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A 150 ével ezelőtti események a hazai örménység és magyarság együttes cselekvésének szép 
példáit mutatják. Az örmények számarányukat messze meghaladva támogatták a forradalom 
ügyét, a hazai nemzetiségek közül páratlanul egységesen. Gróf Teleki Sándor író, ki 
honvédezredesként maga is résztvett az eseményekben, így ír "Emlékeim" című művében. (Idézi 
Bányai Elemér: Örmény anekdoták I. 186.0,): "Szeretem az örmény nemzetet, mert szívvel, 
lélekkel magyar; rajong e földért és szereti e hazát; minden nemzetiségek közt az egyedüli, mely 
él velünk, s halna érettünk; szorgalmas és takarékos, vállalkozó, vendégszerető nép, - 
pártfogója irodalmunknak, művészetünknek, bátor katona. Szabadságharcunk történetében ott 
állnak Kiss Ernő, Czetz János, Gorove Antal, Hankovich György és még hányan; - az 1848-49-
iki erdélyi hadjáratban minden nemzetiségből került ellenünk kém, örmény egy sem. Bírunk 
közülük államférfiakat, magos hivatalnokokat, jeles írókat, nyelvünk az ő nyelvük, szokásaik a 
mi szokásaink nem tekintenek Erzerum fele s 'e földön nincsen számukra hely...' Sohasem fogom 
feledni azt a fogadtatást, melyben 1849 elején Szamosújvárt részesültünk." 
 
Az örmények szerepe a szabadságharcban 
A század közepén mintegy 12-15 ezerre tehetjük azoknak a számát, akik örmény identitással - 
anyanyelv, vallás, származás - rendelkeztek. A 48-as forradalom előtt 57 örmény család 
kapott illetve vásárolt nemességet (Szongott Kristóf: A magyarhoni örmény családok 
genealógiája, 212. oldal}, akik a XIX. század közepére gyakorlatilag integrálódtak a magyar 
nemességbe. E családok tagjai életstílus és értékek tekintetében hasonultak a magyar 
nemességhez, családi kapcsolataik szintén ide kötötték őket. Az újonnan felálló magyar 
államapparátus, honvédelem teret nyújtott a tettrekész örmények számára; bizonyíthatták, 
hogy ugyanúgy hazafiak, mint bárki más. 
A hazai örmények, mint lelkes neofiták tehát feltétlen őszinteséggel támogatták a magyar 
szabadságharcot. Ebben talán az is közrejátszott, hogy hagyományos kereskedelmi ellenfelük, 
az erdélyi szászság Habsburg-hű volt (Bona Gábor: Külföldiek és magyar nemzetiségiek a 48-
as honvédségben, 23. o.) Az örménység először anyagilag nyújtott segítséget: a Kossuth-
bankók kibocsájtásának fedezetére folyó adakozás alkalmával sok örmény pénztárca 
megnyílt. Az erdélyi országgyűlés örmény követei is támogatták az úniót Magyarországgal. 
 
Résztvétel a hadi eseményekben 
Az örmény származásúak közül hetvennél is több tiszt harcolt az osztrákok ellen; köztük Kiss 
Ernő és Lázár Vilmos aradi vértanúk. Mintegy kétszáz fő pedig közkatonaként vett részt a 
harcokban. Feltűnő a tisztek arányszáma - azt bizonyítja, hogy a hazai örménység jelentős 
része a társadalom jól szituált rétegéhez tartozott. 
Az aradi vértanúk mellett még egy főtiszt, Czetz János vett részt tábornokként a 
szabadságharcban. Életművük jól ismert, itt néhány kevesebbet emlegetett személy életútját 
említjük:  
Lukács Dénes (1816-1868) pályáját a császári tüzérségnél kezdte, később a bécsi felső 
tüzériskola tanára is volt. 1848-ban csatlakozott a honvédséghez, augusztusban az Országos 
Nemzetőri Haditanács tüzérségi előadója lett. Pesten hadianyag-gyárat létesített, melyet 
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később Nagyváradra kellett átköltöztetni. A honvéd tüzérség felállításában szerzett érdemei 
elismeréséül 1849 januárjában ezredessé léptették elő, s a tüzérség országos főparancsnoka 
lett. A fegyverletétel után halálra ítélték, majd ezt 16 évi várfogságra enyhítették. Börtönében 
földgömböket készített, 1856-ban amnesztiával szabadult és nádudvari rokonaihoz költözött. 
Gattáji Gorove Antal (1822-1881) jogi végzettséggel jelentkezett a 3. honvéd zászlóaljba. A 
Délvidéken harcolt, Damjanich hadtestében küzdötte végig a szabadságharcot, oly sikerrel, 
hogy egyszerű honvédból őrnaggyá lett. A világosi fegyverletétel után az osztrák hadseregbe 
sorozták, ahol 1858-ig szolgált. A kiegyezés után a magyar királyi honvédségbe került, 
ezredesként ment nyugdíjba.  
Hankovich György (meghalt 1883-ban) a jogi egyetem elvégzése után köztisztviselő volt 
Bihar megyében, ahol 1848-ban nemzetőr százados lett. Ősszel a déli hadszíntéren harcolt, 
majd Vetter tábornok parancsőrtisztje lett, és rokoni kapcsolatai révén közvetített a szerb 
demokrata Sztratimirovics felé. Vetter  távozása után Görgei törzsének főintendánsa, majd a 
VII. hadtest hadbiztosa a fegyverletételig. Néhány évig börtönben raboskodott, uradalmi 
jószágigazgatóként halt meg Kolozs megyében. 
 
