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Az európai emigrációs évek
A szabadságharc bukása, a világosi fegy-
verletétel derékba törte a fényesen indu-
ló katonai pályáját, de elkerülte az Aradon 
kivégzettek szomorú sorsát. Erdélyből 
előbb Magyarországra, majd Bécsen ke-
resztül Hamburgba menekült. Onnan 1850 
nyarán Hannover, Köln és Brüsszel érin-
tésével Párizsba ment, ahol csatlakozott a 
Teleki László gróf által vezetett emigráci-
ós bizottsághoz, amelynek egyik legtevé-
kenyebb, meghatározó alakja lett. A Lon-
donban és Párizsban töltött évek során vé-
gig azon munkálkodott, hogy a nagyhatal-
mak segítségével a magyar emigráció új-
rakezdje a szabadságharcot. A szabadság-
harc szellemét azzal is ápolta, hogy Ham-
burgban kiadták német nyelven Bem er-
délyi hadjáratáról szóló jegyzeteit.1

Az európai évek során megismerkedett 
az argentin Basilia Ortiz de Rosas-val, fe-
leségül vette. Ez a döntés egy életre meg-
határozta a sorsát. Amikor 1860 májusá-
ban elhagyta Európát a családjával, akkor 
Czetz János sem gondolta, hogy ezzel a 
döntéssel örökre elhagyta az öreg konti-
nenst. Buenos Airesben 1860 októberében 
levizsgázott földmérésből, ez biztosította 
a családja megélhetését, földméréstől tar-
totta el magát. 1862-ben Emilio Mitre tá-
bornok, Buenos Aires provincia kormány-
zója megbízta az Azul-környéki nagybir-
tokok telkeinek felmérésével.
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és Czetz János honvédtábornok II. rész

osztály parancsnokává ezredesi rendfo-
kozattal. A Paraguay elleni háború során 
szükség volt egy műszaki csapattestre, 
amelynek felállításával Mitre elnök Czetz 
Jánost bízta meg. Az argentin hadsereg 
első műszaki alakulata a mai napig tiszte-
lettel adózik az emlékének.2

1866-ban találkozott régi 1848-as baj-
társával, Asbóth Sándorral, aki az Egye-
sült Államok argentínai, majd urugua-
yi nagykövete lett. Asbóth 1868. január 
21-én Buenos Airesben halt meg, ez na-
gyon megviselte Czetz Jánost, a munká-
ba menekült. 

Pampa kutató
Feltérképezte a brazíliai, illetve a para-
guayi határvidéket, elkészítette Santa Fe 
város vasútvonallal történő összekötésé-
nek terveit Esperanza és San Germino vi-
dékével.

Sarmiento elnök és a hadügyminiszte-
re elhatározta, hogy Cordobától és Santa 
Fétől délre, valamint Buenos Airestől nyu-
gatra kiszélesíti a határvonalat, azért hogy 
az indiánok ne törhessenek be rajta. Czetz 
a Cordobai Topográfiai Intézetben az érin-
tett területre vonatkozó adatokat és térké-
peket áttanulmányozta, majd elkészítette 
a terület térképét. Javaslatot tett a terület 
Rio Quinto folyóig történő elfoglalására 
és kijelölte az őrhelyek kiépítésének he-
lyeit. Életrajzi írásában erről így ír: „Kije-
löltem Santa Fé tartomány déli határpont-
jait, ….ennek a hőstettnek a híre jól meg-
érdemelt bámulatot keltett a kormány kö-
reiben és a Buenos Aires-i újságokban… 
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akadt olyan ember is, aki engem a legvak-
merőbb Pampa-kutatónak nevezett el.”3

Colegio Militar 
Domingo Faustino Sarmiento elnök már 
1869-ben sürgette az ország első kato-
nai oktatási intézményének felállítását. A 
kormány egy különleges katonai bizottsá-
got hozott létre annak érdekében, hogy ja-
vaslatot tegyen az új katonai iskola szer-
vezetére és képzési struktúrájára. A kivá-
lasztott kiváló tisztek csoportja két hó-
nap elteltével, 1870. június 20-án kiadta 
az iskola alapítására vonatkozó rendele-
tet. A Colegio Militar (a későbbi Colegio 
Militar de la Nación) igazgatójának Juan 
Fernando Czetz ezredest nevezték ki.

