Knezié (Knézich) Károly honvéd tábornok
Knezi( Károly, az aradi vértanúa mai Horvátország-

a varasdszentgyörgyi határőrezred területén
Veliki Grdevacon született l808-ban, Polgári származású, apja császári-kiráIyi tiszt Volt, Granicsár (határőr) család sarjaként, szinte terméSzetes, hogy katonai
pályára került. (Édestestvére, ]osef Knezió szintén katona Volt és cs, kir, századosként, Goitoná], a csatatéren halt hősi halált. )
A gráci katonaiskolán végzett és l824-ben avatták
hadapróddá, A varasdi határőrezredhez, majd t82óban már hadnagyként a 34. magyar gyalogezredhez
került. 1844-tő] ugyanitt lett SZáZados, Katolikus vallású volt, nős, és két gyermek édesapja, l848 tavaszán a
34. ,,Porosz herceg" (Prinz Von Preussen) gyalogezred
a Felvidéken teljeSített szolgálatot,
sok cs, kir_ tiszthez hasonlóan knezió is csat]akozott
a honvéd hadsereghez, melynek állományában igen
szép számmal képviseltettékmagukat nem magyar
anyanyelvű tiSztek is. Ahogyan Nemeskürty ISIVán
ban,

megfogalmazta: ,,Nem a ttjrténelmi név, még rak nem is a
1óI hangzó szavak cifra nentéiébellu hönnlen öltöztethető

anganyelv döntijtte eI ebben a csod,áIatos és öröftfté emlékezetes
két esztendűen azt, hogt1 ki hlva tartozik, hanem az, hoqq ki
miben látta hazáiánaft, s ezzel eguütt az emberiségneh 1övffét!"

Hogy mjVezette ezt a CSöndeS, féIszeg horvát tisztet

a magyar szabadságharcba és hogyan lett forradalmár? Ő maga erről a következőket mondja: ,,Galíúid
nyomorúságában született me7 az én önérzetem, hll is a
Metternich-politiha erhöIcstelenségét, a nemesséq esztelen kijnuörtelenséqét, és az ezáltal elvad,ult lenqgel népneh heggetlenséqét színró1 színre látva, Ielfriismeretem felzúdult, s lelftemben egq
1obb

kor utdni vágy ébredt."

l848-tól vett lészt a délvidéki harcokban, Októbertől őrnagy, honvédsereghez csatlakozó zászlóaljának
parancsnoka, Decembertől alezredes ugyanitt, s egyben dandárnok a bácskai hadtestben, l849 márciusától ezredes, hadosztályparancsnok a 3. hadtestnél. A
szolnoki csatában 3., a komáromi csatában 2_ osztályú
katonai érdemjellel tüntetik ki, Külónösen kitűnt Komáromnál, ahol - két hadtest legjobb csapataiból
összevá]ogatott rohamcsapat élén- meglepő, halnali
támadással fényes sikert ért el, elfoglalta az ostromsáncokat, A győZtes ütköZet után l849, április 29-én
Göígei napiparancsban terjesztette fel a kormányzó_
nak, Knezió tábornokká történő előléptetését,
Április 30-tól ideiglenesen, május 7-tőt tábornoki
rangban a 3, hadtest parancsnoka, ott Volt BUdavár
ostrománál, A 3. hadtest a vár északi részénküZdött, A
iúnius 20-ai peredi csata után Görgei mentette fel beosztásából, Az oroszok közeledésekot Kossuth parancsára Tokajba ment és ott a,,Tiszai megfigyelő hadtest
,, - egy 2500 főnyi seregtest - élénállt, Később csatlakozott a cörgei-féle hadtesthez, és - anélkül, hogy további parancsnokságot Viselt Volna - Világosná] tette
le a fegyvert, majd osztozott a vértanúksorsában,
Amikor az aradi haditörvényszék l849, szeptember

2ó-án, egyhónapos táígya]ást köVetően kihirdette a
halá]os ítéIeteket,Knezióre, nyolc társával együtt kö-

tél általi haláI várt.
A kiVégZéstörténéseit több szemtanú leírásából ismeriük. A tábornokok közül a katolikus Knezió volt talán a Jegmélyebben vallásos. Társai kivégzésealatt
folyvást imádkozott. Mikor a porkoláb odataszította a
hóhérlegényekhez, az add)g viselt szemüvege (egyedül ő viselt szemüveget) leesett, Knezió a szemüveges
emberek reflexével utánahalolt, hogy felvegye, Hagy|a
ottl -- rivallt rá az akasztást vezénylő Tichy őrnagy. Lát maga az akasztófán úgyis! Knezió nem felelt,
megvetőleg tekintett az őrnagyra és fellépett a zsá-

molyra.
Knezió Károly l848-49-es SZerepét mindvégig emberi
tisztesség, magas szintű katonai felkészültség és erkölcsi kiállás jellemezte, Sa|nálatos, hogy életétés a szabadságharcban való részvéteIétbemutató kiadvány
mindez ideig nem készült. TaIán a jelenkori magyarhorvát kapcsolatok is segítenek emléke megőrzésében,
Méltó az utókor mindenkori tiszteletére,

Ispánovity Márton
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