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Tisztelt hölgyeim és uraim! Kedves ör-
mény gyökerű magyarok, vagy magyar-
örmények!

Előadásomat egy egyéni benyomással 
kezdeném. Az 1848/49-es szabadságharc 
történetének kutatója voltam és vagyok. 
Megfogott engem az, hogy ebben a szép 
nagy történelmi Magyarországban volt egy 
olyan nemzetiség, amely teljes mellbőség-
gel kiállt a befogadó ország, a magyarság 
mellett. Ezért aztán egy kicsit én már tisz-
teletbeli örménynek tartom magam, és sok 
mindent felkutattam és megtaláltam a ma-
gyarországi örmények történetéből. 

Talán nem is ott kezdeném, ahol kedves 
elnökasszony, Issekutz Sarolta, hogy a 48-
as szabadságharcban, amely Magyarország 
függetlenségéért, egyben egy új, polgári, 
demokratikus társadalom megteremtéséért 
folyt, az örmények, létszámukat, arányu-
kat meghaladóan vettek részt, több mint 
hetven tiszt. Mindig kerülnek elő újabbak, 
több száz közkatona, és bizony, ez a kis, 
10-12 ezer fős örménység, a honvédsereg 
felső vezetésében is fontos szerepet ját-
szott. Hanem még egy kicsit visszább men-
nék. Mert mire lehet a magyarországi ör-
mények leszármazottja egyébként is büsz-
ke? Arra, hogy Apafi Mihály idején, még 
az 1600-as évek közepén tömegével bete-
lepedett örmények – jöttek előbb is, utóbb 
is –, ennek a Magyarországnak a polgári, 
kapitalista fejlődésében fontos szerepet ját-
szottak. Kik voltak ők? Kézművesek, ke-
reskedők. Az Erdélybe, Szamosújvárra, 
Erzsébetvárosba, Gyergyószentmiklósra – 
hogy csak a nagyobb örmény diaszpórákat 

mondjam – betelepült örmények a követ-
kező évtizedekben elkerültek minden felé 
a történelmi Magyarországon. A Délvidék-
re, a magyar Alföldre is. Az iparosodást, a 
kereskedelmet űzve fejlesztették ezt az or-
szágot. Nos, az örménység Erdélyben au-
tonómiát élvezett. Saját egyháza, saját is-
kolái voltak, senki sem bántotta őket. A 
magyar amúgy is mindig befogadó nemzet 
volt, nem bántotta a külföldieket. Aki ide-
jött, becsülettel dolgozott, támogatta. Az 
örménység más szempontból is hálás volt 
ezért. Hiszen, amikor a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiára Széchenyi felajánlotta 
azt a bizonyos egy évi jövedelmét, akkor a 
szamosújvári örmény közösség is megtette 
a maga ajánlásait. 1848-ban Szamosújvár 
és Erzsébetváros jelentős pénzzel támogat-
ta a magyar honvédséget. Nemcsak embe-
reket adott a haza védelmére, pénzt is. 

Ma október 6-ára emlékezünk.
Tragikus történelmünk során gyakran kell 

emlékeznünk áldozatokra. Gróf Batthyány 
Lajos miniszterelnökre, az első felelős ma-
gyar kormány elnökére, akit az esztelen bosz-
szú mindenféle osztrák jog alapján is elfo-
gadhatatlan módon ítélt kötél általi halálra. 
És hogy ne ezt a gonosztevőket sújtó halált 
szenvedje el, felesége által becsempészett tőr-
rel nyaki sebet ejtett magán, hogy mégiscsak 
agyonlőjék. A szabadságharc utáni bosszúál-
lás lerendezője Julius Jakob von Haynau tá-
bornok azt mondotta akkor: gyökerestől ir-
tom ki a gazt, száz évig nem lesz forrada-
lom Magyarországon.  És íme, 164 év után, 
még mindig emlékezünk erre a szabadság-
harcra, és emlékezünk a szabadságharc hő-

seire. Mindegyik élete megérne egy „misét”, 
hiszen sok helyről jöttek sokféleképpen vé-
lekedtek, egyben viszont azonosak voltak. A 
magyar népet szolgálták, a magyar nép célki-
tűzéseit, azt, hogy egy új világ jöjjön el ezer 
év után Magyarországra. Polgári egyenlőség. 
Szabadság, egyenlőség, testvériség, ahogy 
ők, kicsit idealisztikusan gondolták. Ezért 
még ma is van mit tennünk. 

