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Nagy sikert tudhatunk magunk mögött, 
hiszen mazsolányi csapatunk a Fővárosi 
Örmény Önkormányzat felkérésére, kato-
nás fegyelemmel és munká-
val képes volt megvalósíta-
ni három hét alatt a hagyo-
mányteremtő Farsangi Bált, 
amelyen remélem Önnel is 
találkozhattam. Az elgondo-
lás nem csupán a mulatság 
okán született meg bennem, 
hanem azért is, mert fontos-
nak tartottam megbecsülé-
semet kifejezni a választá-
sok során tanúsított munká-
jáért és nem utolsó sorban 
azért, hogy a viszontagságok és a múló évti-
zedek sodrában is fontosnak tartja életében 
örmény gyökereit. A múlt és annak folyama-
tos ápolása a jövő garanciája. Ennek tudatá-
ban és az összefogás erejében bízva a ren-
dezvényen egyénileg adakozhattak a ma-
gyar nyelvet életben tartó, Csángó Rádió ja-
vára. A fennmaradásért folytatott küzdelmet 
sikerült annyival támogatniuk, hogy a mű-
ködés 35 hónapra garantált legyen a csíki 
településről sugárzott médiumnak, amelyet 
köszönettel már meg is kaptak. 

Kifejezett boldogsággal töltött el, 
hogy a bál tervezett létszámát megha-
ladva, szinte kétszer annyian érkez-
tek hozzánk. Az eseményről videó fel-
vétel készült, amelynek rövidített válto-
zata mindenki számára elérhető lesz ké-
szülő honlapunkon. A bált, teljes hosszá-
ban a Fővárosi Örmény Önkormányzatnál 
a fovarosiormeny2014@gmail.com címen 
lehet megrendelni.

Számtalan értékes embert ismertem 
meg – remélem, köztük Önt is  amióta 

Tisztelt Olvasó!

a közösség részeként tevékenykedem. 
Minden tudásommal és erőmmel azon 
leszek, hogy ezt az általam sokra tartott 

és tehetséges közösséget 
a haladás útján tartsam, 
hogy a meglévő alapokat 
a lehető legjobb irányvo-
nalak mentén aktualizál-
jam a Fővárosi Örmény 
Önkormányzat képviselői-
vel együtt. Mint tudja, sok 
feladat áll előttünk. A leg-
fontosabbak között sze-
retném megemlíteni a kö-
zösség erősítését és a fia-
talok mozgósítását. Több 

olyan program indítását, amelyek a gya-
korlati élet részeként is, izgalmas és hasz-
nos időtöltést tesznek lehetővé a kicsik-
től az idősebb korosztályig egyaránt. Ba-
darság lenne titkolnom, hogy a fent em-
lített örömöm ellenére, szomorúan ta-
pasztaltam a közösségen belül meghúzó-
dó konfliktusokat. Hiszem azt, hogy hosz-
szútávon és konstruktívan ezeket együtt 
legyőzzük, vagy legalábbis új lapot nyit-
hatunk az érintett kérdésben. Ezért ez-
úton kérem, hogy ha bármilyen meglátá-
sa vagy javaslata van, keressen nyugod-
tan. Fogadóórát a 1052 Budapest, Akadé-
mia utca 1. I. em. 179180. teremben tar-
tok, előzetes megbeszélésen alapuló idő-
pontban (3321791). Emellett pedig, Már-
cius 30án 17.00 órától, képviselőinkkel 
együtt várjuk, Közmeghallgatás keretein 
belül ugyanezen címre. A korlátozott fé-
rőhely miatt, igény szerint megismételjük.        

 Esztergály Zsófia Zita
Fővárosi Örmény Önkormányzat elnök

Még ma is kevesen tudják, hogy a ma-
gyar nép tiszteletreméltóan hősies harcá-
ban, 1848/49ben számos örmény is részt 
vett, lelkesen és önfeláldozóan támogat-
va a szabadságharcért vívott küzdelmet. 
Azon a szép tavaszon Erdély-
országban, ott is főként az ör-
mény lakta Szamosújvár és 
Erzsébetváros követei az or-
szággyűlésen Magyarország 
és Erdély uniója mellett dön-
töttek.

Nem sokkal később, ami-
kor az új Kossuth bankó-
ra kellett a fedezet, habozás 
nélkül nyitották meg pénztárcáikat, ek-
kor már nemcsak a két város lakói, hanem 
Kolozsvár tehetős és szegényebb módban 
élő örményei is. Úgy érezték, honpolgárai 
ők annak a hazának, melynek oltárán szí-
vesen áldoznak.

