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Nagysándor József honvédtábornok életútja

Nagyvárad gazdag történelmének és népünk történetében betöltött jelentQs szerepének 
köszönhetQen bQvelkedik olyan jelentQs személyiségekben, akik ebben a városban szület-
tek, vagy életük egy bizonyos szakaszát itt töltötték, itt fejtették ki harcos tevékenységü-
ket s ezért méltók arra, hogy emlékük fennmaradjon, s tisztelet, megbecsülés övezze Qket.

Nagysándor József egyike ezeknek a személyiségeknek, s elmondhatjuk, hogy az Q 
emléke ma is élQ, eleven városunkban. 1990 óta minden évben október 6-án, a nemzeti 
gyásznapon a város magyar közössége megjelenik emléktáblájánál, ahol vezetQink, poli-
tikusaink méltató szavakkal idézik emlékét a hQs tábornoknak és mártírtársainak, s elhe-
lyezik a kegyelet koszorúit, virágait.

Nagysándor József 1804. október 17-én született Nagyváradon, pontosabban az akkor 
négy városból álló Várad Olaszi nev_ részében. Apja itt m_ködött tehetQs ügyvédként, há-
rom gyermekét, akik közül József volt a középsQ gyerek, gondos nevelésben részesítette. 
A nagyobbik fia jó nev_ orvos lett, leánya Pest vármegye fQorvosának lett a felesége, míg 
a középsQ gyermek a katolikus gimnázium elvégzése után a katonai pályát választotta, 
így 15 éves korában elhagyta szülQvárosát és az 5. számú tüzérezred hadapródiskolájában 
folytatta tanulmányait, ettQl kezdve csak ritkán tért vissza Váradra.

A hQs tábornok emlékének megörökítését az 1867-es kiegyezés utáni enyhülési kor-
szakban 1872-ben kezdeményezték a váradi lokálpatrióták, s gy_jtést indítottak, hogy 
emléktáblát állítsanak szülQházán. A ma is látható emléktáblát ünnepélyes keretek között 
1873. október 11-én avatták fel, de nem azon az emeletes házon, amelyen ma áll, hanem 
az e ház helyén álló egykori földszintes épületen, amelyben a vitéz katona született. Ezt 
a házat az 1880-as években lebontották, s ezután került az emléktábla a régi ház helyén 
felépült, Eleméry-házként ismert új épületre. Az utca ekkor kapta a Nagysándor nevet, és 
viselte 1923-ig, amikor az új impérium román városvezetése Aurel Laz<r román nemze-
tiségi politikusról nevezte el, s ma is az Q nevén szerepel. Az Qshonos váradiak azonban 
ma is Nagysándor utca néven ismerik és emlegetik, így Qrizve emlékét.

Visszatérve Nagysándor József életpályájához, a négyéves alsófokú tisztiiskola elvég-
zése után az ötödik huszárezredbe került hadapródként. Az itáliai Cremonában kezdte 
szolgálatát. 1824-ben hadnagyként a 2. számú József fQhercegrQl elnevezett huszárezredbe 
helyezték át, s Eszéken Horvát-Szlavonországban szolgált. Egy késQbbi írás így írt róla: 
„Nagysándor felt_nQ férfias szépsége szemet szúrt az ezredben szolgáló külföldieknek, akik 
alig akarták elhinni, hogy belQle valamikor igazi katona legyen. Ámde a fiatalember na-
gyon is bevált.” 1841-ben már alszázados (Zweite Rittmeister) lett. 1842-ben a Temesközbe 
Újpécsre helyezték át, 1845-ben már elsQ helyen szerepel az alszázadosok között, s 1846-
ban végre fQszázados (Erste Rittmeister) – vagyis kapitány és századparancsnok lett. Ebben 
az évben katonai pályafutásában törést okozott egy lovasbalesetben szenvedett sérülése, 
ettQl kezdve a rendszeres lovaglást kínzó mellbaja miatt nehezen viselte. P maga késQbb, 
aradi vallomásában ezt említette nyugdíjba vonulásának fQ okaként. Más források szerint 
családi okokkal, illetve családi viszonyainak rendezése céljából kérte nyugdíjazását.

1847. január 1-tQl nyugdíjba vonult és huszárezrede fQhadiszállása közelében a 
Torontál vármegyei Zsombolyán (ma a Romániai Jimbolia) telepedett le, ahol megtakarí-
tott pénzébQl birtokot bérelt és gazdálkodni kezdett. Ez idQben valóban családi viszonya-
inak rendezésére is törekedett, eljegyzi sógorának testvérhúgát, Schmidt Emmát.

