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A közelmúltban lezajló százhuszonötödik évforduló alkalmával történetíróink
figyelme ismét ráterelődótt az 1848i49-es szabadságharc megrázó bukására és tra
gikus hőseire. Ma már meglehetősen tiszta megvilágításban áll előttünk annak
a korszaknak minden kimagasló szereplője, politikai és hadtörténeti mozsanata,
Vannak azonban a gyászos nemzeti eseménynek kisebb, de mégis jelentős részt
vevői is, akikről míntha elfeledkeznénk. Ezek közé tartozik Kazinczy Lajos, a
tizennegyedik aradi vértanú, a "széphalmi mester" fia. Az Új Magyar Lexikon
még csak meg sem említi a nevét, pedig - amint egykori parancsnoka, Klapka
Gyorgy megírta - a nagysarlót csata egyik Jegbátrabb hőse volt. Vísoczkyval
együtt neki köszönhető, hogy a lángokban álló város honvédeinek kezére került,
Kivégzése előtt az aradi vár börtönében papírra vetett emlékirata, azoknak a
szomorú napoknak értélfes dokumentuma, máig kiaknázatlan, s csupán a beava-
tottak előtt ismert. '

Kazinczy Lajos százötvenöt éve, 1820-ban Széphalmon született. Tizenöt esz
tendős korában a tullini utásziskola növendéke lett, majd ennek elvégzése után
a fiatal hadapródot beosztották él kilencedik huszárezredbe, ott nyerte el a had
nagyi, rendfokozatot. Érezve az idők kornorulását, kilépett a hadseregből. de a
honvédség felállításakor, 1848 júniusában önként jelentkezett az l. utászzászló
aljba. Később Klapka hadtestében egy dandár, majd egy hadosztály parancsno
ka, 1849 áprilisában pedig a Felső-Tisza vidékén szervezett különítrnény tábor
noka. A kormány utasítására júliusban Görgey seregéhez kellett volna csatla
koznia, de a cári csapatok gyors előrenyomulása ebben már megakadályozta;
bentszorult Erdélyben, és augusztus 24-én Zsibón Grottenhjelm 01'082 altábor
nagy előtt letette a fegyvert. Aradra szállították, s ott az osztrák haditörvény
szék kötél általi halálra ítélte, ezt azonban Haynau főbelövetésre változtatta.
1849. október 25-én sortűz oltotta ki életét. '

Családja hosszú évtizedekig nem tudott biztosat a halál körülményeiről; s
ezért fordult feI'ilágosításért Görgeyhez és Klapkához. Ez utóbbi válaszq.t köz
löm itt. Ertékelésére, a felvetődő problémák ismertetésére nem térek ki, mert az
egri tanárképző főiskola docense, Pásztor Emil most dolgozik Kazinczy Lajos éle
tének megírásán, s művében a levéllel kapcsolatos kérdéseket is rész1etesen tár
gyalja. A levél története kalandos.

A második világháború. idején az 542-es szegedi hadikórház tábori lelkésze
ként Németországba vezényeltek. Ott került hozzánk egy súlyosan s~esült fQ
hadnagy, aki részt vett a Széphalom körüli harcokban. Művelt ember Volt, s szo
morúan Játta a Kazinczy-portán szétszórt, J5ecses irodalmi emlékeket. Sebtében
összeszedett néhányat - ezt a Klapka-levelet is -, hogy legalább valamit meg
mentsen közülük. Sikerült is magával vinnie őket Németországba. Tudta, hogy
életben maradása bizonytalan, s ezért arra kért, viseljem gondjukat. F;s azokban
a nehéz hónapokban, a fasiszta téboly kellős közepéri nekem ezek az írások ie
lentették a hazát, a magyar kultúrát. Elszakítva azoktól, akiket szerettem, Ka
zinczynak a munkácsi várban készített fordításai éreztették meg velem, hogy a
börtönélet éjszakáját is föl vált ja a pirkadat.