A szabadságharc zivataros idején pedig 
vérükkel öntözték azt a földet, amely ott-
hont adott nekik. Az örmények kemény 
munkával, nagy hozzáértéssel és szor-
galommal felvirágoztatták a kereskedel-
met, sokan nagy vagyont gyűjtöttek. Ezek 
a családok később, az államkincstár gya-
rapításáért nemességet kaptak. 

Több család már az 1600as évek vé-
gén, I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem-
től kapott nemességet, a török által ki-
fosztott Erdély gazdasági helyzetének 
jobbításáért. A nemesség pedig kötele-
zett! Földbirtokot vásároltak, gyermeke-
iket tanítatták, s ők később jelentős tiszt-
ségeket töltöttek be szűkebb hazájukban. 
Nem egy közülük a vármegye alispánja, 
szolgabírája, sőt, főispánja lett. A magyar 
nemessé vált örmények erős szálakkal 

A legszebb tavasz örmény hősei

kötődtek a reform eszmékhez, s fennen 
hirdették a polgári átalakulás szükséges-
ségét.

Könnyen utat találtak, ahhoz a vezető 
közeghez, amely a reformkor küzdelmeit 

irányította, s minden fenntar-
tás nélkül csatlakoztak a for-
radalomhoz és szabadság-
harchoz. Tették ezt minden 
feltétel nélkül, büszkén adva 
fiaikat a honvédseregbe.

E seregben tiszti rangban 
szolgált Kiss Ernő, Lázár 
Vilmos, Czetz János s mellet-
tük még  hetven, nemesi csa-

ládból származó örmény. Ők azok, akiket 
méltatlanul elfeledtek, nevüket nem őrzik 
a történelem lapjai. Az országos hírnév-
re szert tevők mellett pedig voltak sokan, 
akik életüket és vérüket áldozták a sza-
badságért.

Ilyen volt például Lukács Dénes, 
a honvédtüzérség megszervezője, és pa-
rancsnoka, akit szintén halálra ítéltek, 
ám kegyelmet kapott. Nem tudni vajon 
Ferenc József,  akit Lukács tanított lova-
golni – járt e közben az érdekében, vagy 
Haynau legendás fejfájásainak egyike 
volt ennek oka? Mindenesetre halál he-
lyett, hat évet töltött el a komáromi vár 
kazamatáiban, talpig vasban. S ott volt 
a szamosújvári főbíró fia, Novák Tivadar. 
Ő volt a budapesti nemzetőrség főhad-
nagyi rangban szolgáló segédtisztje, akit 
Windisch-Grätz azért lövetett főbe, mert 
császári katonákat próbált meg átcsábí-
tani a szabadságharc oldalára. Még keve-
sebbet lehet tudni a szabadságharc közka-
tonáiról, pedig voltak számosan, a város-
ok az előírt kvótán túl, jóval több katonát 
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áldoztak. Sokan önkéntesként vonultak 
be. A korabeli feljegyzések szerint, szá-
muk meghaladta a kétszázat, s a harcok-
ból soha nem tértek vissza.

Néhányuk neve vált ismertté csupán, 
köztük a Szentpéteri testvéreké. Ferenc, 
Imre és Miklós 1849ben már nem él-
tek. A hadmegye parancsnoka, Cserey ez-
redes, a magukra maradt szülőknek álla-
mi segítséget ajánlott fel. Az apa büszkén 
utasította vissza az ajánlatot, mondván: 
„Vagyonomat három fiam képezte. Ör-
vendek, hogy mind a hármat a haza szá-
mára nevelhettem, s büszkít a tudat, hogy 
mind a három vérét a hazáért ontotta.” 

A főtisztek közül a legizgalmasabb 
egyéniség Kiss Ernő, akit Mária Terézia 
emelt nemesi rangra. A família a legtehe-
tősebbek közé tartozott, fiuk ennek meg-
felelően a monarchia legelőkelőbb isko-
lájában a bécsi Thereziánumban végez-
te tanulmányait. Katonai pályáján gyor-
san haladt előre, 1845ben már ezredes, 
a 2. Hannoveri huszárezred parancsno-
ka. Ekkor saját pénzén az ezred egyik szá-
zadát díszegyenruhába öltöztette és elvit-
te a deli legényeket bemutatni Ernő Ágost 
királynak. Kiss Ernő gáláns természe-
tű volt, könnyedén bánt a pénzzel, ki-
sebb nagyobb kölcsönökkel segítve ki 
például Haynau bárót is, aki később se-
hogyan sem akart emlékezni erre a gesz-
tusra. 1848ban az egyetlen magas rangú 
tiszt, aki csatlakozott a szabadságharchoz. 
1949ben már altábornagy, amikor orszá-
gos főparancsnokká is kinevezik. A vilá-
gosi fegyverletétel után elsőként állították 
Aradon hadbíróság elé.

