
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ „ARADI TIZENHÁROM” CSAK A JÉGHEGY CSÚCSA!!! 

• Legalább 120 kivégzett személy (egyes forrás közel 300fő) 

• Legalább 1200 személy kapott börtönbüntetést (pl. Lenkei szds.) 

• Több, mint 50 ezer, büntetőszázadokba kényszersorozott személy 

 





GRÓF 
WARTENSLÉBEN 

ÁGOSTON  

 

A MONOR MEZŐVÁROSI HONVÉD EGYLET ELNÖKE 

 



BÁRÓ WARTESNLEBEN VILMOS 
(1734-1798) 

• a család Vesztfáliából származik– EXTEN 

•  osztrák császári táborszernagy, generális 

•  Mária Terézia Rend lovagja 

•  1771-ben veszi feleségül Teleki Klárát 

•  1791 – től magyar nemes 

•  gyömrői, farkasdi, vasadi birtokok 

Több gyermekük születik: 

•  Wartensleben Károly 

•  Wartensleben Eszter 

 



„A BÚSULÓ GÉNIUSZ” 
ANTONIO CANOVA DOMBORMŰVE 

Vay Dánielné Wartensleben Eszter rendelésére 















WARTENSLEBEN KÁROLY 
(1780-1835) 

•  kezdetben császári katona 

•  leszerelése után birtokain gazdálkodik 

•  a református egyház támogatója 

•  1830 – ban beviteti a gyömrői templomba a 
domborművet 

• Dunán inneni „ev.ref” Egyházkerület 
főgondnoka  

•  felesége Podmaniczky Amália 

•  két gyermekük születik, Ida és Ágoston 



Gróf Wartenslében Gusztáv 
Ágoston László 

A „Kedves gróf” – a „Lieber gróf” 

•  1804. november 11. Gyömrő (Pesten?) 

•  katonai pályára lép – családi hagyományokat követve 

•  1829-ben leszerel 

•  felesége Patay Borbála 

•  új birtokok Heves megyében (Domoszló) 

•  polgári lakás Pesten 

•  terjedelmes rokonsága, lakóhelye, ismerősei miatt a 
reformok lelkes támogatója  



•  Podmaniczky Frigyes: az ország javát 
szolgáló ötletelések – névváltoztatás 

 

•  Degré Alajos: Petőfi a Wartenslében 
lakásban 

Gomba 

•a „Nemzet mindenese” Fáy András 

•  a Reformkor pezsgése irányítja 



Gomba – Patay kastély 













Gomba, Fáy kastély (községháza)  







Gomba, Bárczay-Szemere-
Máriássy kastély  









Perczel – kúria (Gomba, Bajcsy Zs.u. 5.) 



1848 - 1849 

•  a reformkori nemesség megoszlik a 
kérdésben 

•  Fáy pl visszavonul birtokaira - 
Takarékpénztár  

•  Wartenslében Ágoston katonai szolgálatra 
jelentkezik 

Feladata: 

Heves megye nemzetőrségének kiképzése 





• 1848/1849 fordulóján felső-tiszai 
hadtestben szolgált. Februárban Klapka 
parancsőrtisztje 

•  1849. február 18. Kompolt, az ütközetnek 
egyik főszereplője 

•  helyismerete révén segíti elő a győzelmet 

•  elismerések hivatalos helyekről 

•  előléptetik 

•  megnövelik seregének létszámát 



„Auersberg vasas lovasai elfoglalták Kompolt 
községet. Klapka jóváhagyta tisztjeinek egy 
merész tervét, amelyben az egyik döntő szerep 
Wartenslében őrnagyé volt. Mint a tenyerét, 
úgy ismerte a vidéket. Hajnalban váratlanul 
rohanták meg az ellenséget.(…) Wartenslében 
a csata hevében árokba csúszott ágyút segített 
kimenteni, s újra tűzállapotba állítani. Lováról 
leszállva nekifeszült a reménytelenül beragadt 
keréknek. Sikerült szárazra vontatni, de neki ez 
egy egész életre szóló derékroppanást okozott.” 