Örmények a hátországban: politikai, gazdasági és egyéb szerepvállalás 
A reformkori közéletben már ott találunk néhány örmény származásút, mint például Gorove 
Istvánt (1819-1881), aki cikkeket írt a Pesti Hírlapba, 1846-ban Kossuthot követte a 
Védegylet igazgatói székében. Temes megye követévé választották 1848-ban, Debrecenben 
az országgyűlés jegyzője volt, s részt vett a Függetlenségi Nyilatkozat megfogalmazásában. A 
szabadságharc után emigrált, s itthon távollétében (azaz "in effigie") felakasztották. 1857-ben 
amnesztiát kapott, hazatérte után miniszter lett az Andrássy-kormányban.  
Lukács György (1822-1892) Beöthy Ödön bihari követ mellett volt gyakorlaton az 1839-es 
országgyűlésen, s a Pesti Hírlapba ő is írt cikkeket. Az első felelős magyar kormányban 
Szemere miniszteri titkára és a Honvédelmi Bizottmány előadója. A Bach-korszak után 
Nagyvárad polgármestere, majd képviselője, később a Tisza-kormány 
belügyminisztériumában dolgozott.  
 
Gajzágó Salamon (1830-1902) Széchenyi Istvánnál volt patvarista, (jogász gyakornok), majd 
a márciusi ifjak között, 1848 februárjában elkísérte az országgyűlés küldöttségét Bécsbe. 
Később honvéd lett és rövid ideig Königgraetzben raboskodott. 1863 után többször képviselte 
az országgyűléseken Szamosújvárt. Számtalan közéleti tisztséget töltött be, 1870-től az 
Állami Számvevőszék első elnöke, 1893-ban főrendiházi taggá nevezték ki. 
 
Az 1848-ban megválasztott parlamenti képviselők között 7 örményről van tudomásunk; az 
eddig említett Gorove mellett többek között Simay Gergely (1823-1907), aki az előző 
ciklusban már részt vett követi írnokként, s Szamosújvár követeként ő volt az országgyűlés 
legifjabb tagja. 1861 után többször Szamosújvár polgármesterévé, és képviselőjévé 
választották. Dániel Pál (1822-1895) Torontál vármegye követe volt, és körjegyzőként 
működött. Követte a kormányt Debrecenbe, s ezért a bukás után rövid időre börtönben ült. 
1861-től egészen haláláig ismét Zichyfalva képviselője a parlamentben. Lukács Sándort 
(1822-1854) radikális márciusi ifjúként választották meg Győr képviselőjének 1848-ban, 
majd Kossuth bizalmi embereként a város kormánybiztosa lett. Jelentős hadseregszervezői 
tevékenységet végzett, és a következő év januárjától a honvédsereg felszerelési 
kormánybiztosa lett. E minőségében még e hónapban Nagyváradra telepítette az Országos 
Ruházati Bizottmányt. Emberfeletti munkával biztosította annak munkáját, Pesten, Szegeden 
majd Aradon. A bukás után a halálos ítélet elől Amerikába, majd Franciaországba emigrált, 
ahol fiatalon, betegség következtében meghalt. 
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A felsoroltakon kívül örmény nemzetiségű képviselők voltak: Korbuly Bogdán 
(Szamosújvár), Karácsony János (Erzsébetváros), Másvilági István (Erzsébetváros). 
Nemrégiben derített fényt Száva Tibor Sándor arra, hogy a bodvaji vashámor, ahol Gábor 
Áron első ágyúit öntötte, a csíkszépvizi örmény Zakariás Antal (1789-1870) tulajdonában 
volt. (Száva Tibor Sándor: Családi ősök az 1848-as forradalomban) 
 
Az 1848/49 évi események Erzsébetvárosban 
Erzsébetváros fontos erdélyi útvonalon: Medgyes és Segesvár között helyezkedik el; ezért is 
kapták a helyet annak idején a kereskedelemmel foglalkozó örmények. A szomszédos vidékek 
lakói főleg szászok és románok; így, miután Erzsébetváros a magyarokat támogatta, többszöri 
csatározások, garázdálkodások színhelye, Ávedik Lukács (1847-1909) erzsébetvárosi pap és 
tanár a "Szabad királyi Erzsébetváros monografiája" (1896) című munkájában részletesen 
megemlékezik a városban és környékén történtekről. 
 