Czetz János katonacsaládból szárma-
zott, érthető tehát, hogy maga is ezt a hi-
vatást választotta. A bécsi Földrajzi In-
tézet katonai térképészeti osztályán dol-
gozott, s innét vitte őt Mészáros Lázár, 

az első felelős magyar kormány hadügy-
minisztere, hogy megszervezzék a mi-
nisztériumot. 1848ban Bem tábornokkal 
közösen szervezték újjá a szétbomlott, zi-
lált erdélyi sereget, amellyel karácsony 
első napján, győztesen vonulhattak be 
Kolozsvárra, majd egész ÉszakErdély-
ből kiverték a császáriakat. Sikeres csaták 
hőse volt ő, 27 évesen nyerte el a tábor-
noki kinevezést. A szabadságharc buká-
sa után külföldre menekült, ahol megírta 
az erdélyi hadjárat történetét. Ezután Ar-
gentínában telepedett le. Az argentin had-
sereg kiemelkedő szervezője és Argentína 
első nemzeti Katonai Akadémiájának lét-
rehozója és 25 éven át igazgatója. Föld-
rajztudományi munkássága is jelentős. 
Buenos Aires egyik főterén lovas szobra 
áll a Katonai Akadémia előtt. Emlékez-
tet arra, hogy távol a hazájától is megáll-
ta a helyét. 1902ben 82 évesen hunyt el. 
Síremlékét az argentin főváros katonahő-
sök temetőjében állították fel.

Lázár Vilmos tizennyolc esztendő-
sen katonai pályára lépett. 11 évi szolgá-
lat után vált meg a seregtől, s civil fog-
lalkozást választott. A honvédsereg ala-
kításakor visszatér, nagyon hamar önál-
ló hatáskört kap, zászlóalj főhadnagyként. 
FelsőMagyarország védelmét bízták rá. 
Bem parancsára a temesvári csata után 
még megpróbálta a széthullott sereget is-
mét egybefogni. Ám Világos után ő is 
megadta magát. A „győztesek” a legbűnö-
sebbek kategóriájába sorolták Lázárt, ám 
amiért letette a fegyvert, kegyelemből kö-
tél helyett golyó általi halálra ítélték. 

A legszebb tavasz 167. évfordulóján 
tisztelegjünk hát a szabadságharc örmény 
tisztjei és közkatonái előtt.

Források felhasználásával összeállította 
Nuridsány Zoltánné

 „Az erdélyi identitás egy életre szól. 
Alkotók sorát hozhatnánk fel példaként, 
hogy a világban bárhová is kerültek, Er-
dély – legalábbis emlékképekben  visz-
szatér, témaként folyamatosan jelen van 
munkájukban. Egy jelentős életmű alkotó-
jaként, Gross Arnold grafikus számára Er-
dély változatlanul kimeríthetetlen kincses-
bánya, amely új és új lehetőségeket kínál.

Az  út Tordától, szülővárosától, 
Budapestig Európa történelmének  zakla-

Aradon  1998 húsvétján  Zarándi Zarán-
dok  címen megjelent egy  kis református 
gyülekezeti lap, a pankotai egyházközség 
kiadásában. A lap ismertetésére, és benne 
egy Pávay Gyula tollából megjelent írás-
ra visszatérek, előtte viszont Zárug Luk-
ácsról írok, akire úgy bukkantam rá, hogy 

Tallózásaim innen-onnan
Bálintné Kovács Júlia

Mint a Füzetek munkatársának, erdélyi tudósítójának, feladatom a sajtófigyelés. Ezút-
tal is ezt teszem. Először  egy  Gross Arnoldról szóló írásból idézek, amelyben a szer-
ző  Józsa István a 85 éves művészt köszöntötte a kolozsvári Szabadság hasábjain 2014 
novemberében.

Forrás: Antalfy Krisztina

tott periódusát jelenti (…) művészi útját 
tulajdonképpen mégsem befolyásolták. 
Kezdettől kialakult formanyelvvel jelent-
kezett, alkotói magatartása változatlan. 
Alkotásaiban „ellenvilágot” épít, illetve 
a létezőt akarja megszépíteni egy tündé-
ri, ideális világ jelenlétének a felmutatá-
sával. A téma természeti kép, városkép – 
kezdettől képzelt, álmodott.” 

(Kiemelés tőlem B.K.J.)

elővettem a Romániai Magyar Irodalmi le-
xikon  5/2 (öt per kettes) kötetét, hogy a 
Zarándi Zarándok-ról tudjak meg egyet
mást. Megtudtam.

A következő címszó viszont 
Zárug Lukács volt, akire tökéletesen il-
lik az a jellemzés, amelyet Józsa István 

…


