
A tizenötödik aradi vértanú:

Kazinczy Lajos



Az aradi vértanúk nem tizenhárman voltak, hanem tizenhatan. Az 1848-49-es

szabadságharc résztvevői közül ugyanis egyet (Ormai Norbert) már korábban, kettőt

pedig (Kazinczy Lajos és Ludwig Hauk) a tizenhármak kivégzése után ítéltek halálra az

osztrák hatóságok. Lett volna egy további is, de az elborult elméjű (Lenkey János)

tizenhetediket az osztrákok nem végezték ki, inkább csak hagyták meghalni.



Az aradi megtorlás azonban nem ért véget a tizenhármak kivégzésével. 1849. október

25-én Kazinczy Lajos ezredest lőtték agyon az aradi vár északkeleti kapuja melletti

sáncban.



Kazinczy Lajos, aki életét sem féltve harcolt a győzedelmes nagysallói, tápióbicskei,

isaszegi, váci és komáromi ütközetekben, elítélte a Habsburg-ház trónfosztását.

Véleménye szerint a honvédsereg nem a Habsburgok trónfosztásáért harcolt, hanem

Magyarország alkotmányos rendjéért, az 1848-ban megszavazott, egy évvel korábbi

árpilisi törvények betartásáért.



Mivel azonban Görgey főparancsnok megmaradt állásában, ő sem tehetett mást, tovább

szolgált, a katonai alárendeltség köteléke visszatartotta a hadseregben. Kazinczyt 1849

májusának végén ezredessé léptették elő, néhány nap múlva pedig az ország északkeleti

részében lévő három megye haderőinek parancsnokává nevezték ki.



Amikor megindul az orosz sereg inváziója, Kazinczy betört Galíciába, és megzavarta az

orosz felvonulást, ám nem tartóztathatta fel az orosz sereget. Kazinczy és 50

tisztje Grotenhjelm orosz tábornok csapatai előtt augusztus 24-én Zsibónál feltétel

nélkül letette a kardot.

Zsibó



Az ő ügyét Haynau azért különítette el a tizenhármakétól, mert Kazinczy csak Világos

után tizenkét nappal tette le a fegyvert. Nem volt magasabb katonai egységek

parancsnoka, nem volt tábornok, ahogy azt híresztelték róla, hiszen ezredes maradt.

Végül is nem tábornokként, hanem „önálló vezérként” ítélték halálra felségsértésért,

október 13-án.

Kazinczy Lajos emléktáblája az Arad-belvárosi Református templom bejáratánál. A 
főtiszt halálát és temetését az egyházközség anyakönyvébe jegyezték be, de sírját 
nem ismerjük, nem tudni, hol nyugszik.



Kazinczy Ferenc fiát, Kazinczy Lajos honvéd ezredest az egykori Bereg megye a saját

mártírjának tekintheti, mert nem csak vidékünkön állomásozott és harcolt csapataival a

19. tartalék hadosztállyal, hanem parancsnoka volt Vámosatya azon fiainak is, akik

részt vettek a szabadságharcban.
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