Amikor a városba érkezett a márciusi események híre, a polgárok hangos "Éljen a 
szabadság!" kiáltásokkal és cigányzenével ünnepeltek. Később a helyi laktanyát elhagyták a 
császári katonák és bevonult a városba az 1. székely határőr gyalogezred egyik százada. Ezen 
felbuzdulva a városban nemzetőrség alakult, melynek létszáma május 8-ra elérte a 130 főt. Az 
országgyűlési képviselő-választáson megújították Karácsony János és Másvilági István 
mandátumát. Júliusban kisebb csetepaték estek az Erzsébetvároson állomásozó székely 
katonaság és a szászok között, a székelyek hamarosan elvonultak Háromszékre. Októberben a 
császáriak által feltüzelt román népfelkelők lefegyverezték a város nemzetőrségét. Bem 
erdélyi hadműveletei kezdetén, 1849 januárjában Szarvadi Lajos parancsnokságával magyar 
helyőrség került a városba, és néhány "gyanús" román egyént kivégeztek. A hadihelyzet a 
császáriaknak kedvezett, s amíg Bem Vízaknáig visszahúzódott, mindegy 1500 főnyi szász és 
román felkelő megostromolta a várost. Szarvadi ellenállt, majd visszavonult Medgyes felé, 
hogy az ott állomásozó, Szilágyi ezredes által vezetett honvédeket segítségül hívja. A lakók 
közül sokan elmenekültek, volt, akit a környéken lakó románok rejtettek el. Közben a Fabini 
parancsnoksága alatt álló osztrákpártiak bevonultak a városba és felgyújtásával fenyegetőztek, 
amennyiben egy óra alatt nem adnak át nekik 40.000 Ft hadisarcot. Medgyesről aznap délután 
5 Vilmos huszár érkezett, akik rövid időre elűzték a megszállókat, ezek azonban visszatértek 
és "a felbőszült vezér parancsot adott a rablásra; ekkor a sorkatonaság éppúgy, mint a vidéki 
oláh és szász nép feltörte a boltokat, pincéket, lakóházakat... házakat gyújtanak fel, embereket 
lőnek meg." (Ávedik Lukács: Erzsébetváros monográfiája, 200. o.) 
Csakhamar megérkezett Szarvadi a medgyesi honvédséggel és elűzte a fosztogatókat. Néhány 
nap múlva újabb, ezúttal már 6.000 fős osztrák sereg támadta meg a várost, amely az ágyúzás 
következtében romos lett. Szarvadi elébe ment az ellenségnek (amely vélhetően Segesvár 
felől támadt), de a túlerő miatt Medgyes felé volt kénytelen menekülni, s vele tartott a városi 
elöljáróság és a polgárok nagy része is. A támadók ismét megzsarolták és felprédálták 
Erzsébetvárost, elvitték többek közt a főtemplom kincseit. Nagyszeben március 9-iki 
elfoglalása előtt a magyar és osztrák csapatok többször átvonultak Erzsébetvároson, az 
utóbbiak behajtották az előző hadisarc hátramaradt részét. 
 
Miután tartósan magyar kézre került a város, a lakók visszatértek és júniusban 
újraválasztották régi tisztviselőiket. A biztonság reményében Felső-Fehér megye falvaiból 
több nemes család is a városba költözött. Hamarosan orosz csapatok jelentek meg, mire a 
magyar őrsereg felbomlott. A beköltözött nemes családok tovább menekültek, az 
erzsébetvárosiak elrejtőztek. Az oroszok azonban kíméletesen viselkedtek, nem úgy az 
osztrákok, akik pénzt és ellátást követeltek, vagyonelkobzást és letartóztatásokat eszközöltek. 
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Július 31-én utoljára újra magyar kézre került a város, míg augusztus 7-én oroszok vonultak 
keresztül, akik élelmet kaptak, de raboltak is. Román és kozák martalócok érkeztek, Ávedik 
Lukács édesapját is véresre verték. 
Erzsébetvárosból mintegy két tucat ember harcolt a magyar csapatokban. A bukás után 
kényszersorozás, fogság várt rájuk. A városi autonómiát az osztrák hatóságok eltörölték. A 
helyben lakó örmények ingatlanjaiban és ingóságaiban igen nagy kár keletkezett, az 
évszázadok alatt felhalmozott javak prédává lettek. Erzsébetváros soha nem nyerte vissza 
korábbi jelentőségét, s ebben valószínűleg a szabadságharc alatti pusztítás jócskán 
közrejátszott. 
 
Szamosújvár 1848/49-ben  
Szamosújvár Erzsébetvároshoz hasonlóan utak találkozásánál, Kolozsvár és Dés között 
fekszik. A lakók még az erzsébetvárosiaknál is nagyobb lelkesedéssel fogadták a forradalom 
hírét. Népgyűlést tartottak, amely a tizenkét pont követeléseivel egybehangzó feliratot küldött 
az erdélyi kormányszéknek. 
Az országgyűlésbe küldendő követek választásakor ugyan nézeteltérés támadt a városhoz 
tartozó Kandia faluban lakókkal, ráadásul az egyik választott követet, Sárosy Ferencet (kinek 
testvére tisztként harcolt a szabadságharcban) szélütés érte; a helyére Simay Gergelyt 
választották, aki a magyar országgyűlés legfiatalabb követe lett. A másik képviselő Korbuly 
Bogdán volt. A városi tanácsnál fontosabb szerepet töltött be ekkor a döntésekben a nagyobb 
létszámú, és tekintélyes elemeket tömörítő kereskedő társaság. Ennek ülésein tárgyalták meg 
a fontosabb dolgokat, Gábrus Zachar örmény polihisztor javaslatára kérelmezték az 1715-ben 
megszűnt önálló örmény katolikus püspökség visszaállítását. Augusztusban önkénteseket 
toboroztak a honvédseregbe. 
1848 őszén Szamosújvárt is elérték a hadi események. Urban november 11-én Dés felől 
érkezett a városba; Szongott Kristóf így számol be az eseményekről: "két ágyúját a piaczon a 
plébániai templomnak szegezte. 40 ezer Frt hadisarcot vetett ki a városra: Ha holnap reggel 
nem kapom meg a követelt összeget - lövetem a szép templomot" (Szongott Kristóf A 
szamos-újvári csata. In: Arménia 8. évf. 1894/5.sz. 156-161.0.) Az osztrákok végül 18 000 
forintra mérsékelték követelésüket. 
A magyar XI. honvédzászlóalj egységei Kolozsvár védelmében november 13-án Szamosújvár 
felé nyomultak előre. E hírre Urban a várost övező hegyekre vonta vissza csapatait. A 
magyarok bevonultak a városba, a császáriakkal két-órás tűzpárbajt vívtak, majd a 
honvédsereg visszavonult. Urban seregei visszatértek, de néhány deszkakerítés felgyújtásán és 
élelem rekvirálásán kívül egyéb kárt nem okozva tovább vonultak Kolozsvár felé. A 
"szamosújvári csatának" mindössze 3 áldozata volt, a város kórházi férőhelyeinek számát 50-
ről 100-ra emelte, hogy a sebesült marosszéki székely katonákat ott ápolhassák. (Balázs Bécsi 
Attila: Szamosújvár az 1848-as forradalomban.) Emellett a város számos polgára harcolt a 
honvédseregben. 
Az 1849. évi hadicselekmények, és a nagy riadalmat okozó "muszka" csapatok elkerülték a 
várost. Így Szamosújvár jóval szerencsésebb volt, mint Erzsébetváros. 
 
