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Erdélyi Örmény Gyökerek

A Magyar Hadtudományi Társaság, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar és a Fővárosi Örmény Önkormányzat Czetz János emlékkonferenciát szervezett 2017. május 26-ára a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus dísztermébe. A konferenciára meghívást kapott előadóként dr. Issekutz
Sarolta is, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke, a Fővárosi Örmény Önkormányzat volt elnöke is az örmény diaszpóra jelene Erdélyben és Magyarországon, Czetz János honvédtábornok a magyarörmény köztudatban témában.

Czetz János emlékkonferencia

„Szegény legény elindult a faluból és meghódította a világot”
– mutatták be Czetz
Jánost a gidófalvi hagyományőrzők a honvédtábornok születésének 195. évfordulója alkalmából tartott emlékkonferencián, amely a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Műveleti Támogató Tanszéke, a Magyar Had- Jobbról Őexcellenciája Maximiliano Gabriel Gregorio-Cernadas, az
tudományi
Társa- Argentin Köztársaság nagykövete
ság Geoinformációs
Szakosztálya, valamint a Fővárosi Ör- magyar-székely-örmény származású honmény Önkormányzat közös szervezésé- védtábornok életútját, hazai és külhoni értékteremtő tevékenységét.
ben valósult meg.
„A mai konferencia egy olyan honfiCzetz János volt a 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik legfiata- társunkat állít emléket, akinek életét átlabb tábornoka, Bem József altábornagy hatotta a magyarság iránti szeretet, mégtáborkari főnöke, kitűnő stratéga, Argen- is a Föld másik oldalán élt és halt meg.
tína déli határvidékének feltérképező- Magyarországon mi megőriztük az emléje és védelmének szervezője, a Buenos két és ezúton tisztelgünk az eredményei
Aires-i Katonai Akadémia első igazgató- előtt” – mondta megnyitóbeszédjében Dr.
ja. A konferencia során különböző szem- Nagy Péter alezredes, a Magyar Honvédpontokból ismertették az előadók a sza- ség Geoinformációs Szolgálat főmérnöke.
badságharc után emigráló, majd kalan- Kifejtette, hogy a honvédtábornok kitűnő
dos úton Dél-Amerikában letelepedett, katonai szakember, szervező és térképész,
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akinek élét nem törték meg a történelem
viharai, mindig képes volt az újrakezdésre. „Argentína szabadságát számos külföldi vándor háborús közreműködése szilárdította meg, ilyen volt Czetz ezredes is”
– emelte ki Őexcellenciája Maximiliano
Gabriel Gregorio-Cernadas, az Argentin Köztársaság nagykövete. Rávilágított,
hogy Argentínát a „bevándorlók országának” is szokták nevezni, hiszen sok külföldi munkásságából építkezett. „Köztük
voltak szép számmal azok a magyarok is,
akik a szabadság és a kreatív munka országát kívánták felépíteni” – mondta. A
konferenciára a latin-amerikai országból
is üzentek, a Magyar Harcosok Bajtársi
Közössége Argentínai „Czetz János” Főcsoportja tizenháromezer kilométerről üdvözölte az előadáson résztvevőket: „Czetz
János, ahogy Magyarországon sikeresen
tevékenykedett és harcolt élete fiatal éveiben, úgy felragyogott Argentínában érett
korában. Élete mérföldköveket tett le az
argentin katonai intézményekben.”
A konferencia során az előadók részletesen bemutatták a honvédtábornok hazai
és külhoni életútjának, katonai pályájának
különböző szemelvényeit. Az örmény diaszpóra magyarországi és erdélyi jelenlétéről, kultúrájáról és Czetz János emlékének őrzéséről Esztergály Zsófia Zita és
Dr. Issekutz Sarolta tartott előadást, amit
Bereczkiné Máté Judit, a Czetz család leszármazottja egészített ki személyes élményeivel. Az erdélyi katonai hagyományokat a honvédtábornok szülőfalujából származó, gidófalvi hagyományőrzők mutatták be. Czetz János katonai karrierjének
kezdetét és a kor császári-királyi hadseregének szervezetét Prof. Dr. Csikány Tamás
ezredes, a HHK egyetemi tanára ismertette. Czetz nem csak hadtudományok művelője volt, a honvédtiszti tevékenysége
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mellett előszeretettel foglalkozott földrajztudománnyal, térképészettel és nyelvműveléssel. A Magyar Hadnyelvtan elkészítésének folyamatát, Prof. Dr. Balázs Géza
az ELTE BTK egyetemi tanára mutatta be.
Dr. Kedves Gyula ezredes, az Országgyűlési Múzeum vezetője előadásában kifejtette, hogy Czetz János meghatározó szerepet töltött be az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc során, az erdélyi hadjárat és haderőszervezés egyik kulcsfigurája
volt. A szabadságharc bukásával a honvédtábornok, mint sok más katonatiszt a korban, emigrációba kényszerült. Czetz János
számos országban megfordult: az európai
tevékenységét Dr. Csorba László, a Nemzeti Múzeum volt főigazgatója, az argentin
katonai pályafutását pedig Siposné Prof.
Dr. Kecskeméthy Klára ezredes, a HHK
egyetemi tanára ismertette. Végül a kor
Latin-Amerikáját, az emigrált magyarok
életét Asqui Jorge Kristóf doktorandusz
foglalta össze. Ha áttekintjük Czetz János
életét megállapíthatjuk, hogy a honvédtábornok méltán kelthet elismerést és tiszteletet az utókorban, hiszen ő a kiapadhatatlan tenni akarás és az eltántoríthatatlan újrakezdés egyik 19. századi nagy magyar
alakja.
Az emlékkonferencia alkalmával a Magyar Hadtudományi Társaság kihirdette „A
hadtudomány ifjú tudósa” című verseny
nyerteseit. A pályázat célja a honvédelem
és a hadtudomány népszerűsítésére volt a
11-12. osztályos fiatalok körében. A pályamunkát beadó diákok olyan települések nebulói, amelyek régi katonavárosok és helyőrségek voltak, ahol a Magyar Honvédség alakulatai szerves részét képezik a közösség mindennapi életének, aktívan részt
vesznek a hagyományok ápolásában.
Megjelent a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem honlapján
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