
Lz aradi
,,tizeniitiidik'o

A vildgosi fegyverletetel ul6n tizenot magasrangu

katona. kozttik tizennegy libornok volt az aradi vdr

foglya. A hal6lra iteltek kozijl Lenkey Lajos tdbornok

meg az itelet vegrehajtdsa el6tt meghalt a bortonben' A

kivegzett vertanu-t6bornokok: Aulich Lajos, Dam-

janich Jdnos, Dessewffy Arisztid, Kiss Ern6, Kn6zics

Kdroly, L{hner Gyiirgy, L{zdr Vilmos, Leiningen-

Westerburg Kdroly gr6f' Nagysdndor J6zsef, Piilten-

berg Ern6, Schweidel J6zsef, Tiir0k lgn{c 6s V6csey

Kdroly gr6f. - A tizenotodik sorsdrol, gr6f Zelenski

Ldszl6r6l, keveset jegyzett fel az aktori id6k tortenet-

ir6ja. Periratainak egyreszet a becsi Osztrdk Hadilevell6r

6rzi.
Horvdth Mih{ly, volt csanddi puspok es 48-as mi-

niszter, a,,Magyarorszdg ftiggetlens6gi harcdnak torte-

nete 1848 es 1849-ben" cim[i miiveben, melyet emig-

r6ci6ban irt, igy emlekezett meg a vertanukrol: ,,Mily
szerencse, hogy a nemzet elete sziv6sabb egyes emberek

eletenel! - hogy ezeknek a nemzeti szent tlgy miatt

igazs6gtalanul er6szakosan eloltott 6lete is a nemzet

t6k6jet gyarapitja; - mert minden ugynek' mely igaz'

j6 es szep, melynek erkolcsi ert6ke van' a mdrtirok vere

csak termekenyiti eletgyokereit, a vertanuk szent emleke

csak hatvdnyozza eleterejet!" -- Horv6th Mih6ly neve

is ott szerepelt a 36 elitelt fekete tAbl|jdn, Kossuth La-
jos, Perczel M6r, Szemere Bertalan, N{6sz{ros L{z{r
neve mellett, akiket a pesti verbirosdg ,,tdvolletrikben"
haliira itelt, s neveiket 1851. szeptember 21-en bito-

f6kra akasztotta, a szabadsaghosok emlek6nek meggya-

lirzitsdla es a lakossdg megf6lemlites6re'

A vildgosi fegyverletetel ulen Haynau tA-

borszernagy iizenot magasrangu tisztet szemelt ki az

aradi bitofakra. Hogyan tortent megis, hogy csak

tnenhdtmat vegeztetett ki?

Gr6f Zelenski Ldszl6 cs6sz6ri es kirdlyi kama-

ras 1833-tol 1846-ig szolgalt a 2' Schwarzenberg

ul6nus-ezredben, utoryara kapitdnyi rangban' I 845'

jpriris 24_en felesegi.il vette Arad v6rmegye alis-

pi"jatuf lednydt' Eotvenesi Lovdsz Amali6t' Hogy

ietesege Arad-kornyeki birtok6t (mintegy 30 ezer

hold) kezelje, 1846-ban tiszti rangjdnak megtar-

tasaval megvelt ezredetll
Zelenski LAszlo az aradi vertanukkal egytitt

keri.ilt letar1.r.;rrta,d,sba. Bar kozvetlentil nem vett

reszt a szabadsdgharcban, nem vett reszt utko-

,"tU"", de az osztr6kok, a becsi udvar es libornokai

szemeben ennel sulyosabbnak szemito btint kovetett

elt ribirta az egykori ezredenek tagtrait, hogy csat-

lakozzanaka szabadsegharchoz es lepjenek be a ma-

gyar hadseregbe. Ez volt az ellene emelt vdd' ezert

tartoztatti* le.
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Nem sokk al az augusztus l3-i vildgosi fegy-

verletetel el6tt halt el Zelenski anyai t$i nagybiLtyia

gr6f Ankwicz prfgai 6rsek, merhetetlen ertekii va-

Eyont hagywdn maga utan. Hagyatekaban szerepelt

ioUU"t kozott - felmillio eztist taller' Zelenski

l-:6szlone, az egyetlen torvenyes orokosnek, f6rjenek

meghatalm azxaval Prlgi.ba sietett, ahol dldozatok

6Lrdn sikertilt kisiirgetnie a hagyateki eljdr6s soron-

kivrili tirgyal/r;itt, majd a f6lmillio talleros utal-

vdnnyal a tarsoly6ban Becsbe igyekezett' ltt ezt az

elkepeszt6en nagy osszeget felajdnlotta - a szdj-

hagyomany szerint - maganak a csdszhtr ud-

vainak annak elleneben, ha a ferjet nem vegzik ki'
igy tortent, hogy a becsi legfels6bb biros6g nyom-