SZÁZADOK
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(Nagysándor József szerepe az 1848–49-es szabadságharcban) Az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc gyökeres fordulatot hozott Nagysándor József életébe. Már 1848 
áprilisában a Délvidéken szerb mozgalmak törtek ki, földfoglalásokkal, zavargások-
kal. Kiss ErnQ ezredes Nagysándort kérte fel a rend helyreállítására és az ottani térség, 
Nagykikinda térparancsnokává nevezi ki. Amikor hivatalosan megkezdQdött a nemzetQr-
ség megszervezése, 1848. június 9-én István nádor Nagysándort a pest-budai nemzetQrség 
VI. zászlóalja Qrnagyparancsnokává nevezte ki. Mivel mellbetegsége ezidQben kiújult, sa-
ját kérésére MezQhegyesre helyezték, az ottani állami méntelep irányításával bízták meg.

1848. szeptember 15-tQl visszatér a nemzetQrségbe, s csatát vív a támadó szerb csapa-
tokkal. November 1-tQl alezredesi kinevezést kap, mintegy négyezer fQnyi hadoszlopával 
Temesvár közelében m_ködik, fQ feladata a császári várQrség megfigyelése, s a környék 
fellázításának a megakadályozása volt. 1848. november 11–14-én gyQztes csata után el-
foglalta Kisbecskereket, s javasolta Kossuthnak, az Országos Honvédelmi Bizottmány 
elnökének Új-Arad elfoglalását, hogy megszakítsák a temesvári és aradi lázadók közötti 
összeköttetést. Erre végül nem került sor. Nagysándor több alkalommal levélben kérte 
Kossuthot, hogy adjon utasítást a bánsági katonai erQk koncentrálására, de Kiss ErQ nem 
volt képes megfelelQen irányítani a parancsnoksága alatt álló hadtestet. Amikor végre Kiss 
ErnQ helyét a tábornokká elQléptetett Damjanich vette át, 1849. január 9-én, a helyzet már 
tarthatatlanná vált a Délvidéken. Január 10-én Kossuth arra utasította Damjanichot, hogy 
ha Versec és Fehértemplom védelmérQl kellQképpen gondoskodott, akkor Nagysándor 
ezredes is csatlakozzék a Bánságból feljövQ fQsereghez.

Nagysándor József 1849. január 19-én hagyta el Délvidéket és a Közép-Tiszához vonult 
csapatával. A mintegy négy hónapi temesközi tartózkodása idején öt csatában állt helyt, bátor-
sága, hQsiessége, jó vezetQ képessége jutalmául kétszer elQléptették. ElQbb nemzetQr zászló-
aljparancsnok lett, majd dandárparancsnok Damjanich fQhadszíntérre vonuló hadosztályánál.

1849 márciusában elkezdQdött Nagysándor József katonai pályafutásának második, 
eseményekben, sikerekben leggazdagabb és legjelentQsebb szakasza. Az ún. tavaszi had-
járat bevezetQ hadm_veleteiben is szerepet kapott. ElsQ nagy sikerét a gyQztes szolnoki 
csatában érte el 1849. március 5-én, az itt tanúsított vitézségéért megkapta a II. osztályú 
katonai érdemrendet. Fontos szerepet játszott a magyar fQsereg áprilisi ellentámadásában, 
ekkor már tábornokként (vezérQrnagyként), ugyanis Kossuth 1849. április 6-án léptette 
elQ, s Klapkának a hadügyminisztériumba történt áthelyezése után átvette az I. hadtest 
parancsnokságát (április 30.).