1945 elején a bajorországi Neuburg várcskát is felszabadította az ameríkat
hadsereg. Engem "kommunista magatartásom" ürügyén a neu-ulmi büntetőtábor
ba 1nternáltak. Elszállításom előtt azonban sikerült átadnom az annyira szívem
hez nőtt írásokat az ottani katolíkus gimnázium gondnokának, Thusnelda Dorn
nak, akinek oly sokat köszönhettek a magyar sebesültek is. O őrizte a kis cso
magot, míg végre eljuttathatta Magyarországra.

LUKACS ISTVAN

Tisztelt honfitárs,
Mindenelv előtt bocsánatot kérek, hogy becses soraira cSak ma felelhetek, ira

f4im pedig nem lévén itt, hanem családomnál a külföldön; kérdéseire csak úgy
válaszolhatok, ahogyan azt még fennmaradt emlékező tehetségem· engedi.

Kazinczy Lajos boldogult nagybátyja, és egyike elfelejthetlen mártyrjaink
nak, már a szabadság harcz előtt barátom és bajtárs,am volt, mert együtt szol-
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Klapka György

gáltunk, Ő a IX ik huszárezrednél én pedig a magyar testőrségnél, Bécsben. Sok»
szor találkoztunk társaságokban és az udvarnál is, míg az 1848 ki események
mindkettőnket haza nem hívtak. - Mindketten beléptünk a magyar honvédség·
be, de mindegyikünk más harcztéren működve, nem találkoztunk 1849 Janu«
ánus végeig, a midőn őt mint alezredest, parancsnokságom alatt álló, Tokay és
környékén tábo.rozó 1 ső hadtestbe beosztották. Ezen időtől kezdve egyiitt har
czoltunk, ő mint hadosztály = én mint hadtestparancsnok. Tokaytól kezdve egé
szen az 'Aprilisi hadjárat végeig, Komárom várának hadseregünk által történt
felszabadításáig. E dlC'ő hadJárat alatt Kazinczy Lajos kitüntette magát, bátor
sága és vezért tehetségei által, a Kápolnai, Isaszeghi, főleg a Nagy-Sarlói és Ko
márom~ döntő csatákban, a minek következtében, érdemei elismerésül, a kor
mány őt kinevezte az ujonnan felálíttott éjszak-keleti hadtest parancsnokává !
Ú megfelelt a benne helyzett bizalomnak és már julius havában egy 12 ezer em
berből álló tökéletesen [elszerelt és igen jól organizált hadtesttel, elhagyván Már
maros és Szathmár vidéket, Bem segítségére Erdélybe siethettett. De Deésre ér
kezve itt vette a hírt a világosi catasztrophároL és az egész erdélyi magyar se
regnek felbomlásáról. Összeköttetései mind el lévén vágva és még Komáromba
sem menekülhetvén, szomorú sorsc itt érte el. Hogy hadtesttével hol tettff le a
fegyvert azt én nem tudom.
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Múlt évi October ,havában Aradon lévén a Mártyrok emléke, alkalmával,
mindent elkövettem, hogy régi derék barátom és bajtársomnak sírját feltalálhas
sam, de siker nélkül, és csak ez alkalommal tudt-am meg, hogy Kazinczy Lajos
kivégeztetése nem is ott, hanem másutt, valószinűleg Erdélyben, vagy pedig
Nagyvárad környékén történt volna meg.

LegJobban tenné tehát, tisztelt honfitársam, ha a hírlapokhoz fordulna és
azokban felszóllítaná a még élő bajtársakat, hogy ezen szomorú esetre vonat
kozó "észleteket a megboldogúltnak családjával minél előbb közölni, vagy pedig
köztudomásra hozni sziveskedjenek.

Hazafiúi rokonszenvvel és kiváló tisztelettel mamdvam
Budapest 1891
Június 4 kén
István Szálloda
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