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AzErdélyiÖrményGyökerekKulturális
Egyesület által összeállított, dr. Issekutz 
Sarolta vezette műsor gerincét a Fiatal 
örmény honvédtisztek a magyar szabad-
ságharcban bevezető előadás alkotta, is-
mertetve az életkoruk szerint összeállí-
tottsorrendbenaszabadságharcbanrészt-
vevő erdélyi örménység főbb személyi-

ségeit:Lázár Vilmos ezredes,aradi vérta-
nú, Lukács Dénes ezredes, Czetz János 
tábornok, szamosújvári Bogdánffy  An-
tal alezredes, gattályi Gorove Antal őr-
nagy,elemériésittebeiKiss Antalőrnagy,
pojeniBogdánovits  Hubert őrnagy, a há-
rom Szentpéterytestvérhonvédtisztekés
ahozzájukképest legidősebb,elemériés
ittebeiKiss Ernőaltábornagy,aradivérta-
núrövidéletpályájátismertette.Megemlí-
tette Görgei Artúrtábornokanyaiágiör-
ményszármazásátis.

Fővárosi Örmény Klub március 15-i ünnepén

Az előadó felhívta a figyelmet arra,
hogysegítsenektovábbkutatniaszabad-
ságharcban résztvevő–egyenlőrenévte-
len-magyarörményeket(pl.acsaládiar-
chívumokban a gyászjelentések tartal-
maznak erről adatokat), hogy példakép-
kéntmegmentsükaz ifjúság, a jövő szá-
mára a magyarörmény hősök emlékeze-

tét. Ugyanis a magyar sza-
badságharcban a kb. 10-12
ezerfőnyiörménylakosság-
bólkb.70honvédtiszt–kö-
zülükkettőaradivértanú-és
többszázhonvédharcoltma-
gyarhazájaszabadságáért.

Fabók Bíborka 17 éves
magyarörmény diáklány,
versmondó és egyéb verse-
nyek győztese, népes csa-
ládjával érkezett vidékről a
megemlékezésre. Petőfi Sán-
dor: A Magyar nemzet, vala-
mint Kozma Andor: A kar-
thágói harangok c. költemé-

nyéthihetetlenátérzésselszavaltael,me-
lyet a hallgatóság megrendülten hallga-
tott, nagy tapssal jutalmazott. 
Előadás hangzott el a nemzeti emléke-

zetben méltatlanul háttérben maradt, 150
évvel ezelőtt elhunytLukács Dénes ezre-
desrőlésaLukácscsaládról, amelybőltöb-
benisrésztvettekazországvezetésében.
Az erzsébetvárosi Lukács Ignác és 

lellei Gaál Terézházasságából6gyermek
született,valamennyienNagyváradon.

Anna leányuk fia dr. Szilágyi Dezső 

Talpra magyar! 170 éve tört ki a magyar forradalom és szabadságharc címmel szép és 
tartalmas műsort rendezett március 15-én 17 órától a Budapest Főv. II. kerületi Ör-
mény Önkormányzat a Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség közösségi terében.
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ügyvéd, egyetemi tanár, országgyűlé-
si képviselő,magyar királyi igazságügyi
miniszter (6 évig), a képviselőház elnö-
ke volt.

Dénes tüzérezredes a szabadságharc-
ban,amagyartüzérségmegmentője.

GyörgyországgyűlésiképviselőNagy-
váradon, belügyi államtitkár, veje dr. 
Lukács László pénzügyminiszter, keres-
kedelemügyi- és belügyminiszter, király
személyekörüliminiszter.

János Biharvármegyetisztifőorvosa.
Sándor országgyűlési képviselő, had-

felszerelési kormánybiztos, akinek kö-
szönhetően zökkenőmentes volt a hon-
védseregruházatiellátása.

Erzsébetvárosi Lukács Dénes 1816-
ban született és 1868. április 1. hunyt el
Nádudvaron.
Már 14 éves korában hadapródként

egy tüzérezredbe került, majd elvégez-
te a tüzérségi iskolát, tanult Bécsben is.
Későbbőoktattatüzérségiismeretekreaz
ifjúFerenczJózsefetis.Ahonvédségha-
dianyag ellátásában páratlan érdemeket

