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Czetz János honvédtábornok szobrát leplezték le 
Gyergyószentmiklóson

Kövér László jelenlétében avatták fel szom-
batondélutánCzetz Jánoshonvédtábornok
szobrátagyergyószentmiklósi
örmény katolikus templom
udvarán,amirőlazMTItudó-
sított.AzOrszággyűléselnöke
ünnepibeszédébenazerdélyi
és magyarországi örmények-
nek–köztükCzetzJánosnak
– az 1848–49-es forradalom
ésszabadságharcidejéntanúsí-
tott áldozatvállalásátméltatta.
Mintfelidézte:aszabadságharc
bukása után Czetz Jánosnak
választaniakellett,hogymeghaljon-easza-
badságértaszülőföldjénvagyszáműzetés-
ben éljen. „Bízzunk benne ésmindent te-
gyünkmegérte,hogyakövetkezőmagyar
nemzedékeksoha,
de soha ne szem-
besüljenek ezzel 
a tragikus kérdés-
sel”–jelentetteki
apolitikus.
Kövér László

felidézte: a ma-
gyarság szabad-
ságvágyának 
legfőbb célját
és tartalmát az 
1526-os tragikus
mohácsicsataóta
„a független, cse-
lekvőképes,népétésnemzetétoltalmazó
magyar állam” helyreállítása jelentette. 
Az1848–49-esszabadságharcidejénalig
tizenkétezres lélekszámú erdélyi és ma-
gyarországi örménység egy emberként

osztozott a magyarok szabadságvágyá-
banésküzdöttazsarnokságellen.Azör-

ménység három tábornokot, 
több mint hetven honvéd-
tisztet, és több mint kétszáz
honvédetadottamagyarsza-
badságharcnak. Úgy vélte,
hogy Czetz János örmény
és székely ősei legjobb eré-
nyeitörökölte:alényeglátást, 
a tettvágyat és cselekvőké-
pességet, a bátorságot, a le-
leményességet és a kitartást.
Felidézte: a 26 éves katonát

előbb az erdélyi csapatok ideiglenes
parancsnokává, majd Bem tábornok
mellett vezérkari főnökké nevezték ki. 
A szabadságharc leverése után azonban

54 évi száműze-
téssel fizetett
azért, hogy nép-
énekszabadságot
akart. Teljesítmé-
nyével második
hazájának, Argen-
tínának a szívébe 
ésemlékezetébeis
beírtamagát.Adél 
amerikai ország-
ban megforduló
magyarokat –
Czetz János ot-
tani intézmény-

alapító tevékenysége és térképészeti
munkássága eredményeképpen – ma is
különös rokonszenvövezi,haelmondják,
hogy arról a földről érkeztek, aholCzetz
János született – jelentette ki a politikus.

„Örüljünk,hogymindentörténelmicsapás
ellenérevanhazánk,amiértbékébenküzd-
hetünkaszülőföldünkön.Örüljünk,hogy
van nemzetünk, amely értelmet ad küz-
delmeinknek.Örüljünk, hogymegannyi
megpróbáltatás dacára, nemzetünk ösz-
szetartozása erősebbnekbizonyult,mint
azonerők,amelyekszétakartakszakítani

Kövér László tiszteletét teszi
Czetz János szobránál

bennünket. Becsüljük meg mindezt, és
utódainknak is hagyjuk örökül a tudást
is, hogy mindez mire kötelezi őket” –
fogalmazott Kövér László. A gyergyó-
szentmiklósiCzetz-szoborBlaskó János 
szobrászművészalkotása,ezahonvédtá-
bornokelsőerdélyiszobra.Amellszob-
rot a tábornok óbudai lovas szobrának
a leleplezése után egy nappal avatták. 
Czetz János 1822-ben született a há-
romszékiGidófalván.ArgentínábanJuan 
Fernando Czetz néven az első nemzeti
katonaiakadémiaalapítójaként,igazgató-
jaként,valamintújhazájaParaguayjalés
Brazíliávalhatárosvidékefeltérképezője-
kéntszerzetthírnevet.1904-benhaltmeg
BuenosAiresben
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Szám László

Halálanapjánakassaidómban
szenteltvízhelyettkönnyéváltvízvan,
boltíveknyögneksóhajokalatt,
tárogatószótvéreznekafalak.

Szívénektalántestevoltbörtön,
hiszelenyészettfranciaföldön.
Száműzött-sírbólhazavittútja,
deTrianonbanszáműztékújra.

Becsületünketvisszavívta,
jobbágydícsértenevétsírva.
Fejedelmünkrőlszóltanóta,
mertnagyobbnemvoltÁrpádóta.
     

     2019. augusztus 28.

Rákóczi
Mintősikőcsipkék,keresztekfonatai,
Fonjákbe,járjákátazörményszívet,
AkétArarátormánakfelzengőhangjai.
Jáfetmagvaithívószavukazőshazából,
Téphetetlen,enyészhetetlenlélek-kötéllel
Hálótfonvirágoshegyirétekillatából.
Shív,húzhazaidőn,térenazősitávol.

2019. október 8.

Hervay Tamás
AzAraráthangjai