Görgey Kossuth-ellenessége és hatalmi törekvése kiváltotta Nagysándor szembefordu-
lását a fQvezérrel, s ennek, mint nyíltszív_, szókimondó katonaember, hangot is adott. A 
Habsburg-ház trónfosztása körül támadt nézeteltérések során mindketten megfogalmaz-
ták ellentétes nézetüket az eseményrQl. Görgey a vezérkar elQtt úgy nyilatkozott, hogy 
Magyarországot csak úgy lehetne megmenteni, ha valaki Caesar szerepére vállalkozna. 
Nagysándor erre végignézett a fQvezéren és fenyegetQen közbevágott: „De Caesar mellQl 
Brutus sem hiányoznék.” Rossz viszonya Görgeyvel Buda ostromakor tovább mélyült. 
Bátyjának írt levelében Nagysándor megemlítette, hogy az ostrom után Görgeyt a téren 
találta, amint nézte a Palatinus palota égését. Mikor Nagysándor huszárjaival a tüzet 
el akarta oltani, Görgey azt mondta, nem baj, ha leég, legalább nem lesz lakása benne 
Kossuthnak. E perctQl fogva gy_lölte meg Görgeyt, aki viszont a huszártábornokot mind-
inkább Kossuth kémjének tekintette, s bizalmatlanná vált vele szembe. Ennek az lett a 
következménye, hogy Görgey jelentéseiben rendszeresen kifelejtette Nagysándor nevét a 
harcokban, vezetésében kit_ntek közül, sQt a késQbb keletkezett Emlékirataiban állandóan 
kritizálta, sQt leértékelte Nagysándor teljesítményeit.
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A szabadságharc utolsó szakasza már nem hozott, nem hozhatott újabb sikereket, hisz 
megkezdQdött a cári fQsereg elQrenyomulása Pest felé. Az 1849. július 15–17-i második 
váci csatában elszenvedett kudarc miatt Görgey igazságtalanul Nagysándort vádolta, sQt 
Emlékirataiban így fogalmazott: „Én, tehát amikor Nagysándor tábornokot fogyatékos 
megbízhatósága és gyönge tehetsége ellenére nem mozdítottam el már Vácott a reábízott 
hadsereg-parancsnokságtól, a pillanatnyi körülmények kényszere alatt cselekedtem”. 
Máriássy, aki szemtanúja volt az akkori eseményeknek, ezt írta errQl: „Mily igazságtalan 
és lelkiismeretlen Görgey bírálatában. Nagysándor tábornokot, kinek hadteste ezen fatá-
lis incidens alatt ép rendben maradt, és aki ezen alkalomból is helyesen és vitézül végezte 
kötelességét Görgey ez alkalommal gyávasággal meri gyanúsítani”. Végül megállapítja: 
„Nagysándor tábornoknak kisujjában több személyes bátorság és vitézség volt, mint 
Görgeyben és egész törzskarában.” Valóban, Vácott is Nagysándor hadteste döntötte el 
kedvezQen a csata sorsát, s amikor Görgey átkelt a Tiszán, Nagysándor fedezte visszavo-
nulását. Görgey szintén Nagysándort bízta meg a visszavonuló hadsereg oldal- és hátvéd 
biztosításával is. Így került sor 1849. augusztus 2-án az ún. debreceni csatára, ahol az öt-
szörös túlerQvel bíró orosz sereggel szemben Nagysándor hadosztályának esélye sem volt 
az ellenállásra, s ennek ellenére serege több órán át hQsiesen tartotta magát, míg végül 
meghátrálásra kényszerült. Ekkor járt, augusztus 3-án, utoljára Nagysándor szülQváros-
ában, Váradon és másnap indult el hadtestével Arad felé. A hadiszerencse ezután végleg 
elpártolt mellQle. ElQbb Vinga és Arad között került csatába az osztrákokkal, majd Új-
Aradnál szenvedett vereséget. Mikor megérkezett Aradra, kijelentette: „Én itt vagyok, de 
a haza megbukott.” Közben híre ment Dembinszky seregének Temesváron elszenvedett 
vereségének s az ott harcoló csapatok felbomlásának.

Augusztus 11-én, Aradon az utolsó minisztertanács Görgeyt a legfQbb polgári és ka-
tonai hatalommal látta el, abban bízva, hogy vele az ellenség inkább fog tárgyalni, mint 
a kormánnyal. Görgey mint diktátor fegyverletételi ajánlatot küldött a cári csapatok pa-
rancsnokának, Paszkevicsnek. Nagysándor Görgey környezetében maradt, s 1949. au-
gusztus 13-án Világos határában leteszik a fegyvert az oroszok elQtt. Tíz nappal késQbb, 
augusztus 23-án az oroszok átadták a magyar fQtiszteket az osztrákoknak, akik az aradi 
várba zárják Qket.

(Út az akasztófáig – a tábornokok vértanúsága) Az osztrák katonai hatóság még aznap 
megkezdte a fQtisztek kihallgatását. Nagysándort elQször augusztus 27-én, másodszor 
szeptember 14-én hallgatták ki. Ezután a vádlottaknak lehetQséget adtak utólagos indít-
ványt beterjeszteni, hogy vitathassák az elQterjesztett vádpontokat.