A Bach korszakban a magyarörmények is részt vettek a passzív rezisztenciában, a dualizmus 
korában pedig bekerültek a politikai elitbe; igazolja ezt, hogy egy miniszterelnökünk (Lukács 
László) és több miniszterünk (Gorove István, Lukács Béla, Dániel Ernő, Szilágyi Dezső, 
Lukács György) erdélyi örmény származású volt. 
 
Különálló emléket még egyik nemzetiség sem kapott, van tehát mit pótolnia a hősökre 
emlékező magyarságnak. Tisztelettel kell meghajolnunk a Magyarországért küzdő, életüket, 
vagyonukat és sokszor családjukat is feláldozó örmények, zsidók, németek, románok, szerbek, 
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szlovákok, ruszinok, horvátok, cigányok és más, nem magyar származású, de magyarul érző és 
gondolkodó hősök emléke előtt. 
 
Gyűjtésünk nem teljes, de nem is lehet az. Maga a téma is nagyon tág teret ad a kutatónak - 
reméljük azonban, hogy munkánk mégis sikerrel járt, valamelyest felkutattuk az örményekhez 
kapcsolódó emlékeket, még ha sok esetben vitáznának is velünk az olvasók és bírálók. Ha 
munkánk nem is teljes, jó kiindulási alapja lehet egy későbbi, nagyobb gyűjtésnek... 
 
Kiss Ernő altábornagy és Lázár Vilmos ezredes emlékhelyei: 
 
Baranya megye: Pécsett még 1991-ben elhatározták, hogy lassan, de biztosan felállítják az 
Aradi vértanúk útján a névadó mártírok szobrait, évente egyet-egyet. A művészetpártoló 
lokálpatrióták azt is kikötötték, hogy minden szobrot más művész alkosson, így számos alkotót 
tudnak támogatni, változatosabb lesz az emlékhely is. 1991-ben először Damjanich János, majd 
Knézich Károly, 1993-ban Dessewffy Arisztid, 1994-ben végre Lázár Vilmos örmény 
származású ezredes szobrát, illetve portréját állították fel. A sorozatból még öt mártír hiányzik, 
2003-ra azonban bizonyosan elkészülnek azok is. 
 
Bács-Kiskun megye: a Duna-parti Baján, ahol Mészáros Lázár altábornagy és Türr István 
garibaldista tábornok is született, már 1989-ben emléket állítottak az Aradon kivégzett 13 
törzstisztnek. A Vörösmarty utca végén kialakított díszkertben kapott helyet egy ízléses 
emlékmű, természetesen Kiss Ernőt és Lázár Vilmost is hirdetve. 
 
A megye székhelyén, Kecskeméten, a Széchenyi-városban a városrész és a tér névadójának, 
Széchenyi Istvánnak a szobra Kiss István műve. Az 1982. augusztus 20-án leleplezett 
kompozíció két kő diadalívből áll, a jobb oldalon az aradi mártírok emléktáblája is helyet 
kapott. 
 
Békés megye: Békéscsabán, a magyarországi szlovákság egyik fő településén, liget viseli az 
aradi vértanúk nevét az Élővíz-csatorna mentén. A ligetben az 1989-ben rohamosan elterjedt 
kopjafakultusznak megfelelően állítottak fel 13 kopjafát az aradiak emlékére. 
 
A megyeszékhelyen, Gyulán 1989. március 15-én több emléket is állítottak az 1849. augusztus 
22-én a városban osztrák fogságba került honvédtábornokoknak. A Kossuth u. 13. szám alatt 
Kiss Ernőnek, akit abba a házba szállásoltak el fogsága idején, a 18-as szám alatti házra pedig 
a Lugosnál kapituláló Lázár Vilmos emléktáblája került, akit Király Ferenc uradalmi gazdatiszt 
házában tartottak. A híres gyulai vár mögött 1990. október 6-án honvédtiszti emlékhelyet is 
emeltek a mártír tisztek emlékére, amely kör alakban helyezkedik el, és zászlótartó rudak 
övezik. 
A tábornokok még a helyi római katolikus templomba is bekerültek, ahol furcsa, de egyben 
megható és vallási színezetet kap az újabb, profán témájú falkép, amely a keresztény 
mártírokhoz hasonlóvá teszi az aradi vértanúkat. 
 
Kevermes községben, az Otthonháznak nevezett községházán kapott helyet 1994-ben Mag 
László faszobrász faportré-kompozíciója az aradi vértanúkról. 
 