ban intezkedett, hogy Zelenski L{szt6 iigydt vegy6k

ki az aradi v6szbfr6s{g hatdskiirdb6l 6s tegy6k dt a
pesti hadbir6s{ghoz, amely a lefolytatott elj6r6s

itapjin 1849. szeptember l5-en kamar6si melto-

sagatot megfosztotta es tizevi nehez vasban

vegzendo sdncmunk6ra itelte'
Buntetese kitoltesenek helyeul a Csehotszitgi

Josefstadtot, kes6bb, 1850 februdrjirtol kezdve az

aradi v{rat jeliilt6k ki, orvosi bizonyitvdnyra ala-

pitott kegyeiemb6l a nehez vasat konnyii vassal

helyettesitve. Felesege es edesanyja 1853-ban ke-

gy.f-i kervenyt nyujtott be, amit Albrecht f6-

ttlt""g, Magyarorsz6g katonai es polgari kor-

mbnyloia fimogatott. A csaszar m6gsem kegyel-

^"ritt 
meg. Hogy meddig raboskodott, erre nerle

megbizhato adat nem dll rendelkezdsre; csup6n az

biztos, hogy 1858-ban m6r' szabad volt'

Yegzetet m6gsem kerulhette el Zelenski l^aszlo

grof: f SO: nyatitn, meg gyermekkorban l6v6

iobert fi6val, vadAszni mentek a Solymost-v6r kor-

nyekere. Ezid,Sben meg az el6ltolt6 vaddszfegyverek

'rrottrt haszn6latban, amelynek kezelese igen kortil-

menyes volt, ktilonosen a toltott fegyverb6l a

puskapornak, soretnek es a gyutacsoknak kiszedese'

i:,gy meget 526 napi vaddszatrol visszaterve, IAsil6
gtof a,era1r- toltve maradt fegyveret inas6nak a

szrikseges kezeles es tisztitas vegett' Az inas ezt

elmulasztotta, a fegyver toltve maradt' Masnap a

vad6szteruletretirve,ahint6bakjahozsziiazott
feglvert .csovenel fogva es azt magafele tartva pr6-

UatL nfrUzni. A fegyver kakasai a sziiazatban fenn-

akadva f6lig felhuzodtak' majd kiszabadulva a

szijazatbol, lecsapodtak. Minciket toltes I;6sz1o grof

*.lt"b* furodott. Mdsnap, 1863' julius l4-6n'

temesujfalui kastely6ban belehalt sebeibe'

(A fentirtak nagyobb reszben a becsi hadilevel-

thr adatzin reszben szajhagyomdnyon alapulnak')

Iszlay Dezs6
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k€ziratban. KazinezY Lajos -Kazinczy Ferens nevel6se. A-
,,feirtebb styl" harcosa hatvan-.;
k6t 6ves volt, amikor Laios ,

sziiletett, de ha meg6ri, nYil*
vdn el6gt6teliil szolg6lt volna',
hogy fia a rnagyar szabadsAg;
harc6rt halt r'6rtant-hai6lt,

A tircniitlidik at'adi vertanfi
P dsztor E mil monogr ol idi d

sz vinezy Lajost ott vdgezt6k
N lii Aradon - kdts6gtelentil.
N6h6ny nappal k6s6bb, egYe-
diil" K6ritink Penijrafelv6telt:
a tizenhiirmak e16it is v6gre-
hajtotiak mfir egy hatSlos ite-
letet Aradon a szabad.s6gharc
tisztiei kijzt: Ormai (Auften-

k::-',"T"f;""':,,:"el&1?l::{{:pui;'"'*fi.ft 'j"ffJ'ff ffi :f l:
zinczy Lajos ezredes a

s6, okt6ber 25-en? F<ilosr.ei.' t-":I.h61;,-f^:?budsasharc si-

V€rtanrlkmindannyiJri'""f,.}rereielk6pzelhetetlenekvol-"
li#i16"y"" vortak *,i?,"i::.,$Tt;,la l:fr#*?f*I'utffi
tak6Pp l6nve$telen. .AT;.;-- --- sdga ,,dllr, 6t" a csdsz6ri se-

llfffii'oa'13?{' i:i';i}: ;',:"'.:''*;,"T;!vai ttieeetrensee

nyelvrrjitas .vez€re,.1 ]rs,r;:: ""*Eri'#iirt hait katona 6let.jakobinus 6s a magYi
A;i;;,';td".',i"1ia,I"to'teil- l?'i."-'::i 