Hogy mennyi helyről jöttek és mennyi-
féle felfogást képviseltek? Csak fussuk át 
ezeket a neveket. 

Aulich Lajos. 56 éves. Pozsonyi szü-
letésű német. A magyarországi németség 
jelentős része szintén magáénak érezte, 
mint az ország polgára ezt a szabadság-
harcot. Leszámítva az erdélyi szászokat. 
A szepességi németség viszont tömegé-
vel adott katonákat a harcokhoz. Amikor 
Windisch-Grätz elfoglalta a szabadság-
harc első felében Budapestet, írja Bécs-
be: „Felháborító, ezek a németek mind 
Kossuthra esküdnek.” Aulich is. A sza-
badságharc egyik legszimpatikusabb tá-
bornoka, a szabadságharc győzelmei 
nagyrészt rajta múlnak, mert ő az, aki 
Görgey támadását fedezi, magára von-
ja a császári fősereget Budapest előte-
rében, hogy közben a sereg nagy része 
mehessen előre, szabadítsa fel Komáro-
mot.

Damjanich János. Mesébe illő, mázsás 
súlyú kardját meg kell nézni a Hadtörténeti 
Intézetben, csak ő tudott ilyen nagy kardot 
forgatni. Szerb, az istenadta. Akkor még 
nem volt világos, hogy a nemzeti fejlődés 
hova megy. Magyarország nemzetiségei 
jelentős részben hazájának tekintette Ma-
gyarországot, és ennek az országnak a jo-
gaiért küzdeni kell. Damjanich ilyen volt. 
Az a napi parancs, amit a délvidéki magya-
rokat, románokat irtó szerb felkelőkhöz írt, 
mármint: „Ti kutyák, én most elmegyek, 

de ha nem viselkedtek rendesen visszajö-
vök, és írmagig kiirtalak benneteket, … 
Átkozott fajunkból egy hírmag sem ma-
radjon, az utolsó szerbként én is főbe lö-
vöm magamat” nem ez volt a lényeg. Ha-
nem ő volt az a rendíthetetlen hadvezér, aki 
minden csatáját megnyerte.

Dessewffy Arisztid. Felvidéki nagy, hí-
res család tagja. Magánélete szerencsétlen 
volt, fiatalon elhunyt felesége. Talán ezért 
kereste ő is a halált a csatatéren. Amikor 
megtörténik a világosi fegyverletétel, az 
orosz és magyar tisztek összeültek. Nem 
haragudtak akkor ránk az oroszok, akkor 
még olyan „úriember világ” volt. Megkér-
dezi az orosz: „Ki volt az a tábori püspök, 
aki 1849. július 20-án a turai ütközetben 
a huszárjai élén vágtatott, vágta le a ko-
zákokat sorra?” Azért vélték püspöknek, 
mert Dessewffy egy szép nagy aranyke-
resztet viselt, és a vörös tábornoki egyen-
ruhájában vagdalkozott. Hát ő volt a tábo-
ri püspök.

Knézich Károly. Horvát. „Galícia 
végtelen nyomora szította fel az én sze-
memet, hogy ezen a világon változtatni 
kell.” – írja, mint császári-királyi tiszt, 
aki Galíciában szolgált. Lehet ez is, meg 
Kapitány Kata, akit Egerben vett felesé-
gül. Valószínűleg ő is azt mondta, hogy 
hát Károly barátom, gondold meg 48-
ban, hogy most mit csinálsz. Jó asszony 
irányítja a férjét.

Láhner György. A szabadságharc 
szürke eminenciása. Nem a csatatéren 
aratta a babérokat, ő volt a magyar hon-
védsereg felszerelési főfelügyelője. Egy 
olyan országban, ahol ipar nem nagyon 
volt, kézműipar sem, puskaművek sem, 
csizmadiák, szabók, és valami ipar volt a 
felvidéken. Össze kellett fogni, hogy egy 
170 ezres hadsereget fel lehessen szerel-
ni. Ő volt a nagy szervező. 54 éves.

