor. 
 Haraszti ekkor a Pest megyei 25. számú honvéd zász-
lóalj hadkiegészítő körzetéhez, valamint a III. számú 
nemzetőri kerülethez tartozott. Egyes források szerint Ha-
rasztiról nyolcvanan jelentkeztek nemzetőrnek, azonban 
tevékenységükről – arról, hogy harcoltak-e, vagy csak a 
helyi rendfenntartás és biztonság megőrzésében működ-
tek közre – nem áll adat a rendelkezésre, ahogyan arról 
sem, hogy személy szerint kik voltak e nemzetőrök.
 A megye hadszíntérré 1849 januárjában változott, 
amikor Windischgrätz seregei bevonultak Pest-Budára. 
Görgey Vác felé vonult vissza. A kormány Debrecen-
be távozott, Perczel Mór elfoglalta Ceglédet. Áprilisban 
az osztrákok sorban vereséget szenvedtek; Jellasicsot  
Tápióbicskénél meghátrálásra késztették, erre bosszúból 
felgyújtatta a falut. Győztek a honvédek az isaszegi csatá-
ban is, visszafoglalták Gödöllőt, kezünkön volt Veresegy-
ház és Dunakeszi is A csapatok készen álltak Buda vissza-
vételére. Görgey április 10-én megnyerte a váci csatát, majd 
az egyesített csapatokkal májusban bevette Buda várát. Itt, 
a váci csatában sebesült meg Rajkovits Károly, aki később 
Harasztin élt és akinek hamvait a Kegyeleti park őrzi. 
 Nyár közepére Paskievics cári tábornok seregének 
közreműködésére fordult a hadi helyzet, és a honvédcsa-
patok lassan kiszorultak a megye területéről. Megkezdő-
dött a Habsburg megtorlás. Sok ezer áldozatot követelt ez 
az időszak. A császári hadseregbe történő kényszersorozá-
sokra, fogolytáborok felállítására, bebörtönzésekre került 
sor, kivégzések történtek. A megye híresebb személyei 
közül a Világosnál fogságba esett Nyáry Pált először ha-
lálra ítélték, majd 20 év várfogságot kapott, amelyből 6 
évet töltött le nehéz vasban. Szeles Lajos másodispánt a 
halálos ítélet alóli felmentés után 15 év várfogságra ítél-
ték, a komáromi kazamaták rabjaként halt meg. Halász 
Boldizsár, Patay József és Simonyi János képviselőket 
először halálra ítélték, majd „kegyelemből” várfogságba 
kerültek. Ahogyan GáspárAndrás tábornok is. A Gödöl-
lőn született Török Ignác tábornokot az aradi tizenhármak 
egyikeként akasztották fel. Teleki László párizsi követ ke-

Vörösmarty Mihály
Az 1848-iki kokárda

Keblemre tűzlek ismét drága jelvény,
Szivemnek rég alvó szerelmese.

Ki a nagy éjben úgy tüntél elém föl,
Miként egy álom, mint tündérmese.
Virrad. Felébredénk. Im ujra látlak:
Jobb égnek három szinű csillaga!
Szivem dobogva lejt alattad ismét,

S büszkébb reád, miként volt valaha.
- Üdvözöllek nemzetiszín csillag!

Te benned egy a nemzet! Föltünésed
Egész nemzetté tette a magyart;

Czimer helyett vagy pórnak és nemesnek:
Egymásra ismer rólad, s összetart.
Szabaddá létét áldja benned a nép,
S a főnemes - nemes tett zálogát;

Midőn testvérével hiven megosztá
A honszerelem édes szent jogát.

- Üdvözöllek nemzetiszín csillag!

Midőn a föld szabaddá lett, a lélek
Maradhatott-e rabnak még tovább?
A szellemet te oldozád fel egykor

S a néma vágynak fölnyitád szavát. -
A gondolat, a szó, a holt betűsor
Életre kelt s teremte korszakot;

S hol a sötétség és a fény csatáztak,
Az eszmének hősei hordtak ott.

- Üdvözöllek nemzetiszín csillag!