A feladat rendkívül nehéz volt, mert 
szinte a semmiből, nagyon kevés segéd-
eszközzel kellett létrehozni. Az első hall-
gatókat 1870. július 19-én vették fel. A 
katonai oktatási intézményben olyan ka-
tonatiszteket képeztek, akik később az ar-
gentin hadsereg dicsőségére váltak. 1874. 
május 24-ig, négy évig vezette az intéze-
tet, amikor is politikai intrikák miatt tá-
vozni kényszerült. 

Entre Ríosban tartományban ismét föld-
mérői munkát végzett. 1875-ben a Topog-
ráfiai Intézet elnökének nevezték ki. Uta-
sítást adott ki a provincia összes kerületé-
nek kataszteri felmérésére, amely Argen-
tínában az első ilyen munka volt.

Visszaköltözött a Buenos Airesbe és a 
Topográfiai Intézetben mérnökként he-
lyezkedett el. Itt ismét földmérő munkát 
végzett. 

1884-ben megalapította az Academia 
Militart, emellett kinevezték a hadse-
reg vezérkara IV. osztályának főnöké-
vé. Ebben a beosztásban 1896-ig maradt. 
Czetz visszaemlékezéseiben az Academia 
Militart „katonamérnöki iskolának” 

nevezi, a mai fogalmaink szerint hadmér-
nök akadémiát alapított.

Az Andok tanulmányozására vonatko-
zó indítványát 1893-ban terjesztette a kor-
mány elé. A terv kivitelezésére 30 ezer 
pesót bocsátottak a rendelkezésére. A 
munkálatokban katonatisztek és egy ma-
gyar mérnök, Léderer Gyula segítette, aki 
később Célia lányát feleségül vette.

1891. január 19-én meghalt a felesége, 
ezt követően csendes visszavonultságban 
élt. 1895-ben az argentin hadsereg ezre-
deseként vonult nyugdíjba. A nyugdíjas 
éveiről a Budapesti Hírlap rendszeresen 
tudósított. A millenniumi ünnepségsoro-
zatra haza szeretett volna menni, azonban 
egészségromlása miatt erre mégsem vál-
lalkozott. Hazatérésével a politikai körök 
is komolyan foglalkoztak. Az 1848-49-es 
honvédek nyugdíjazó bizottsága 1899. jú-
lius 10-én évi 960 forint nyugdíjat ítélt 
meg Czetz tábornoknak. Széll Kálmán 
miniszterelnök évi kétezer forint nyugdí-
jat engedélyezett az 1848-as tábornoknak, 
hogy itthon megfelelő módon élhessen.4

Szülőfalujában, Gidófalván nagy tisz-
teletnek örvendett, teljesítették a legfőbb 
óhaját megtalálták és rendbe tették a szü-
lei sírját a református temetőben.

A 80. születésnapján Buenos Aires ma-
gyar közössége köszöntötte az idős tábor-
nokot. A tábornok spanyol nyelven írt em-
lékiratát lefordították németre. A magyar 
fordítást a kolozsvári Országos Történelmi 
Ereklye Múzeum felkérésére Strasser Mi-
hály hírlapíró készítette el. Az emlékiratot 
Czetz leírta egész pályafutását, gyerekko-
rát, ifjúságát, szerepét a szabadságharcban, 
az emigráció éveit, házasságát, majd az ar-
gentin pályafutását, a kolozsvári Erdélyi 
Történelmi Lapok folytatásokban közölte.

A Budapesti Hírlap folyamatosan fi-
gyelemmel kísérte a tábornok életét és 
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egészségi állapotát. A szá-
zadfordulón Magyarországon 
már alig ismerték, rajta kívül 
csak egyetlen tábornoka élt 
akkor a legendás emlékű sza-
badságharcnak: Görgey Artúr. 
Czetz tervezte a hazautazást, 
de belátta, hogy a megromlott 
egészsége miatt az egyhóna-
pos nagy utat már nem lett vol-
na képes megtenni. 