dr. Bona Gábor hadtörténész emlékbeszéde
„A magyarországi örmények leszármazottai 

méltán lehetnek büszkék”
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Gróf Leiningen Westerburg Károly. 
Az angol királynő rokona. A családban volt 
egy kis gond, mert az édesapja egy polgár-
lányt vett el feleségül. Ettől még Leiningen 
a császári hadseregben szolgált Magyaror-
szágon. És megint csak az ügyes magyar 
nő, Sissányi Erzsébet Elízke (szerk. megj.: 
örmény gyökerű), akit elvett feleségül 
Bácskában. Leiningent nem kellett, hogy a 
felesége különösen győzködje, napirenden 
volt a német egység kérdése. Ki fogja Né-
metországot egyesíteni? Leiningen leírja a 
naplójában: „Ne az osztrák császár, nem 
kell nekünk egy abszolutisztikus rendszer, 
egy demokratikus, új Németország kell!” 
Aki Magyarországon a Habsburgok ellen 
harcolt, az ellen harcolt, hogy a Habsbur-
gok egyesítsék majd Németországot.

Nagysándor József. Azt mondjuk, 
hogy 164 év után nem tudunk újat mon-
dani. Dehogy nem tudunk. Megtalálták, 
hogy nem 1804-ben, hanem 1803-ban szü-
letett. Apróság, de az aradi vértanúról van 
szó! 1803-ban született Nagyváradon, és 
Sándor József János néven anyakönyvez-
ték. Lehet, hogy Nagy Sándorról sokat ol-
vasott, vagy sok volt a Sándor, elé kellett 
biggyeszteni valamit. Ő volt a republiká-
nus tábornok, nagy strucctollal a fején. A 
korabeli ember a külsőségeiben is jelét 
adta annak, hogy hova tartozik. A tábor-
nokok nagy része király-párti volt, de nem 
Habsburg király-párti. Magyarország ha-
gyományosan királyság volt, Nagysándor 
József viszont republikánus volt. Rendkí-
vül bátor volt, Buda ostrománál az elsők 
között mászott föl a lajtorján. Halottról 
vagy jót, vagy semmit. De nem szabad a 
történelmet úgy nézni, hogy minden fekete 
vagy fehér, ahogy Jókai Mór mondta, min-
dig meg kell találni az igazságot. 

Poeltenberg Ernő. Itt is mindenféle szü-
letési adatokat írnak a lexikonok, kiderült, 

sikerült megtalálni, hogy 1808-ban szüle-
tett. Egy magyar huszár ezred osztrák ka-
pitánya volt, a magyar huszárok átálltak a 
szabadságharc oldalára, ideát ő is letette az 
esküt, attól kezdve a szabadságharc végéig 
hűen szolgált. Poeltenberg magyarul is tu-
dott, állítólag tíz percig tudott úgy károm-
kodni, hogy egy magyar szót sem ismételt.  

Schweidel József. 53 éves, vezérőrnagy, 
a huszárok parancsnoka. Hazarendelték 
Bécsből. Mostantól – mondták 1848 tava-
szán – a Batthyány kormány az elől járód. 
Letette az esküt a magyar alkotmányra. A 
szabadságharc első csatáiban részt vett, tá-
bornokká avatták. Megbetegedett, a kor-
mány mindenkori székhelyének helyőrség 
parancsnoka lett. Ő védte Kossuthékat és 
az Országgyűlést. Nem nagyon kellett vé-
deni, mert akkor még nem volt ilyen, hogy 
talapzatáról lerántjuk a vezért és focizunk 
a fejével. Pest-Buda lakossága 1848-ban 
nagyobb részt német volt, aztán a kormány 
Debrecenbe került, ahol jó magyarok van-
nak, egyik sem bántotta volna Kossuthot, 
de azért nem ártott, hogy védelem legyen. 

Török Ignác. A tudós katona, mérnök, 
hadmérnök, a komáromi vár erődítője, 
a szegedi nagy sánc építője. Sőt még Ti-
hanynál is úgy gondolták, hogy a félszi-
getet elvágják a Balatontól, oda bevonul 
a honvédsereg, amíg az a tízezer sátoral-
ja magyar, ami még a honfoglalásnál a Ke-
leten maradt, bejön segíteni. Kicsit roman-
tikusak, félrevezetettek voltak akkoriban is 
az emberek.