Sarkadon, ahol 1849-ben hatalmas hadifogolytábort állítottak fel az elfogott honvédeknek, 
1989-ben Bladonyiczky Béla nagyméretű szoborkompozícióját állították fel a főtéren, amely 
szintén az aradi vértanúk emlékét hivatott őrizni. 
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Csongrád megye: Szegeden számos olyan emlékhely van, amely Kiss Ernőhöz és Lázár 
Vilmoshoz köthető. 1993 júniusának végére készült el a Kiss Ernő utca 3. szám alatti 17 lakásos 
lakóház felújítása. A Délfém Kft. új, vasrácsos kaput készített Darvasi Imre építész és 
munkatársai tervei alapján, rajta a 13 aradi vértanú nevével, kiemelve az utca nevét adó 
altábornagy nevét. Az Aradi vértanúk terén áll az 1849. augusztus 5-i szőregi csata 
emlékoszlopa. A csata előtt két nappal, augusztus 3-án két cs.k. zászlóalj szállt partra 
Újszegeden, a mai Marostő, Kikindai és Zsombolyai utcák, és a Közép-Fasor körzetében, míg 
három vadászzászlóalj azon a részen, ahol később a temesvári vasút hídjának újszegedi hídfője 
volt. A Lázár Vilmos vezette magyar utóvéd a Tiszán átkelő ellenséggel csatázva este a mai 
Csongrádi és Vedres utcák kereszteződése és a mai Bal-Fasor és Fő-Fasor kereszteződése közti 
sáncok mögé húzódott vissza. 
Augusztus 5-én a híres, de vereséggel záruló csata Újszeged és Szőreg között, a vedresházi és 
Kamaratöltések szögében zajlott le. A szeged-szőregi úton haladt a Jablowoski- és Benedek-
dandár, hogy a vedresházi töltés mögött lévő X. és IX. magyar hadtestet (ez utóbbinak Lázár 
Vilmos volt a parancsnoka) megtámadja. Hosszas tüzérségi párbaj után a Benedek-dandár 
átvágott a töltésen, és elűzte Lázár csapatait. Ma a töltés mögött a Légió utca őrzi a honvédek, 
a harcokban résztvevő lengyel és olasz légiók emlékét. A csata után a halottakat közös sírba 
temették, valahol a Kamaratöltés, vagy a vedresházi töltés lábánál. 
A szegedi, ún. Honvédemlék, amelyet 1914-ben Juhász Gyula is megverselt, eredetileg láncos 
oszlopokkal övezett, magas talapzaton álló, kardot emelő honvédalak lett volna, amely fölé 
védően magasodik a "nemzet géniusza". Helyként felmerült a Kamaratöltés, a csatatér, az 
újszegedi Kállay-liget is, de 1896 májusában az akkori Gizella tér (a mai Aradi vértanúk tere) 
mellett döntöttek, a piarista gimnázium előtt. Az 1896-ra összegyűlt pénz "csak" bronz, 
ágyúgolyót markoló turulmadárra és gnánitoszlopra futotta, mivel ezidő alatt a város is gyűjtött, 
de a Kossuth szoborra. 
1894-ben Köllő Miklóssal egyeztek meg az elkészítéséről, aki a csata 47. évfordulójára, 1896. 
augusztus 5-re el is készítette a szobrot. 
A talapzatot a szegedi Fischer János és Fiai cég készítette szürke gránitból és mészkőből, 
mellyel együtt kilenc méter az emlékmű magassága. A talapzat emléksora alatt - Bajza József 
közismert sorai olvashatók, amelyek számos honvéd emlékművön feltűnnek. Az avatáson 
hatalmas tömeg vett részt, ott volt a helyi honvédegylet, az összes népkör, egyesület. Fluck 
Ferenc volt honvéd fő-hadnagy és Széll György volt főhadnagy, egyleti elnök mondott 
beszédet. Az avatás után ebédet rendeztek a veterán harcosok részére, A szoborbizottságnak 
Fluck és Széll volt az elnöke, akik 3000 forintot tudtak gyűjteni, míg Szeged 6000 forintot adott 
ezen célra. 
1992 október 6-án az emlékmű dombjába fekete gránit emléktáblát helyeztek el, melyet Lippai 
Pál polgármester avatott fel a Dómbéli gyászmise után - a POFOSZ, a TIB, a Recski Szövetség 
és a Nemzetőrök Szövetsége segédletével - , rajta a 13 aradi mártír neve. 
A Szegedhez tartozó Szőreg faluban is van emléke a csatának. A községbe érkezve, a falu elején 
háromszögletű tér fogadja a látogatót, amely az elesett honvédek tiszteletére kapta a Hősök tere 
nevet. A tér tulajdonképpeni központja egy liget, melyet vaskapuval ellátott élősövény körít. 
Kavicsos út vezet a liget végéhez, ahol egy 1958-ban épült félköríves, terméskő emlékfal áll 
két zászlórúddal a szélén. A falon hat márvány emléktábla, melyek közül három idézi fel a csata 
emlékét. Az olasz és lengyel légiósok, illetve magyar honvédek tábláját - melyen olaszul is 
olvasható a felirat - eredetileg a községházára helyezték el 1929-ben, majd 1949. augusztus 5-
én állították fel a téren, felette Trencsényi-Waldapfel Imre hexameteres verstáblájával. 1995. 
augusztus 4-én az 1950-ben elhelyezett, és a 90-es évek elején levett felszabadulási emléktábla 
helyén új emléket avattak fel a lengyel légió és parancsnokai, Wysocki tábornok és Woroniecki 
ezredes emlékére. 
 



7 
 

Győr-Sopron megye: Győrben a patinás Klastrom-szálló falán állítottak emléktáblát, míg 
Sopronban a Balfi úton külön ligetet szenteltek a mártíroknak emlékfákkal, és egyéb, kisebb 
emlékművekkel. 
 