1904-ben haláláról mél-
tó módon emlékeztek meg a 
magyarországi lapok. A sza-
badságharc tábornokát, az ar-
gentin hadsereg ezredesét ka-
tonai tiszteletadás mellett he-
lyezték örök nyugalomra Bu-
enos Aires Recoleta temetőjében, az Ortiz 
család sírboltjába. 1969. október 10-én a 
Colegio Militar de la Nación alapításának 
100. évfordulóján a hamvait átszállították 

az akadémiára és az ottani ká-
polnában helyezték el. Urnája 
előtt díszőrség tiszteleg, mell-
szobra pedig az akadémia au-
lájában áll.

Tevékenységét és nevét 
mindkét hazájában nagy tisz-
telet övezi. A Magyar Harco-
sok Bajtársi Közössége Argen-
tínai  „Czetz János” Főcsoport 
1990. október 6-án leplezte le 
Asbóth Sándor és Czetz János 
Hősök és mártírok falán elhe-
lyezett  emléktábláját.5

Az argentínai magyar kö-
zösség 2004. november 27-
én avatta fel a Plaza Hungríát 
(Magyar-tér) Buenos Airesben. 

Az ott elhelyezett székely kaput a Magya-
rok Világszövetsége ajándékozta az Ar-
gentínában élő magyaroknak. A székely 
kapu első oldalán Czetz János magyar 
honvédtábornok arcképe van kifaragva, a 
domborművön magyar és spanyol felirat 
található.

Szülőfalujában, Gidófalván emlék-
táblát helyeztek el a községháza fa-
lán és emlékszobát alakítottak ki. A 
gyergyószentmiklósi örmény katolikus 
templomkertben emléktáblát avattak az 
1848-1849-es forradalom és szabadság-
harc legfiatalabb tábornoka, az argentin 
hadsereg ezredese tiszteletére. Emléktáb-
lája van Budapesten és Pándon is.

Tisztelgés a mártírok emléke előtt
A szabadságnak nincsen nemzetisége. A 
mi szabadságharcunk jó példa erre, hiszen 
a kivégzett 13 tábornok közül többen nem 
is voltak magyarok. Nemcsak a magyar-
ság, hanem minden, e hazában élő nép kö-
zös érdeke/érdeme volt a szabadság vé-
delme. Szabadságharcunk összefogás 

Czetz János emléktáblája Buenos Aires 
Chacarita temetőben (Fotó: Dr. Tóth Ger-
gely Forrás: http://www.magyarnegyed.com/
location/141/ )

Czetz János a Plaza 
Hungríán elhelyezett szé-
kely kapun (Fotó: Dr. Tóth 
Gergely Forrás: http://
www.magyarnegyed.com/
location/61/ )
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volt, amelynek a népek megbékélése adott 
biztonságot és erőt.

Mártírok közül hárman – Aulich Lajos, 
Láchner György, Leiningen-Westerburg 
Károly – németek, ketten – Kiss Ernő 
és Lázár Vilmos – örmények, Damja-
nich János szerb, Knezics Károly horvát, 
Pöltenberg Ernő osztrák volt.

Nekünk, kései utódoknak feladatunk és 
kötelességünk a múlt emlékeinek megőr-
zése, a tiszteletadás, és az emlékezés. A 

mártíroknak szóló tisztelgés üzenet a mél-
tóságról, a bátorságról, a zászló iránti hű-
ségről, a haza iránti olthatatlan szeretetről, 
az emlékezésről, a megbékélésről, és a jö-
vőről. 

A Hazáért, a szabadságért mindhalálig! 
Nyugodjanak békében! 

(Elhangzott a Fővárosi Örmény Önkor-
mányzat által szervezett aradi vértanúkra 
emlékezés ünnepi rendezvényén, 2016. ok-
tóber 6-án.)
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Él Kolozsváron egy szobrászművész - 
Gergely István, aki már évtizedek óta el-
kötelezettje a szobrászat egyik műfajá-
nak: az emlékérem, emlékplakett művé-
szetnek. Olyannyira elkötelezettje ennek a 
műfajnak, hogy lassan-lassan egy erdélyi 
történelmi arcképcsarnok kerekedett ki a 

Gergely István laudációja (részlet)

keze alól, aminek igazán örülhetünk, hisz 
Gergely István nagy, hézagpótló feladat-
ra vállalkozott. Lelkes, odaadó munkájá-
ért övezze elismerés és dicséret.

Gergely István világosan fogalmaz, 
egyszerű és tiszta formákra építi négy-
zetes alaprajzú domborműveit. Gazdag 