•Degré Alajos naplóbejegyzése: 

 

•„Egyszer csak jön a hír, hogy gróf 
Wartsensleben Guszti a Tiszánál vakmerő 
rohammal elfoglalt az ellenségtől egy fél 
üteg ágyút, s magát rendkívül kitüntette.” 





 „Csak a sötétség menté meg az ellenséget a 
tökéletes megsemmisítéstől. E fényes haditett 
sikere különösen vezér Dessewffy ezredesnek 
és Ujj 8-ik huszár ezredbeli századosnak, kik 
példás vitézségük és bátorságuk által lelkesíték 
vitéz huszárainkat, ugy szinte  

gr. Wartensleben Ágoston nemzetőri 
őrnagynak 
tulajdonítható, ki bátorsága, és tájismerete által 
ezen rohanást tökéletesíté.” 



1849. március 14-én Kossuth egy új, 200 fős 
hevesi egység toborzására, kiképzésére ad 
utasítást Wartenslében őrnagynak. 

 

Repeczky Ferenc kormánybiztos: 

• „Önnek munkássága, erélyessége a csapatot 
két századon felüli létszámra növelte fel.” 

 

•   354 főből álló lovascsapat jött létre 

•  a 18. sz. „Attila” huszárezredhez csatolták(ekkor). 



A Kedves gróf előléptetésre javasolja 
tisztjeit: 
 



Őrnagyból - alezredes 
(Perczel Mór) felterjesztése: 



Kossuth Lajos jóváhagyja az 
alezredesi kinevezését 



Kutatási nehézségek Wartenslében őrgy. esetében 

Nincs közvetlen forrás, pl. nincs meg a saját hadinaplója 

Csak közvetett forrásokra támaszkodhatunk. 

• Pl. Degré Alajos feljegyzései, vagy egyéb hadijelentések 

• Alakulatainak megjelölése a Tavaszi hadjárat folyamán 

 

 

 



Csatavesztés Tura és Zsámbok között 
1849. Július 18 – 21. 

 
 

 - Nagykáta – Tura – Tápiószele térsége 

 - Az egységek felvonulnak, Turánál meg is ütköznek, de 

 

 -Az orosz túlerővel szemben nem boldogulnak! 

 

 - Csatavesztés, de az ütközet miatt jelentős orosz 
egységeket kötnek le, amely révén a magyar fősereg időt 
nyer! 

 

Degré Alajos visszaemlékezése: 

 



 „Fényszarutól homokbuckás talajon letértünk Tura felé, s 
nemsokára állást foglaltunk. Századommal ágyúfedezet 
voltam. Égető melegen sütött a nap. A tüzelés erősen folyt 
mind a két részről. Itt-ott már veszteségeink is voltak. Most 
mellettem termett gróf Wartensleben Guszti, háromlábú 
lovon, Lehel-huszár őrnagy volt. 

 - Lojzi!- szólt a gróf-ellőtték a lovam lábát, s nem tudom, 
merre van emberem a lovakkal. Adj, kérlek egy lovat! 

Felálltam a nyeregben, s hátratekintve kiáltottam emberemre, 
hogy vezesse elő készenlétben tartott lovamat. Leírhatatlan 
érzés volt, amin most testem; mintha a föld kisiklott volna 
lábaim alól, hogy feneketlen mélységbe zuhanjak. Nem volt 
időm meggondolni, mi történt, tetőtül talpig minden idegem 
megrendült, és én a földön voltam. 

• -Bocsánat, Guszti -, szóltam Wartenslebenhez -, nem 
adhatok lovat, mert mint látod, magamnak van rá 
szükségem.”  









































• A képeken Medvecki Ádám, Papp László (ÖTT) , 
valamint Berta Csaba hadnagy úr (MH 
hadisírgondozás) láthatóak. 

 

• A rövidítések: 

• MATASZ – Magyar Tartalékosok  Szövetsége (Pest 
megye) 

• MH 6 TVE – Magyar Honvédség 6. Területvédelmi 
Ezred 





A szabadságharc vége 
•  Az orosz csapatok előtt teszik le a fegyvert 

Borosjenőnél 

•  Kihallgatása 1849. október 26. - Arad 

•  golyó és lőpor általi halálra ítélték 1849. 
november 5. 

