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Október 4-én az Erdélyi Örmény Gyö-
kerek Kulturális Egyesület rendezésé-
ben emlékeztünk meg a vértanúkról, 
különösen az örmény származású Kiss 
Ernő honvéd altábornagyról, Lázár Vil-
mos honvéd ezredesről, valamint 
Czetz János – a szabadságharc 
legfiatalabb – tábornokáról, aki-
nek sebesülten sikerült elmene-
külnie, majd Argentínában dicső-
séget szereznie a Katonai Akadé-
mia megalapításával, a Térképé-
szeti Intézet beindításával, műkö-
désével.

Az estet a Himnusz eléneklé-
se után dr. Issekutz Sarolta nyitot-
ta meg, emlékeztetve az 1995-ben 
hozott Fővárosi Örmény Kisebb-
ségi Önkormányzat határozatára, 
amely a hazai magyarörmények 
legfontosabb ünnepeként az Ara-
di Vértanúk napját, október 6-át jelölte 
meg. A volt fővárosi elnök felelevenítet-
te a mindig zsúfolásig megtelt Városhá-
za dísztermében tartott megemlékezések 
változatosságát, a közös ünneplés feleme-
lő hatását. Esztergály Zsófia Zita jelenlegi 

Az Aradi Vértanúkra emlékeztünk 
elnök köszöntőjében megerősítette a ha-
gyomány folytatását.

Dr Kedves Gyula hadtörténész, aki az 
első megemlékezések, kiállítások óta hűen 
vállalja a szabadságharc történelmi hátteré-

nek, lefolyásának, szereplőinek – különö-
sen az örmény gyökerűeknek – bemutatá-
sát a közösségünk számára, most a hősö-
ket, mint embereket mutatta be közvetlen 
modorában. Szatmárnémetiről László Zita 
színművésznő és Hencz József zeneszerző 

László Zita Dr. Kedves Gyula

A mikrofonnál Esztergály Zsófia és dr. Issekutz Sarolta
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zongorán Főhajtás című irodal-
mi, zenés megemlékezést ad-
tak elő, versek, prózák, doku-
mentumok felhasználásával. A 
műsor szép íve, tartalma, az át-
élés hatása a szűnni nem akaró 
tapsban összegződött. Harang-
zúgás mellett koszorúztunk a 
hősök kopjafájánál. Fogadás, 
erdélyi örmény ízekkel zárta 
a rendezvényt, amelyet a Bp. 
Főv. II. ker. Örmény Önkor-
mányzat és a Fővárosi Örmény 
Önkormányzat támogatott.

M

A XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Ön-
kormányzat híven ápolja az örmény szár-
mazású Kiss Ernő altábornagy, aradi vér-
tanú emlékét. Az általuk állított bronzpla-
kettel díszített emléktáblánál a XV. kerüle-
ti Kiss Ernő utcában, minden évben októ-
ber 6-án és márc. 15-én emlékünnepséggel 
tisztelegnek és róják le kegyeletüket.

2017-ben az emléktábla felavatásának  
15. évfordulóján jelentős ün-
nepséget tartottak, Nuridsány 
Zoltánné elnök vezetésével a 
szép számmal megjelenő, jó-
részt ismert érdeklődő kö-
zönség előtt. Az emléktáb-
la jobb és baloldalán a Vité-
zi Rend sorfala állt. Dr. Hor-
váth Zsolt történész, a Nem-
zeti Emlékezeti Bizottság Hi-
vatalának kabinetvezetője el-
mondta megrendítő gyásznapi 
beszédét. Nyomban utána az 
emlékező közönséggel együtt, 

Aradi Vértanúkra emlékeztek 
a XV. kerületi örmények október 6-án 

elmondták az Úr imádságát. Várady Má-
ria színművész közreműködésével örmény 
nyelven elhangzott az Örmény Himnusz, a 
Miatyánk és a Darumadár. A Hartyán Álta-
lános iskola két tanulója verset mondott. Ko-
szorúzás után elénekelték a Szózatot és ba-
ráti beszélgetésekkel zárult a tiszteletadás, 
amely hosszú ideig emlékezetes marad.

Dr. Cs.G.

Középen dr. Horváth Zsolt