S ki a dicsőség elmult s eljövendő
Fényét ragyogtad két hazánkra le,

- Emlék s igéret képe - állsz előttünk,
Szivárványcsillag, földön ég jele.

Legyen sötét éj, vagy napfény körültünk,
Balsors, erőszak bárhová taszít:

Keblünkre tüzve légy és mondd el annak,
Hogy a hol állsz, ottan helyén a szív!

- Üdvözöllek nemzetiszín csillag!
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Múzeumi Híradó
Egy ’48-as honvédtiszt emlékére

Molnár Ildikó, dunaharaszti amatőr helytörté-
nész a helyi temetőket kutatva talált rá Rajkovits 
Károly ledöntött sírkövére. Nyomozásba kezdett, 
történészekkel levelezett, felkutatta és kapcsolat-
ba lépett a Rajkovits-leszármazottakkal. Kutatá-
sainak eredménye, hogy mára méltó módon em-
lékezhetünk meg az 1848-as szabadságharcosról. 
Köszönet érte.

Rajkovits Károly a Bécsi Hadilevéltár katonai nyilván-
tartása szerint 1825-ben Milánóban született, vallása: ró-
mai katolikus. Tanulmányait a 60. gyalogezred ezred-ne-
velőintézetében, Eperjesen végezte.

1843-ban beállt a magyarországi sorozású Császári és 
Királyi 60. ‒ Wasa ‒ sorgyalogezredhez, mint közvitéz. 
1844-ben tizedes, 1848. április 6-án már őrmesterként 
szolgált. Még ugyanennek az évnek a nyarán, az ezred a 
magyar kormány fönnhatósága alá került, s Rajkovitsot 
júliusban az ezred 3. zászlóaljával a szerb felkelés leveré-
sére a Délvidékre vezényelték. Októberben, a Béccsel tör-
tént szakítást követően ezredével csatlakozott a honvédse-
reghez. Október 26-án hadnaggyá nevezték ki. Továbbra 
is a bánsági hadszíntéren szolgált, csapatával a szerbek 
ellen vitézkedtek. 1849 január végén Damjanich tábornok 
III. hadtestével a fő hadszíntérre vezényelték őket. Ekkor, 
1849. január 28-án Rajkovits Károlyt főhadnaggyá lép-
tették elő. A Görgey vezette magyar fősereg kötelékében 
részt vett a március 5-i szolnoki csatában. Áprilisban to-
vább harcolt: 2-án a hatvani, 4-én a tápióbicskei és 6-án 
isaszegi csatában küzdött és állt helyt.

Az április 10-i, váci ütközetben ágyúgolyó vitte el a lá-
bát. Sebesülése olyan súlyos volt, hogy a sérült lábat am-
putálni kellett, így a további harcokban már nem tudott 
részt venni. Július 26-án a katonai érdemjel 3. osztályával 
tüntették ki, ezzel katonai pályafutása véget ért. 

1850-től Pest város szolgálatába állt. Ezekben az évek-
ben költözött Harasztira. 1867-től Pest város hivatali al-
kalmazottja lett. Tagja lett a Pest Városi Honvédegylet-
nek, melynek keretében 1884-ben részt vett Görgey Artúr 
tábornoknak, az 1848–1849. évi szabadságharc egykori 
fővezérének és a Szemere-kormány hadügyminiszte-
rének rehabilitálása érdekében indított mozgalomban.  
(forrás: Veritas évkönyv 2018)

Rajkovits Károly élete végéig Harasztin élt. Jelentő-
sebb vagyona nem volt, évi 700 forint fizetése mellett öt 
gyermeket nevelt. Nyugalmazott székesfővárosi tisztvi-
selőként halt meg 74 éves korában, 1899-ben. Halálhíréről 
a Vasárnapi Újság is beszámolt.