•   





Nemzetközi nyomásra hadbíróság számos 
ítélete végül változik! 

Gróf Wartenslében Ágoston esetében pl: 

• A vád ugyan továbbra is: felségárulás 

Az ítélet „csak”:  

• vagyonvesztés 

• tiszti rangjától való megfosztás 

• Az ítéletet Haynau kegyelemből 18 évi 
vasban letöltendő várfogságra módosította 

• Kufstein várába szállítják 

 





•A család az ítélet kihirdetése után mindent 
megtett az apa életének megmentésére, 
illetve büntetésének mérséklésére. 

 

•A családi legendárium őrzi azt a történetet, 
hogy a 6 éves Wartenslében Ilonka egy 
rendezvényen odaszaladt a császárhoz, s ő 
adta át az akkor már nyolcgyermekes(!) rab 
családapáról szóló kegyelmi kérvényt. 



• 1850-ben már újra tárgyalják az ügyét. 

•megállapítják, hogy valóban nem volt már 
aktív katona, mikor a Honvédsereg tagja 
lesz. 

 

•  szabadlábra helyezik 

•  a vagyonvesztés érvényben marad! 

•  (Felső)Farkasdra vonul vissza 

•  az osztrák rendőrség szorosan megfigyeli 



Rendőrségi megfigyelési jegyzőkönyv  



 - A Wartenslében család visszafogottan él 
Farkasdon. 

 - leányát férjhez adja (lsd: Krúdy: Budapest 
vőlegénye) 

 - birtokán húzódik meg Lotz Károly, Than Mór 

 

 - a rendőrség a grófot figyeli, de feleségét 
nem! 

 - aki „asszonykört” hoz létre amely: 

 - Farkasd, Gomba, Gyömrő térségében 
tevékenykedik 



Az „asszonykör” tevékenysége: 

 - nehéz sorsú családok segítése 

 - árvák segítése, felkarolása 

 - özvegyek támogatása 

 

MINDANNYIAN EGYKORI  

SZABADSÁGHARCOS CSALÁDOK 
illetve azok TAGJAI!!!  



A Monor Mezővárosi Honvéd Egylet 
•  - 1867 – ben szervezik meg. A fővárosi egylet 

részeként, majd önálló egyletként. 

•  - fő szervezője, majd titkára, jegyzője, később elnöke: 

•  Búró Dániel, honvéd huszár főhadnagy 

 

• Búró Dániel 1848-ban a III. Ferdinánd huszárezred 
hadnagya, majd főhadnagya. 

• Több sebesüléssel zárja a szabadságharcot. 

 

• Sírja a monori református temetőben található! 





• „Monor városi honvédegylet megalakult ideiglenesen 1867. 
június havában mint a buda-pesti egyletnek kiegészítő része 
főhadnagy Buró Dániel elnök s egyuttali jegyzővel, és 
véglegesen s önállóan ugyanazon év szeptember havában 
alezredes gróf Vartensleben Ágoston elnök és főhadnagy 
Buró Dániel jegyzővel; kiterjeszkedik a város s a körötte fekvő 
tanyák területére, köz- és bizottmányi üléseit időről időre, 
elnöki meghívás szerént tartja. 

• Székhely: M o n o r. 

• Főtiszt-tagjai az egyletnek: Alezredes : Wartensleben Ág. gf. 
Föhadn., Buró Dániel. Százados: Schumayer Ignácz. Alhadn. : 
Ivánovics Dániel. Alszázad: Graffics Fábián.  Sípos Rezső. 

• Számit az egylet főtiszteken kivül altiszt és közharczosokban 
igazolt 56 tagot.” 

(Mikár Zsigmond, 1868) 





 

• „Megalakult 1867 juniusban, alezredes gr. Vartenslében 
Ágost elnöklete alatt, 

 hadn. Búró Dániel jegyzővel” 

•  Kiterjeszkedik a város és környéke területére, s fennáll 
szakadatlanul.” 

