Láhner György
Császári és királyi. őrnagy - Honvéd tábornok
Necpál, Fölvidék 1795. október 6. - Arad, 1849. október 6.
Élt: 54 évet
„Helyünket sokan betöltöttük emberségesen, de mindannyiunk között csak három ember volt,
aki helyét oly bámulatos sikerrel töltötte be, hogy azt hasonló sikerrel lehetetlen
lett volna más által betölteni. E három ember Láhner tábornok, Lukács honvédezredes és
Duschek Ferenc volt.”
(Kossuth Lajos 1872)

Turóc megyében Necpálon,
megvalósul egy szép álom.
Gyermek születik egy házban,
szülők úsznak boldogságban.
Szerény kispolgári család,
’hol tisztelik a szűzanyát,
és a fiát, Jézus Krisztust,
s ismerik a katekizmust.

Édesapja hivatalnok,
kissé merev és akarnok.
A főhősünk édesanyja,
Folkusházy Rozália.
A kis Georg formás baba,
boldog anyja, és az apja.
Ajkukról a német szavak,
csilingelve hallatszanak.
Úgy nő fel a nyurga gyermek,
mint erdőben bokrok, s berkek.
Vastag fa lesz a suhángból,
s edzett legény a suhancból.
Fenn, Besztercebányán élnek,
s látszata van törődésnek,
mert három testvére mellett,
legjobb iskolákra tellett.
A seregben önköltséges,
s minden téren eredményes.
Tisztességes ezredkadét,
edzi testét és a lelkét.
Ezernyolcszáztizenkettő,
termékeny év, nem egy meddő!
Sorgyalogezredben látjuk,
s ügyességét megcsodáljuk!
Karcsú legény, épp tizenhét,
s növeli a becsülését.
Zászlós lesz az ezredében,
s kész a császár védelmében.
A sereget megduplázzák,
s mindegyikük felruházzák.
Harcol Napóleon ellen,

s részt vesz egy-két ütközetben.
Minden fokozaton szolgál,
kihívástól meg nem hátrál.
Mindent ismer, mindent átlát,
lassan építgeti álmát.
Megbízható, szolgálatkész,
seregtestben alkotórész.
Rugalmas és talpraesett,
lelki élete rendezett.
Az ezrede Budára megy,
’kiket Láhner is hűn követ.
József nádort megismeri,
s emberségét megszereti.
Onnét útja Itália,
nyakában egy medália,
melyben fénykép, a kedvese.
Talán ő lesz a hitvese?
Legénysége magyar, s szlovák,
egytől-egyig kedves pofák.
Fölvidéki jó legények,
földnélküliek, szegények.
Bajtársias a hangulat,
főként akkor, ha mind mulat!
Ám harcban is egységesek,
csatatéren tevékenyek.
Radetzky a felettese,
s életének a részese.
A tábornagy tudja, s látja:
kiváló a katonája.
Főhadnagynak kinevezi,

s Milánóba áthelyezi.
Itten szolgál negyvennyolcig,
forradalmi forráspontig.
Közben századparancsnok lett,
ezért bizony sok mindent tett!
S tíz éven át van e rangban,
napsütötte Olaszhonban.

Szerelmes lesz és megnősül,
szürke élte most kizöldül.
S Lucia Conchetti párja,
végleg a szívébe zárja.
Házassága derűs, boldog,
nem húzzák a súlyos gondok.
Leánygyermekük születik,
s óvva-féltve dédelgetik.
Az élete egyre fénylik,
s Magyarországra vezénylik.
Éppen Zólyom városába,
szülőföldje vonzásába’.
Az ezrede végre itthon,
számára e hely az otthon.
Zászlóalja újoncozik,
melynek sorszáma harmadik.
Onnan útja Kassa, majd Pest,
’hol fuvallat mindent átfest,
s belopódzik a sejtekbe,
alvó lelki rejtelmekbe.
Ébredezik a természet,
s gondol nagyot és merészet.
Lerázza a rabláncait,

s kezdi élni az álmait.
*
Hősünk, nyelvünk nyögve töri,
ám a sorsát hozzánk köti.
Jelentkezik seregünkbe,
s beköltözik a szívünkbe.

Szabadság a vezérelve,
s lénye alá van rendelve.
Feladata fegyvergyártás,
tervezés és tényfeltárás.
Megbízott főfelügyelő,
értékelő s megfigyelő.
Jó a szervezőmunkája,
pontosan lő a puskája.
Ostrom alá kerül Buda,
s újra veszélyben a Haza!
A gyárat elmenekíti,
s Nagyváradra telepíti.
A nagyváradi gyárüzem,
késő utódoknak üzen,
Ha van erő és akarat,
alkothatunk hatalmasat.
Az ágyukra rávéseti,
a szívekbe így égeti:
„Ne bántsd a magyart!” Kéri,
egykor így kiáltott Zrínyi.
A zsarnokok nem hallották,

lázadását megtorolták.
Kötél által felköttették,
és jeltelen földbe tették.
Hetedik volt Ő a sorban,
lélekharang most is kongat.
Történt születése napján,
gyászdallam kél lantos lantján.
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