Dunaharasztin lett eltemetve. Sírköve a 2000-es évek 
elején még fellelhető volt az „Öreg temetőben”, de a 
2006-os, Kegyeleti parkká történt átalakításkor ‒ sok, 
szintén értékes sírkőhöz hasonlóan ‒ már nem volt meg. 
2010-ben a Kegyeleti emlékmű kialakítása során az alapí-
tók jelképes sírkövet állítottak az egykori honvédtiszt em-
lékére, melynél minden évben leróhatjuk kegyeletünket. 
2012. március 15-én, Rajkovits Károly, a néhai főhadnagy 
Székesfehérváron élő dédunokája személyesen vett részt 
az ünnepi koszorúzáson. Városunk, tisztelete jeléül utcát 
nevezett el a váci csata egykori hőséről, kinek porhüvelye 
haraszti földben nyugszik, itt várva a feltámadást.

Múzeumi Híradó
A LAFFERTEK 

A MAGYAR SZABADSÁGÉRT 

Molnár Ildikó kutatásokat folytatott és forrásokat tárt 
fel a Laffertek hazafiasságáról, a család szerepéről a pol-
gárosodás folyamatában, ezzel is igazolva Illyés Gyu-
la örökbecsű megállapítását. „Magyarnak lenni nem 
származás, hanem vállalás dolga.” Molnár Ildikó írása:  

Haraszti földesurának, Laffert Ferdinánd Antal báró-
nak 1709-ben már háza volt Pesten. Ő és leszármazói is 
részt vettek az államigazgatásban. Laffert Ferdinánd báró 
királyi biztos nevéhez fűződik az úgynevezett 100-as pol-
gárság létrehozása is (1731). A 100-as polgárság egyik 
fontos feladata volt, hogy megvitassa a város közössé-
gének kéréseit, és azokat a tanács elé terjessze. Kijelölt 
tagjai szerepet kaptak az adókivetésben és a számadások 
ellenőrzésében is.

Az 1836-os Törvényhatósági Tudósításokban olvasha-
tó, hogy „ … B. Laffert [felszólalt, hogy a beadványoknak 
egy nyelvűnek], ezen egy nyelvnek pedig az 1836-i 3. tör-
vény után magyarnak kell lenni…” A későbbiekben még 
nyilvánvalóbbá vált a haladás és változás iránti elkötele-
zettségük, mikor a házukba fogadták a forradalomban ki-
emelkedő szerepet betöltő Ellenzéki Kört: „1847-ben az 
uri-utczai b. Laffert-házba nyomultunk. [ma Petőfi Sándor 
utca] Itt egyesültünk a pesti körrel ismét „Ellenzéki kör” 
czimmel, gr. Teleki László elnöklete alatt. S igy haladtunk 
mi, mint a folyó, gyarapodva, növekedve (a tagok száma 
akkor már az 1000-et jóval meghaladta) tevékenyen….” 
(Rökk István visszaemlékezése)

A történelmi tudatban általában elsikkad az Ellenzéki 
Kör szerepe a márciusi forradalomban a Pilvax-társaság 
mellett. Pedig a Kör megbízásából foglalta össze Irinyi 
József a híressé lett 12 pontban a liberális ellenzék prog-
ramját, s a Kör tette azt magáévá elsőként egy Pozsonyba 
küldendő petíció szövegeként. Az Ellenzéki Kör volt 1848 
márciusában a pesti politikai élet központja, együttműköd-
ve a néhány lépésnyire lévő Pilvax kávéházban tanyázó 
radikális fiatal értelmiségiekkel. A kapcsolat szorosabbá 
válását jelezte, hogy április 16-án Radical Körre változ-
tatták a nevet, s a választmányba bekerült Petőfi, Vasvári 
és Jókai is. A forradalom győzelme után az egyesület élen 
járt az új fegyveres erő megszervezésében is: a pesti nem-
zetőrség 8 osztálya közül az egyiket, a „körosztályt” az 
Ellenzéki Kör alkotta.

A Laffertek nem csak szívüket adták, de életüket is 
kockáztatták a szabadságért: 1848. december 30-án „a 
báró Lafferte százados és Friedrich Yates főhadnagy ve-
zette további szakaszok – ha az ezredtörténeteknek hinni 
lehet – tisztjeik lelkesítő felhívásainak hatására mindad-
dig ellenálltak, amíg az osztály többi része be nem érke-
zett. Lafferte a viadalban 14 kardvágást kapott, s félholtan 
maradt a csatatéren.” (Hermann Róbert: Perczel Mór du-
nántúli hadjárata és a móri ütközet).