Nagysándor József 1849. szeptember 17-i utólagos beadványában azzal védekezett, 
hogy vagyontalan lévén és mivel a legcsekélyebb jövedelemmel sem rendelkezett a 
szerb betöréskor, kénytelen volt szolgálatba lépni a haza védelmére. Ez a beadvány egy 
testileg-lelkileg felQrlQdött ember vívódását tükrözi a saját hite, egyenessége és a véde-
kezéshez szükséges állítások összeegyeztetése között. A beadvány hangjából úgy t_nik, Q 
már tisztába volt sorsának drámai alakulásával és eldöntötte, nem hajlandó meghátrálni, 
megalázkodni.

Az ítéletet 1849. szeptember 26-án hozta meg a hadtörvényszék, a 13 vértanú feletti 
ítélet kötél általi halál – Schweidel kivételével, akit golyó általi halállal kívántak büntet-
ni. Az ítéletet Haynauhoz küldték fel megerQsítésre, s egyben kegyelmi felterjesztést is 
mellékeltek hozzá három személy esetére. Az ítéletet Haynau október 2-án hagyta jóvá 
és felterjesztette azt a császárhoz, Ferenc Józsefhez tudomásul vételre. Végül a döntés 9 
kötél általi halál, négy golyó általi kivégzés lett.
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1849. október 5-én reggel 7 órakor közölték a felsorakoztatott tábornokokkal a halálos 
ítéleteket, majd visszakísérték Qket siralomházzá vált celláikba, ahol mindegyik elQtt egy 
öttagú Qrség vigyázott.

A fogságba esés és a kivégzés között eltelt negyvennégy napot a vádlottak az aradi 
várban töltötték. Nagysándor József ezalatt az idQ alatt négy levelet írt, amelyekbQl kiol-
vasható egyéni, magánemberi tragédiája.

1849. szeptember 8-án nQvérének, Schmidt Jánosnénak írt. Levelében kifejezi meg-
gyQzQdését, hogy betegeskedQ nQvére meg fog gyógyulni. Ugyanakkor meglepQen elQre 
látja saját tragikus sorsát: „Isten végtelenül igazságos és jó, a sors, amely olyan súlyosan 
sújtotta szerencsétlen családunkat egy harmadik – valószín_leg utolsó áldozattal – végre 
ki lesz engesztelve. Isten veled szeretett testvérem – légy boldog, legyetek mind boldogok, 
ezért imádkozik lelke mélyébQl testvéred Pepi”.

Szeptember 9-én sógorának, Schmidt Jánosnak írt hosszabb levelet, amelyben részle-
tesen ír menyasszonyáról, aki egyben unokahúga, testvére férjének, sógorának a húga. 
Kifejezi sajnálatát, hogy nem tudott anyagilag is gondoskodni annak jövQjérQl, mivel a 
balszerencsés debreceni csatában majdnem minden pénzét elveszítette. Íme, hogyan írt 
imádott menyasszonyáról: „Azon, hogy Emma ennyi bátorságot, ennyi lélekjelenlétet ta-
núsított, nem is csodálkozom, mert nemcsak a külseje olyan meglepQen tökéletes, olyan 
ritka szép, hogy mindenkire a legmélyebb, legmaradandóbb hatást gyakorolja, hanem a 
szelleme, a szíve, a lelke is olyan ritka érték_, hogy mindenkinek csodálattal és megbecsü-
léssel kell adóznia neki. Szerencsés, nagyon szerencsés az a férfi, akié lesz ez a csakugyan 
minden tekintetben tökéletes mennyei teremtmény. Lelkem mélyébQl azért imádkozom 
bensQséges szívvel, hogy Isten adjon neki sok szerencsét.”

A menyasszonyához is szeptember 9-én írt búcsúlevelet, amely lángoló szerelmi vallomás. 
Már a megszólítás is – „Szeretett drága angyali jóságú Emmám!” – sokatmondó. Idézünk be-
lQle: „… immár elvesztettem minden reményem, – mindent elvesztettem, csak irántad való vég-
telen, határtalan szerelmemet nem. Ez a legmélyebb, legszentebb érzés, amit valaha éreztem, 
és ez el fog kísérni a sírba – az emlék, az irántad érzett rajongás lesz egy jobb, örökké tartó 
jövendQbe vetett végsQ vigaszom, melyet már nem felhQsítenek el földi dolgok. […] Gondolj 
rám szeretettel és együttérzéssel, mint ahogy én is mindig, az élet utolsó percéig szüntelenül 
szeretlek és imádlak. Isten legszentebb, legszebb áldása Rád, szeretett, drága, szép, angyali 
jóságú erényes leánykám. Légy boldog, ezért imádkozik lelke mélyébQl imádó Pepid.