 

• A kedves gróf halálával ismét Búró Dániel veszi át az 
elnökséget, s betölti élete végéig. Helyébe Horváth Imre 
őrmester elnökké, és Török Sándor tizedes jegyzővé választatik. 

 
• (Honvéd-névkönyv Az 1848/49-diki Honvédseregnek 1890-ben még életben volt tagjairól: Mikár 

Zsigmond, Budapest 1891) 

 

 



•Feladataik: 

 

•  hadiárvák támogatása 

•  hadiözvegyek támogatása 

•  a „harcokban tartósan 
megnyomorodottak” segítése 

•  48-as honvédek temetésekor zászlós 
díszőrség 

•  ünnepségeken zászlóval vonulva vesznek 
részt 





A Lieber gróf halála 
• 1875. szeptember 19-én halt meg Felső-Farkasd 

pusztán. 

• Kívánságára apja, nagyapja mellé temették a gyömrői 
családi sírboltba. 

• A Vasárnapi Újság 1875. évi 39. száma közölte a 
nekrológot: 

• „Gróf Wartenslében Ágoston hazafias 
szellemű főúr, 1848-49-iki alzeredes f. hó 
19-én húnyt el a Monor melletti farkasdi 
birtokán. A boldogult,…német neve 
dacára, egyike volt a legmagyarabb 
főuraknak…” 



A Wartenslében család további sorsa 

•  a Wartenslében család – jelenlegi tudomásunk 
szerint kihalt. 

•  utolsó ismert tagjai (a gombai Tahy család ágán) 

 

•  Polyák Dezső iskolaigazgató, Monor 

 

•  Polyák Mária tanárnő, Monor 











Az „Egyszervolt kastély” - Gyömrő 



 

1836 – tól már nem a Wartenslébenek tulajdona! 
 

•  utolsó (előtti) tulajdonosa Horthy István 
kormányzóhelyettes 

•  1944 – ben bombatalálat éri 

•  1944/1945 fordulóján, a „népharag” 
szétrombolja az épületet 

•  egy részét aknákkal robbantják szét 

•  maradékát elhordják 

 

(kapcsolódható 1945-ben a „Gyömrői gyilkosságokhoz” ? ) 



A családi sírbolt sem menekül! 

• Az agyagos felöli szélén állt mintegy másfél 
évszázadig annak a Wartensleben családnak a 
kriptája. Az „ó-temető” idő múltával - 1944-ben- 
úgy meghalt, mint az emberek. Az ősök porai 
televénnyé váltak; a hamvak fölött ültetvény virul, 
növények zöldellnek, vetést ringat a szél…” 

•  „vandál kezek dúlják szét a kriptát” 

 

 

•  2001-ben temetik újra a család maradványait 

 

 



 

 

 









2020. március 13. Gyömrő 





Wartenslében Ágoston emléke 

•  csak helytörténeti iratok őrzik a nevét 
Gombán, Gyömrőn 

•  Monor Krónika is megemlíti 

 

•  nincs emléktáblája sehol! 

•  nem őrzi nevét utca, tér, intézmény! 

 



Rakó József, Gyömrő (2001) 

„Ámde ne kérdezd, hogy egyszer hol 
gyújthatnál gyertyát a sírjánál. Éltek itt 
egykor olyan emberek, akik elhordták 
sírjának köveit, s a földdel egyenlővé 
tették. Most a krumpliföld ül tort keserű 
szívünkön. 

Még tudjuk, hogy hol porladnak csontjai. 
Még megszülethetnek olyan gyömrőiek, 
akik obeliszket állítanak oda. Hol unokáink 
leborulhatnak. „ 



Wartenslében kastély napjainkban 
Felsőfarkasd 



















A felhasznált irodalmak szerzői: 
 

•  Dr. Erdélyi Lajos 

•  Hegyi – Füstös István 

•  Rakó József 

•  Basa László 

•  Tarnavölgyi László 

 

Külön köszönet: 

 - Gellért Nándor (Gyömrő) 

 - Lehota Vilmos (Gomba) 