Az 1849. április 10-i váci csata

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc történe-
téből is kiemelkedik 1849 tavasza, a dicsőséges tavaszi 
hadjárat időszaka, melynek egyik jelentős ütközete volt 
a váci csata.
A Kápolna mellett elszenvedett vereség után a honvéd 
csapatok visszavonultak a Tiszántúlra és megkezdő-
dött a felkészülés. Március 31-én Görgey Artúr vette 
át a magyar seregek irányítását. Hadjáratának célja az 
volt, hogy Pest-Budát visszafoglalva, majd Komáromot 
felszabadítva a császári ostrom alól, kiszorítsák Win-
disch-Grätz csapatait hazánk területéről. Az első napok 
sikerei után Görgey bekerítő hadműveletében fontos 
szerepe volt a Damjanich János vezette III. hadtestnek, 
amely Vácnál vívott ütközetet Götz csapataival.
Damjanich felülbírálva Görgey parancsát súlyosabb 
csapást kívánt mérni a Vácot védő Götzre, aki csapa-
taival előrenyomult a Gombás patakig, ahol a vártnál 
nagyobb magyar erőkkel szembesült.
Damjanich rohamot vezényelt, azonban a Gombás 
patak hídjáért vívott véres ütközet kis híján kudarccal 
zárult. A megtorpanó magyarokat csak a Földváry Ká-
roly vezette vörössipkások ‒ akik már az április 4-i tá-
pióbicskei csatában is hősiesen küzdöttek ‒ bátorsága 
mentette meg a vereségtől. Hiába lőttek ki 2 lovat is 
Földváry alól, sikerre vezette a rohamot. Végül az oszt-
rákok hátrálni kényszerültek. A bekerítés ugyan nem 
sikerült, de hála a bátorságnak és hősiességnek a hon-
védek visszafoglalták Vácot.

gyelmet kapott. Kossuth Lajost, Hajnik Pált, Groove Ist-
vánt, Rákóczi Jánost – a megyegyűlés tagjait – nem tudták 
elfogni. Távollétükben halálra ítélték, és 1851. szeptember 
21-én a pesti Újépület mögötti kivégzőhelyen – ahol Bat-
thyány Lajos miniszterelnököt is kivégezték – jelképesen 
felakasztották őket.

Múzeumi Híradó
A Dunaharaszti Helytörténeti Emléktár időszaki kiadványa

Kiadásért felel: Gáll Sándor intézményvezető
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Gábor Áron

Ezernyolcszáznegyvennyolc őszén a lassacskán önál-
ló lábra álló magyar honvédseregnél vészes fegyver- és 
lőszerhiány mutatkozott. Októberben a Székely Nemzeti 
Gyűlésen egy Gábor Áron nevű, kiszolgált pattantyús káp-
lár ‒ aki eredetileg asztalos volt, aztán dolgozott a bécsi 
ágyúgyárban, tüzérségi ismereteket is szerzett és műszaki 
előadásokat is hallgatott ‒ felvetette, hogy ágyúkat kellene 
önteni, de mint megvalósíthatatlant, elvetették az ötletét. 

Amikor azonban egy hónap múlva Puchner császári 
tábornok feltétel nélküli meg adásra szólította fel Sepsi-
szentgyörgyöt, a fegyverek hiánya miatt a megadáson gon-
dolkodó népgyűlésen Gábor Áron újra előállt az ötletével. 
Felajánlotta, hogy a fülei hámorban ágyúkat gyárt, és ha 
a próbalövéssel nem talál célba, akkor ő is a maga öntötte 
ágyú torka elé áll, céltáblának! ,,Szavait a székelyek nagy 
lelkesedéssel fogadták” ‒ mondják az egykorú híradások.