Emlékül küldök egy hajfürtöt – Isten veled Emmám.”
A történet itt nem ér véget. Nagysándor a kivégzése elQtt, október 5-én írt utolsó leve-

lébQl, melyet gyóntatópapjának, Vinkler Brúnó szerzetesnek címzett, kit_nik, hogy a szer-
zetes közvetítésével visszaküldte Emmának a jegygy_r_t és a házasságkötési engedélyt, 
és ez által az így szabaddá tett menyasszonyával végakaratát is közölte, hogy legyen 
boldog, és menjen férjhez, ha megfelelQ párra akad. Négyévi gyász után Emma élete új 
fordulatot vett. Férjhez ment egy szelíd lelk_, nálánál 28 évvel idQsebb férfihoz, Klauzál 
Gáborhoz, aki egyazon esztendQben született Nagysándor Józseffel. Emma családi körben 
megtalálta az elveszettnek hitt boldogságot, de azért híven és kegyelettel Qrizte a mártír 
Nagysándor József emlékét.

(A hQs tábornok halála) Nagysándor József kivégzése pillanatában is bizonyságot tett 
rettenhetetlen bátorságáról és hidegvérérQl, amellyel a halált fogadta.

Gyóntatója, Vinkler Brúnó minorita szerzetes, visszaemlékezésében leírta, hogy ami-
kor a kivégzésre vonultak és a vár déli oldalán fekvQ nyílt téren az elítéltek számára fel-
állított kilenc egyágú tölgyfacölöpöt, amelynek mindegyike egy-egy vaskampóval volt 
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ellátva, meglátták, Vécsey megjegyezte: „Hát ilyen akasztófákat készítettek számunkra?” 
Erre Nagysándor keser_ gúnnyal felelte: „Hadd el barátom, ez a legjobb és a legcélsze-
r_bb.” – Amikor észrevette, hogy gyóntatója meghatódva könnyezik, így szólt hozzá: 
„Tegnap Ön vígasztalt engem, s most sír!”

Ötödikként került sorra, s rendkívül keményen, büszkén és öntudatosan viselkedett. A 
bitófához érve így szólt a hóhérhoz: „Hallja maga, én erQs vagyok és nagyon kemény a 
nyakam. Legyen magában emberség, ne kínozzon engem, hanem végezzen velem minden 
erejébQl”.

Ezután Q is elbúcsúzott társaitól és a lelkészektQl, s emelt fQvel, büszkén lépett az 
akasztófa alatti zsámolyra – „Hodie mihi, cras tibi” (Ma nekem, holnap neked) – szavak-
kal. MielQtt a bakó a nyakára szorította a kötelet, fönnhangon kiáltotta „Éljen a haza!”, s 
rövid szenvedés után meghalt. Hasonló szavakkal, csak utolsóelQttiként kivégzett legen-
dás hQs Damjanich fogadta a halált.

Befejezésként idézzük a nagyváradi emléktáblán olvasható, Szemere Miklós által írt 
méltó verset.

„Nagy voltál névre, nagy bajnoki szívre hazádhoz
Nagy lelked b_n volt törpe bakóid elQtt!
S bosszuja míg a bitort a gyalázat mélyire dobta,
Trónoknál magasabb fényre emelte dicsed.”

Végül álljon itt néhány történetíró értékelése Nagysándor JózsefrQl.
Horváth Mihály: „Egyike volt, ha nem is a legszerencsésebb, de bizonyára a leghaza-

fiasabb érzelm_ tábornokainknak.”
Szilágyi Sándor: „P volt az egyetlen, ki Görgeynek nem egyszer szemére vetette gazsá-

gait. HQs, kitartó katona, s mindenekfelett magyar ember volt.”
Hamvay Ödön: „Vitéz, jó katona volt. Nemcsak hQs, de kötelességtudó is. Különös 

vezéri tehetséggel nem áldotta meg az Isten, de mint hadvezér egyike volt a legjeleseb-
beknek.”

Gelich Richard: „Nagysándor nem bírt különös vezéri tehetséggel, de jó és vitéz alve-
zér volt. Politikai irányánál fogva inkább a republikánizmus felé hajlott és általában véve 
a kormánnyal tartott.”