Heves megye: Hatvan főterén, a volt Grassalkovich-kastély, ma kórház előtt áll az 1849. április 
2-i csata emlékműve, amely ütközetben Kiss Ernő is hősiesen szerepelt. 
 
Jász-Nagykun-Szolnok megye: Szolnokon, a megyeszékhelyen, a várost átszelő Zagyva folyó 
jobb partján egy kis árnyas területet alakítottak ki a Tizenhármaknak, ahol 1991. október 6-án, 
az aradi gyásznap 142. évfordulóján avatták fel a faszobor-parkot, egy helyi művész alkotását. 
 
Komárom-Esztergom megye: Komáromban, az Aradi vértanúk terén állították fel a mártírok 
mészkő emlékkövét, amelyet díszpark övez, kopjafasor is őrzi Kiss Ernő, Lázár Vilmos és 
társaik emlékét. 
 
Nógrád megye: A szügyi általános iskola, (volt kastély) parkjának közepén, a parkot övező fal 
mentén helyeztek el kopjafa-kompozíciót, amely az aradi 13 és a Pesten kivégzett Batthyány 
Lajos emlékét őrzi. 
 
Vas megye: Rátóton az Aradi park a vértanúk emlékhelye, míg Szombathelyen a Schmidt 
Múzeum emeleti feljárójának fordulójában található a Hősök Fala, ez Zala György múlt századi 
szoborkompozíciója az aradi 13 vértanúról. 
 
Veszprém megye: Balatonfüreden, a Balaton északi partjának fővárosában található a híres 
szentgyörgyi Horváth család háza, a Gyógy téren. A család 1796-98-ban építette házát, 
amelynek nagy hírét az ott először 1825-ben megtartott Anna-bál hozta meg, ami rövid időn 
belül a reformkor egyik fő találkozási helyévé vált. 1826-ban Kiss Ernő délceg katonatisztként 
itt ismerte meg későbbi feleségét, Horváth Krisztinát, a későbbi honvédőrnagy, Horváth József 
nővérét. Korán meghalt feleségétől két leánygyermeke született. 
1975-ben a házon emléktáblát avattak, rajta a ház, a bál és híres vendégei történetével, és 
Keresztúri Dezső idézetével. A tábla Zsolnay-kerámia, közepén az eozin-mázas kép Fürtös 
György alkotása. 
 
Tekintsünk a határokon túlra is: 
Jugoszlávia: 
Nagybecskereken (Zrenjanin), a főtéren, a római katolikus templom előtt állt (1918-as 
ledöntéséig) Kiss Ernő altábornagy egészalakos szobra. Radnai Béla alkotását, a fehér 
talapzaton álló bronzszobrot 1906. május 28-án avatták fel az akkori Ferenc József téren. 
Ledöntése után nem teljes egészében lett az enyészeté, egy töredéke a városi múzeumba került, 
ahol még ma is megvan. 
Alsó- vagy Németelemér (ma Srpski Elemir) plébániatemplomának, amelyet Kiss Ernő építtetett 
1845-46-ban - kriptájában van az altábornagy végső nyughelye, ezt a külső falon egy új 
emléktábla is hirdeti. A mártír 1849-55-ig az aradi temetőben volt eltemetve egy hamis, B.B. 
feliratú sírkereszt alatt, majd onnan egy rokona birtokára szállították, Katalinfalvára (ma Ravni 
Topolovac), ahol testvére, Kiss Miklós mellé temették, 1872-ben aztán végleges 
nyugvóhelyére, az eleméri családi sírboltba szállították. 
 
Erdély (Románia): 
Aradon található a 13 mártír közül 11-nek végső nyughelye, és kivégzésük, megpróbáltatásaik 
helyszínei. A minorita templom előcsarnokában emléktábla utal a Tizenhármakra, az Avram 
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Iancu téren pedig a mostani román hősi emlékmű helyén állt az 1890. október 6-án felállított, 
impozáns 13 Vértanú - szobor, amelyet Huszár Adolf kezdett, Zala György fejezett be. Az 
avatásra Kossuth viaszhengerre mondott egy gyönyörű beszédet, amelynek egy részlete 
szerencsére fennmaradt. 
1918 után ezt a szobrot is elérte az elcsatolt területeken szokásos sors, de szobrai, részletei 
megmenekültek, a helyi múzeum raktárában várják jobb napjaikat. Az emlékmű 13 plakettje 
1992-ben egy cserekiállítás keretében Szegeden is látható volt.(*) 
 
A vártól délre, amely még manapság is katonai objektum, a külső sáncon kívül, a hídtól jobbra 
található az ún. Vesztőhely (nem a valódi helyen!), ahol 1881. október 6-án emelték a kivégzés 
emlékművét, egy 14 lépcsős, három méter magas szürke kőobeliszket. 1976. október 6-án pedig 
ünnepélyes keretek között helyezték el az emlékmű dombjának betonkriptájába 11 vértanú 
maradványait, köztük Lázár Vilmosét is (az ezredes özvegye amúgy a budapesti Kerepesi 
temető 9-es parcellájában nyugszik, a 2. sor 77. sírjában). Kiss Ernő - mint említettük - 
Alsóeleméren, Dessewffy Arisztid pedig a szlovákiai Margonyán nyugszik. 
A betonkriptát lezáró fehér márványlapon magyar és román felirat emlékeztet a hősökre, a 
feljárattal szemben az obeliszken emlékszöveg, az oszlop három oldalán pedig a mártírok neve 
olvasható. 
 