A hagyomány szerint 313 templomi harangot ajánlot-
tak fel beolvasztásra a székely települések, hogy Bodvajon 
kiönthessék az első hatfontos ágyúkat, amelyeket először 
november 30-án a hídvégi ütközetben használtak, és se-
gítségükkel meg is nyerték a csatát. A meglepődött csá-
szári tábornok, Puchner a naplója szerint azt hitte, hogy a 
magyarokat francia tüzérség támogatta, hiszen máshonnan 
hogyan juthattak volna ágyúkhoz. 

A bodvaji kohót az osztrák hadsereg 1848 decemberé-
ben feldúlta, ezért Gábor Áron Kézdivásárhelyen folytat-
ta az ágyúöntést, Túróczi Mózes rézműves műhelyében. 
Száznyolcvanan dolgoztak itt a város polgárai, mesterei, 
kereskedői és diákjai, és fél év alatt összesen 64 ágyú ké-
szült a háromszéki harangokból. 

Amikor 1849. július 2-án a székely honvéd csapatok 
Kökösnél megütköztek az Erdélybe özönlő oroszokkal, 
Gábor Áron irányította a tüzéreket. Két lovat is kilőttek 
alóla, és ‒ milyen a sors ‒ a végzetét végül egy ágyú okoz-
ta: eltalálták egy hatfontos ágyúgolyóval. A csata közben 
titokban tartották a halálát, és a nevében adták ki a tüzérsé-
gi parancsokat. A harcok után Eresztevényben, a reformá-
tus templom kertjében temették el.

Bem József sírja

Pest-Buda 1848 őszén a Magyarországra érkező len-
gyel emigráció központja volt, az emigránsok közötti 
megszokott torzsalko dással. Józef Bem is állandóan vi-
tába keve redett azokkal a honfitársaival, akik egy önálló 
lengyel légiót szerettek volna felállítani. Ez a vita odáig 
fajult, hogy egy Franciszek Ksawery Kolodziejski nevű 
fiatalember november 10-én elsétált az István Főherceg 
Szállóba, fölment az első emeletre, és közvetlen közelről 
Bem apó arcába lőtt.

Bemnek szerencsére erős volt az arccsontja, így a go-
lyó elakadt benne, a fiatalembert meg elfogták, bíróság 
elé állították, és egészen 1849 májusáig ült az egyik pesti 
börtönben, amíg Buda ostromát fölhasználva női ruhában 
meg nem szökött. Országos körözést adtak ki ellene, de 
nem jutottak a nyomára. Később, valamikor 1849 szep-
temberében, már a Törökországi  emigrációban, bocsána-
tot kért Bem apótól. Bár az amúgy is ezernyi háborús seb-
ből összevarrt Bem azt mondta: á, nem számít, nem történt 
semmi, de azért olyan nagyon könnyen nem felejtette el a 
lengyel emigránstársai által szervezett merényletet. Ami-
kor Törökországban iszlám hitre tért, és Murat pasaként 
megírta az emlékiratait, abban az ellenfeleit kommunis-
táknak és Moszkva ügynökeinek bélyegezte ‒ ami egy 
lengyel emigránstól tulajdonképpen teljesen helyénvaló 
dolog. Csak az okoz az utókornak némi fejtörést, hogy 
Bem mindezt 1850-ben írta. 

A törökországi Aleppóban halt meg, és amikor 1927-
ben nagy lengyel és magyar nekibuzdulásra hazaszállítot-
ták a hamvait, útközben Budapesten a Nemzeti Múzeum-
nál hatalmas ünnepségen köszöntek el a magyarok az ő 
Bem apójuktól; akit aztán Tarnówba, a szülővárosába ha-
zatérve egészen különös módon „temettek el” ‒ tudniillik 
nem temették el, ugyanis a muszlimmá vált hős hamvait 
nem engedték a megszentelt lengyel földbe elhantolni.

Így aztán hazakerült ugyan ‒ de nem a hazája földjébe, 
mivel „a magyar szabadságharc legnagyobb hadvezére” 
feliratú koporsó az oszlopain mintegy ég és föld között 
lebeg ‒ mint Mohamedé ‒ az idők végezetéig.

Apróbetűs történelem

Bem sírja

Forrás: Nagy György Magyarország apróbetűs története