Gróf Vécsey Károly. Hiába kerestem 
én a solti anyakönyvben, mert testvérei ott 
születtek, Solton, Pest megyében, nem ta-
láltam. Aztán egy kutató megtalálta, hogy 
Rzeczniów nevezetű orosz (lengyelorszá-
gi) városban született, ahol az apja ép-
pen akkor szolgált. Mindig tudunk újat 
mondani ezekről a hősökről. Ismeretes, 

1849. március 5-én egy osztrák dandárt 
Damjanichék jól elpüföltek. Csata után jó 
magyar szokás szerint a két magyar hadtest 
parancsnoka, Damjanich és Vécsey össze-
veszett, Damjanich mondta: „Barátom el-
késtél, korábban kellett volna megjelenni 
a csatatéren, mert én délről támadtam, Te 
meg ugye keletről kellett volna, hogy tá-
madj, ezért nagyobb volt a veszteségem.” 
Úgy összevesztek, ahogy csak a magya-
rok tudnak, tartották a haragot a szabad-
ságharc végéig. Egészen az aradi bitófáig, 
amikor a hagyomány szerint az a szép je-
lenet történt. Vécseyt végezték ki utoljára, 
már nem volt, akitől búcsúzzon. Odament 
Damjanich fölakasztott teteméhez és meg-
csókolta a kezét.

Utoljára hagytam azt a két embert, ami 
önöknek bizonyára a legkedvesebb, bár 
nem lehet válogatni a hősök között. 

Kiss Ernő és Lázár Vilmos. Mind a 
kettőről tudjuk, Erdélyből kirajzott örmé-
nyek családjából származtak. Kiss Ernő, 
a bánáti nábob, jelentős birtokkal rendel-
kezett, császári-királyi ezredes volt. Sa-
ját pénzén egy századot díszegyenruhá-
ban fölöltöztetett, elment Hannoverbe be-
mutatni Ágoston királynak, hogy íme, itt a 
magyar huszár százada. No, de nem ezért 
emlékezünk rá, hanem azért, mert a sza-
badságharc kitörése után a teljes csalá-
di ezüstöt, több mázsát a Kossuth-bankó 
megalapozására adott. Akkor úgy gondol-
kodtak, hogy papírpénznek csak akkor van 
értéke, ha annyi arany, meg ezüst fedezet 
van mögötte. Kellett az adakozás. Kiss 
Ernő is odaadta. Altábornagy lett. 1848 
nyarán a szerbek ellen jól vitézkedett, de 
igazán jó hadtestparancsnok ő sem volt. 
Viszont az a példája, hogy ezredét áthoz-
ta a szabadságharcba és később Országos 
Főhadparancsnok lett, ez egy nagyon fon-
tos momentum.

Lázár Vilmos. Róla is csak a legutóbbi 
időben derült ki, hogy 1817-ben született 
Nagybecskereken, Zrenjaninban, ahogy 
a szerbek mondják. 32 éves, kilépett csá-
szári-királyi hadnagy. Már iparosodik Ma-
gyarország, mert az első magyar vasút fő-
pénztárnokaként lett honvéd. Ez nagyon 
nagy dolog volt. Még nagyobb, hogy egy 
özvegyasszonyt vett feleségül, három gye-
rekét a legnagyobb szeretetben nevelte. És 
még nagyobb dolog volt az, hogy a sza-
badságharc első felében csak utásztisz-
ti, segédtiszti beosztást töltött be, és tulaj-
donképpen az ő igazi nagy tevékenysége 
az orosz betörés után következik be, ami-
kor hadosztályparancsnok, sőt, hadtest-
parancsnok lett. Több, komoly csatában 
ügyesen vezette a magyar sereget. A tábor-
noki rangot már nem kapta meg, a hadtest-
parancsnoknak a tábornoki rang dukált, de 
ez nem akadályozta meg Haynaut abban, 
hogy mint önálló seregtest parancsnokot, 
őt is halálra ítélje.

Ezzel a névsor persze nem merül ki, hi-
szen kevesen tudják, hogy a magyar hon-
véd tüzérség megteremtője, szervező-
je Lukács Dénes 1816-ban Nagyváradon 
született, szintén örmény eredetű volt. Az 
aradi törvényszék halálra ítélte, majd 16 
évi várfogságot kapott. Vagy, hogy az er-
délyi hadsereg „agytrösztje”, vezérkari fő-
nöke, Bem mellett, aki szintén tábornok 
lett, a gidófalvi születésű Czetz János volt.

Önök, magyarországi örmények leszár-
mazottai, méltán lehetnek ezekre a hősök-
re büszkék, és kívánom, hogy emléküket 
őrizzék, és a jövő generációjának adják át, 
hiszen ez egy olyan közösség, amelynek 
funkciója van. 

Köszönöm, hogy meghallgattak!

(Elhangzott 2013. október 2-án, az aradi 
vértanúk emlékünnepségen, Budapesten)


