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Kedves Sarolta!
Igazán meglepődtem, amikor az ör-

mény újság utolsó kiadásában a saját ne-
vemmel találkoztam az olvasói levél ha-
sábján...köszönöm szépen! 

Most arról szeretnék beszámolni, hogy 
nagy megtiszteltetés ért engem, amikor 
meghívtak, hogy május 27én vegyek 
részt egy látogatáson El Palomarban, az  
itteni Katona Iskolában, együtt Dr. Kövér 
Lászlóval és Bekk Mária feleségével, akik 
néhány napos hivatalos vizitre jöttek Bu-
enos Airesbe. Az eseménynek több moz-
zanata is felejthetetlenné tette számom-
ra ezt a napot: a Magyar Országgyűlés el-
nökének díszes fogadtatása, a zenés pará-
dé, kadettek díszegyenruhás felvonulása, 
a két nemzeti himnusz a katonai zenekar 
előadásában, Podio Juan Alberto tábor-
nok, az iskola mostani igazgatójának be-
széde és nem utolsó sorban, mindannyi-
unk őszinte meglepetésére egy repülő és 
helikopterlégibemutató. 

Viszont számomra mégis a legmegha-
tóbb az volt, hogy milyen mély tisztelettel 

beszéltek úgy a tábornok, mint a jelenlevő 
argentin ezredesek Czetz János tábornok-
ról, az iskola alapító igazgatójáról. Teljes 
tudatában örménymagyar származásával, 
eredetével, az 1848as szabadságharcban 
elért sikereivel és Argentinában véghezvitt 

sokrétű munkálkodásával, büszkén mond-
ták el, hogy a mai napig is a tisztek kikép-
zésének alapját Czetznek a (saját kezűleg, 
spanyol nyelven) írásban lefektetett rende-
letei, ajánlatai, szabályai képzik. Az erede-
ti könyv  Orden del Colegio  megtekint-
hető az iskola múzeumában, ahol több em-
léktárgy is ki van állítva abból az időböl. 
Szintén látható Czetz János egyenruhájá-
nak és kardjának replikája, melyet a ma-
gyar állam az iskola 100 éves fennállásának 
jubileumára adományozott. Ez alkalommal 
Dr.  Kövér László ajándékként átadott egy 
címeres magyar zászlót, amely előtte a ma-
gyar parlamentben lobogott és úgyszintén 

híres „nagybácsim” társaságában

Podio Juan Alberto, Dr. Kövér László, felesége, Barcsi Gyula magyar nagykövet

Czetz zászlóalja lobogójának 
egy hasonmását. A kedves, mo-
dern  (jurtaformájú) kápolná-
ban vannak elhelyezve örök 
nyugalomra Czetz János porai. 
Ezt a sírhelyet koszorúzták meg 
egy megható aktus keretében a 
tábornok és az elnök úr.

Engem személyesen, 
nem csak mint örményma-
gyar, hanem mint vérbeli ro-
kon (Czetz húga Anna édes-
apám üknagyanyja volt), vég-
telen büszkeséggel töltött el az 
ezen a napon tapasztalt tisztelet-
adás és a történelmi tények meg-
másíthatatlan konzerválása. Nagy örömömre 
sikerült eljuttatnom Dr. Kövérnek, a magyar 
parlament elnökének édesapám írását, ame-
lyet „A Retezár Család Krónikája”c. könyvé-
ben Czetz Jánosról írt. Édesanyám fordításá-
ban pedig az argentin tábornoknak és ezrede-
seknek a spanyol verziót tudtam átadni.

Kedves Sarolta, remélem, valameny-
nyire érzékeltetni tudtam ennek a napnak 
a magyarerdélyiörménycsaládi fontos-
ságát és velem együtt tud örülni.

Szívélyes üdvözlettel
Retezár Mónica

Olvasói levél

Kövér László az Országgyűlés elnöke

a Buenos Aires-i El Palomar Katona Iskola