Czetz János tábornokhoz köthető emlékhelyek 
Az erdélyi Gidófalván (Ghidfaláu), ahol maga a tábornok született, csak szerény emléktábla 
őrzi Czetz emlékét a községháza falán. 
Argentínában, ahol Czetz végső hazájára, feleségére és végül nyughelyére talált, a fővárosban, 
Buenos Airesben több emlékhely is fűződik nevéhez. Az általa El Palomarban alapított, és 
vezetett Collegio Militar de la Nación (Nemzeti Katonai Akadémia) épülete előtt életnagyságú 
bronzszobra, az épületben mellszobra található. 
A Recoletta-temetőből, ahol felesége rokonai, a Rosas család tagjai közt nyugodott ő is, az 
akadémia új kápolnájába vitték át maradványait, hogy közelebb legyen szeretett 
intézményéhez. Emlékét tábla hirdeti a kápolna falán. (Ezzel kapcsolatban lásd: Erdélyi 
Örmény Gyökerek - füzetek 1999.  július, 8-9 oldal - a szerk.) 
Szegeden, a római katolikus Belvárosi temető V. parcellájában található egy Czetz Péter 
feliratú, szürke kőobeliszkes sírhalom. A felirat szerint az 1910-ben 90 éves korában elhunyt 
nyugalmazott főhadnagy volt, de az adatok hiánya miatt nem lehet tudni, hogy 48-as, magyar, 
királyi, vagy esetleg cs.k. tiszt volt-e. Elképzelhető, hogy rokoni kapcsolatban állt Czetz János 
tábornokkal. 

 
Az első népképviseleti országgyűlés szelektált emlékhelyei: 
Pesten 1848 július 5-én nyitották meg az első népképviseleti országgyűlést a klasszicista 
Redoute-ban. Ekkor lett korjegyző Zichyfalva örmény származású képviselője, Dániel Pál is. 
Az eseményt a mai Parlament épületének képviselőházi üléstermében is freskó őrzi. A Redoute-
ot 1849 májusában a budai vár parancsnoka, Hentzi sok más pesti épülettel együtt szétlövette, 
helyén 1859-64-ben épült fel a romantikus stílusú Vigadó, Feszl Frigyes tervei alapján. Az 
országgyűlés, miután 1848 végén, 1849 elején Debrecenbe menekült, a hajdú főváros híres 
Református Kollégiumának oratóriumában kapott helyet. Ma az ottani padokon kicsiny 
réztáblákon olvashatóak a képviselők nevei. 
A néphez és bajtársaikhoz hű örmény képviselők Debrecenben ugyanúgy kivették a részüket a 
munkából, mint Pesten, majd végül Szegeden. Nagyban segítették az április 14-i függetlenségi 
nyilatkozatot és a detronizációt is. 
 
Szegeden az Oskola utca és a Tömörkény utca felé vezető árkádos átjáró által határolt területen 
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állt 1964-es lebontásáig az 1840-es évek elején megnyitott fogadó, amelyben Szegeden járva 
Széchenyi és Kossuth is többször megfordult. Egy helyi legendárium szerint Petőfi is járt itt 
1849 júliusában, de Zoltán fia valóban rendszeresen itt uzsonnázott 1866-ban, amikor a szegedi 
piarista gimnáziumba járt. Amikor Szeged lett a szabadságharc fővárosa, az ide érkezett 
országgyűlési képviselők ebédlőhelye lett az Arany Oroszlán, így a köztük érkező örmény 
származású képviselőké is. A fogadó 1884-ben szűnt meg, utána lett belőle a szintén híres 
Kecsketrafik. 
A mai szegedi Városháza helyén álló egyemeletes régi Városháza 1805-re készült el klasszicista 
barokk stílusban. A homlokzati főfalra épült tornya mögött volt a városi közgyűlés terme, amely 
1849 júliusában az országgyűlés ülésterme lett. Akkor az épület számos szobája szolgált az 
országgyűlés céljainak. Így pl. a főjegyzői hivatalban ülésezett az Országos Kegyelmi 
Főtörvényszék. A képviselőház két nyilvános és négy zárt ülést tartott Szegeden. Maga Kossuth 
nem vett részt a tárgyalásokon. Az itt ülésező képviselők, így az örmény származásúak is, ebben 
a közgyűlési teremben fogadták el a zsidóemancipáció törvényét és az országos határozatot a 
nemzetiségi kérdésről (amely jogilag teljes értelemben nem volt törvény). Az 1879-es nagy 
árvízkor megroggyant és megrongálódott épületet Lechner Ödön bontotta le, illetve építette fel 
újra a régi alapokon és anyagainak felhasználásával 1882-83-ban historizáló, neobarokk 
stílusban. 
 