szerzett.A tüzérségi lőszerellátásmellett
azönállófegyver,lőszeréslőporgyártást
isőirányította,ővezetteatüzérségiosz-
tályt,amelyazelső lépésvoltanemzet-
őrségitüzérségkialakításához.Írtegytü-
zérségi kézikönyvet is,ennekalapjánok-
tattákahonvédtüzértiszteket.(Ugyaneb-
ben az időbenCzetz János – később tá-
bornokpedigMagyar hadnyelvtan köny-
vet írt a honvédség számára.)AzOrszá-
gos Nemzetőrségi Haditanácshoz vezé-
nyelték,majdaHaditanácstüzérségiosz-
tályának főnökévé nevezték ki. Jelentős
érdemeketszerzettabban,hogyatüzérség
ahonvédhadsereglegegyenletesebbtelje-
sítménytnyújtófegyvernemevolt.1849-
ben alezredes, majd ezredessé léptették
előéskineveztékaHonvédTüzérFőpa-
rancsnokságvezetőjévé.Aszabadságharc
leveréseutánelfogták,ésazaradihaditör-
vényszék1850-benelőbbgolyóáltaliha-
lálra,majdtizenhatévvárfogságraítélte.
Temesváron,Aradon,majdKomáromban
töltöttebüntetését.Komáromifogságában
térképészettelfoglalkozott.1840-benLu-
kácsDéneskészítetteMagyarországonaz
első földgömböt. Ő elsősorban a glóbu-
szoktechnikaikivitelezésénekfelügyelet-
ét végezte.A földgömbök előállításánakVárallyay Fülöp

Fabók Bíborka
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költségét Batthyány Kázmér állta.A ter-
vek szerint 200 példányt állítottak elő,
amelyeketakijelöltiskoláknak,valamint
néhány híres személyiségnek (Bolyai-
nak, Széchenyinek, Vörösmartynak stb.)
ajándékoztak.Az egykorú hírlapi közle-
mények és feljegyzések alapján 170 db,
Lukács Dénes felügyelete alatt készített
földgömbszétosztásakövethetőnyomon.
Ebbőlmáracsupánmintegytucatnyiköz-
gyűjteménybenőrzöttdarabmaradtfenn.
Amnesztiával 1856. áprilisában szaba-
dultaKomáromivárbörtönből.Mellszob-
raNagyváradona felszámoltváradolaszi
temetőMarkovits-kápolnájában2009-ben
került felavatásra (Berek Lajos magyaror-
szágiszobrászművészalkotása).
Aműsorbanegyhősasszonyról,Bányai 

Júliáról  is emlékeztünk, aki férfiruhában,
olykornőibenis,fegyveresenharcoltama-
gyarszabadságharcban–többszörmegsebe-
sült–ésfrancianyelvtudásarévénkémként
iskitűnőenteljesítetteszolgálatát.Aszabad-
ságharcleveréseután–bárfejérevérdíjat
tűztekkiellenségei–mégkétszervisszatért

a letiportMagyarországra,Erdélybe1851-
1852-ben,aholaMakkKároly-féleosztrák-
ellenesösszeesküvésbenvettrészt.

Várallyay Fülöp magyarörmény fiatal
zongoraművész háromLiszt Ferencmű-
vet adott elő igen nagy átéléssel. Felve-
zetőként megemlékezett a közösség egy
érdekes momentumról: „1820. augusz-
tusában a délvidéki Écskán nemes Láz-
ár Ágoston főúrikastélyafelavatását tar-
tották nagyszámú vendégsereg részvéte-
lével.MegérkezettgrófEsterházy is,aki
egy 9 éves „csodagyermeket”, Liszt Fe-
rencet hoztamagával.Agyermek elkáp-
ráztatta zongorajátékával a nagyérdemű
közönséget.” (Délvidéki örmény neme-
sek, Elemér – Écska – Nagybecskerek
(ErdélyiÖrményMúzeum16,Kiadó:Er-
délyiÖrményGyökerekKulturálisEgye-
sület,Budapest,2010).
A próza, vers és zene után az örmény

szabadsághősökről képeket, fotókat lát-
hattakazünneplőkakivetítőn,majdegy
kisfilm bejátszás leptemeg a résztvevő-
ket.AGörgeiArtúrtábornokrólszólóné-

mafilm-híradó részlete 1910-ben
örökítette meg az idős táborno-
kot, amikor családjával sétaha-
józásonvettrésztaDunán.Szin-
tehihetetlennektűntatöbbmint
100 éves filmriportban megis-
merniaszabadságharclegsikere-
sebb tábornokát, akinekmegíté-
lésemáigisvitatott.
A Budapest II. ker. Örmény

Önkormányzatfontosnaktartjaa
többmint350éveaKárpát-me-
dencében élő magyarörmények
hazaszeretetét megismertetni
honfitársaival,azéletmindente-
rületén, különösen 1848-49-ben
hősieshelytállásukat.

BJ
Koszorúzáson a II. kerületi Gábor Áron emlékműnél márci-
us 15-én dr. Issekutz Sarolta elnök és Bacsó Zoltán képviselő