6l^:1ndis renveseti a

iern, tudomdrry e, un1ii"ilit tr'itirds' P-6szt'og Emil igyeke-

- ma mdr ngtttitozrrete'tierr'I 'e!1 qil:l^-t-cibb dokumentu* l

sz6 megalkotoia leekise';; li;i- Alt-- il::.t":-cl'riiteni n€mc€k

n5,"r:l?l 6s haleil'.t i,'ii#l_ iil&l;,r r,1"3* iJfi".Hhff:
"Hf"."u',l,uttutt kdpeztdk ki F"?9:n-"T:lq:*t be Kazincev

eg:z tisztiiskoldn. Es tovdbb ""'ry: Y:.-:i,fl'?
rariot ki, k6s6bb t"tt."iJ'-I , l*J"--.."atik ,-:,"^"5n 

rnegd6b-

tegs,vert, rnint az araai- tiz-enl P.":!?Y: :,^5:"y"' hiszen a

lirirmak. on{116 naamorait"t*- ldl'.'6lt-e,-Iiglf t€"vglt mgFu- 
,

tol<at hajtott oegr., "n"Jill" kert b"t1.-jtl:t:' A Kossuth-
mdr senki sem bizott ?':;;- cor.s51-1.i!1!.an is 5116st toglar

badsAsharc siker6ben. rvI?e"ftlt az e\ir3)1ti;0', rnSePedig Gor-

n6iteniii, gyermektelen^i1-"I s9r mellqtt' A 48-as szabad-

huszonkilenc eves rrornilln. I iaiiro_.cgl:..u.J :rgrlu -Eur6pfban ,

k€tgyerekes Kazinczv ;G;;; 3 :-"^{*l,t-6t:^1, 
beis6 ellent6tek

legirisebb fia mdr -ngrF 
irr'lin 3 bulr'tattak rneg' A legtovdbb r-

tor'6bbadni elet6t. orizji.i;-;ii eliendllo-11oelutok sem men-/

az utokor. I tesek a szem6ll'es. rivalizril6s-'/
A Kazlnczyak lesfdbb tanul-f l1i:- [11T:',L, Lajos azonban f

sdga: hogv nincs kiil'cn iiij;-l nern'foglalt 6115st: az 6 vez6re J

lom 6s ttjrtdnelem, eret es"Jfi' I Gorser ,l-olt' €s senki m6s' /
Pdsztor Emit 

^onogiir#.lt 
' Csak. akkor- volt hajland6^ l"- \

52spint az elsri *ra-oiG.loE t ""i" 1 l:-lYvert' rrriko-r. Giir- r'

i-",iii"i:au"','t":{-}.:::I*;.J:t"::H*LtEL?itjLTil5
,,orszSgbirti itei6r
ii6i;j168i), kiv€eeztek;ifls- is. ttttiisrr'erelfurdal6sok ko-

l"liiyi:iere' tissr-eesr<tv?so"l :'l| +.,--p1t3lt-"os 
bizonvftja'

l{.azinczy Ferencet ,gvu""t;k hogy e4y pillanah:a sem in-
halSira it€iiek a *.cvl; i*: soiC ryeq' -E1m 

elveit' eszm6it'

;;;;;-;;;;aiomban-kirejteit nem. tigl-qi1- mes' sem na-

tev61ienys6g66rt, de f..gf;"f*"t g)'obb dics6seget ner$ kdvetelt

;;;;.'?i;-il"i.t"t "6i'oiidt- 
u'aeanaE' ryTt arni mesilleti'

te arra a szervezo *;;d;;, A bir6sag ei6tt csak az igazat

;;r;y;t ia-nilivujitd.;;;-;ij valloita -- k::tona volt' sern-

vunk. A FogsAgom 
^tiipr'L mi mis' (fr'ossuth)

t0bb mint sz6z 6vig lappangott G-1,