Néhány csataemlékmű 
Piski (ma Simeria, Románia) 1849 február 9-én Bem tábornok itt aratott döntő fontosságú 
győzelmet az őt január óta folyamatosan üldöző Puchner altábornagy felett. A magyar sereg 
előhada a Piski falu nyugati felénél húzódó Sztrigy folyó mögött volt állásban, ahol a kulcspont 
az országút Sztrigyen átvezető szakasza volt, egy széles fahíd. A reggeltől késő délutánig tartó 
heves csata központja mindvégig a híd és környéke. A csatában Czetz alezredes is részt vett. 
Először Déva felől érkezve dandárával a legjobbkor segítette meg a már-már visszavonuló 
csapatokat, majd a végső szakaszban a megfutamodott magyar sereget állította meg és fordította 
vissza, hogy aztán az újra bátorságra szert tévő honvédek rövid idő alatt visszatérjenek a hídhoz, 
és szétverjék Puchnert. A híres fahídnak ma már csak a cölöpjei láthatóak alacsony vízálláskor, 
a modern hídtól jobbra. 
A csata emlékére a múlt században vaskerítéses obeliszket is állítottak, de ez ma már nem áll. 
Piskinél esett el a tragikus sorsú kolozsvári örmény Szentpéteri fivérek legfiatalabbja, Ferenc, 
aki a 32. zászlóalj hadnagyaként áldozta életét a magyar szabadságért. Mind Imre, mind Miklós 
bátyja századosként halt meg, az előbbi Nagyszeben 1849 március 11-i bevételekor, az utóbbi 
pedig egy csatában szerzett sebében. 
 
Havasnagyfalu (ma Marisel, Románia) - 1849 július 6-án ezen falu közelében folyt az a tragikus 
csata, amelyben Vasvári Pál elesett. Nicolau Corches román felkelő tribun egységével itt 
kerítette be a négy századnyi Rákóczi-szabadcsapatot és társegységeit, melyeket Vasvári 
vezetett. 
A túlerőben lévő felkelők teljesen szétverték és lemészárolták a magyarokat, a Rákócziakból 
csak egy századnyi honvéd élte túl a csatát. Itt esett el a 49-ik tartalék zászlóalj főhadnagyaként 
az örmény Szarukán János is. A csata emlékműve, egy kereszt a halottak közös sírja felett a 
Gyalui-havasokban, a Funtinel-fennsíkon található, Gyalu községtől délnyugatra, a Meleg-
Szamos vízzáró gátjaitól felfelé, a Bélés-patak felett. 
 
Temesvár - Az itteni várat 1848 október közepétől egészen az 1849 augusztus 9-i temesvári 
vereségig ostromolták sikertelenül a honvédcsapatok. A várőrség egyik sikeres kitörésekor 
veszthette életét Lukács István 28 éves nagyváradi tüzérfőhadnagy, aki talán a szintén 
nagyváradi Lukács Dénes tüzérezredes öccse lehetett. Ma Temesváron három tömegsír 
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található, amely számításba jöhet a főhadnagy sírjaként. A gyárvárosi és szabadfalvi 
temetőkben lévő sírokon egyaránt fehér obeliszk emlékeztet a halottakra. A józsefvárosi temető 
sírján sárga lánckerítéssel övezett szürke obeliszk utal a tömegsírra. 
 
Egyéb, örményekhez kapcsolható emlékhelyek 
Ompolygyepü (ma Presaca Ampoiului, Románia) - A vasútállomás előtt Pax feliratú, hatalmas 
fekete obeliszk emlékeztet a 645, előző nap Zalatnáról elmenekült és lefegyverzett civilre és 
nemzetőrre, akit 1848 október 24-e hajnalán legyilkoltak. 1899-ben az örmény származású 
Lukács Béla pénzügyminiszter állíttatta, mivel a mészárlás során itt halt meg apja, Lukács 
Simon birtokos, anyja, Gaál Teréz, István és Simon bátyjai, Teréz és Eleonóra nővérei és 
nagybátyja. A másfél éves csecsemőt román dajkája mentette meg és nevelte egy ideig. 
 
A budapesti Kerepesi temetőben nyugszik két örmény származású volt honvédtiszt is. Kövér 
Lajos, a 36. zászlóalj hadnagya volt, aki 38 évesen halt meg mint ügyvéd és író (29/1. parcella 
1.sor - 9.sír). Gajzágó Salamon (1830- 1898.) Széchenyi mellett volt joggyakornok, majd 18 
évesen honvéd lett a Zrínyi-szabadcsapatban, illetve a belőle szerveződött 35. zászlóaljban. 
Egysége nagy részével együtt 1848 december 30-án a Komárom-Esztergom megyei Mórnál 
esett fogságba, ahol 1873-ban egy kis emlékoszlopot is állítottak a csata emlékére. A 
nyugalmazott számvevőszéki elnökként elhunyt Gajzágót a 30. parcellában helyezték végső 
nyugalomra. 
Amikor 1848. március 15-én ő is elkísérte az országgyűlés küldöttségét Bécsbe, a Seilergasse 
14. szám alatti (régi számon: 1086) Hotel Frankfurtban szállt meg ő is, amely akkor a "Stadt 
Frankfurt" nevet viselte. A forradalom alatt a Bécsbe érkező magyar polgárok és politikusok 
nagy része is itt szállt meg egészen szeptember végéig (pl. az országgyűlési küldöttség 
szeptember 18-án, és Batthyány miniszterelnök a hó legvégén). Amikor 1848. március 17-én a 
pozsonyi, emeletes Zöldfa fogadó erkélyéről bejelentette a készülő törvényeket és a 
jobbágyfelszabadítást, a fáklyás menet egyik szónoka Gajzágó lett. Az 1879 és 1918 között 
Kossuth nevét viselő téren a fogadó Nemzeti Szálló, majd később a Magyar királyhoz címzett 
hotel lett, végül az 1930-as évek elején átalakították a ma is meglévő Carlton Szállóvá (ma 
námestie Hviezdoslavovo). A híres erkély az átalakításkor kőkonzolostól Magyarországra 
került a Parlamenti Múzeumba, majd 1945 után Ceglédre. 
Hosszas méltatlan kezelés után 1996 szeptember 22-én avatták fel az erkélyt a református 
templom melletti kis téren felújítva és megszépítve 
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