
Erdélyi Örmény Gyökerek 2016. november-december

21

Az aradi vártanúk emléknapján a 
vajdasági központi megemlékezés Ele-
méren, a Szent Ágoston emléktemplom-
ban gyászmisével kezdődött, utána rövid 
alkalmi műsor keretében vers, történel-
mi visszapillantó, megzenésített fohász 
hangzott el, majd Kiss Ernő honvédtá-
bornok szobrának megáldása követke-
zett, amely az egykor Nagybecskerek fő-
terén álló szobor megmaradt torzójáról 
lett mintázva. Az anyaország nevében 
dr. Pintér Attila, Magyarország belgrádi 
nagykövete mondott beszédet.

– Nem túlzás azt állítani, hogy az aradi 
vértanúknak nagy kultusza van Magyar-
országon, de az anyaország határain kívül 
is. Szinte nincs olyan magyarországi vagy 
a külhoni magyarság által lakott telepü-
lés, ahol ne lenne legalább egy utca elne-
vezve a 13 honvédtábornok valamelyiké-
ről. Az aradi vértanúk kultuszának törté-
nete a kivégzés napjával kezdődik. Szem-
tanúk elbeszélése szerint már egy-két órá-
val a kivégzéseket követően roppant tö-
megek zarándokoltak arra a helyre, ame-
lyet a zsarnokság „a magyar Golgotává” 

Felavatták Kiss Ernő honvédtábornok 
szobrát Eleméren (részlet)

avatott – mondta beszédében a nagykövet.
A gyászünnepen jelen volt Pirityiné 

Szabó Judit, a Miniszterelnökség Nem-
zetpolitikai Államtitkárságának főosz-
tályvezetője, Menyhárt Attila, a Szabad-
kai Főkonzulátus vezető konzulja, Nyi-
las Mihály tartományi oktatási titkár, to-
vábbá tiszteletüket tették a vajdasági ma-
gyar önkormányzatok, civil szervezetek, a 
VMSZ, a VMDK és a Magyar Mozgalom 
képviselői, akik elhelyezték a kegyelet vi-
rágait a templomkertben felavatott Kiss 
Ernő honvédtábornok szobránál.

Kónya-Kovács Otília
Vajdasag.ma 2016. október 6

Szobrot kapott Kiss Ernő honvédtábornok 
a vajdasági Eleméren (részlet)

A megemlékezés ezúttal is a 4300 fős te-
lepülés templomában tartott szentmisével 
kezdődött. Itt havonta csak egyszer tarta-
nak katolikus misét, a helyi magyar lakos-
ság száma ugyanis két százalék alatt van. 
Kiss Ernő mellszobra a templomkertben 

kapott helyet. A vértanúnak eddig nem 
volt szobra a Vajdaságban. Kiss Ernőnek 
ugyan 1906-ban Nagybecskereken szob-
rot emeltek, ám azt 1918-ban, az első vi-
lágháború után a szerbek összetörték. A 
szobor feje azonban megmaradt, így arról 
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mintázták a mostani emlékművet. A temp-
lom felújítását és a szoborállítást a ma-
gyar kormány támogatta.

Hajnal Jenő, a vajdasági Magyar Nem-
zeti Tanács (MNT) elnöke ünnepi beszé-
dét követően az MTI-nek nyilatkozva azt 
hangsúlyozta, hogy az emléknap üzenete 
nem más, mint hogy sok helyről jövő, kü-
lönféle emberek is tudnak olyan közös ér-
téket, közös erőt találni, amely a magyar-
ságban, a magyar szabadságszeretetben 
hozza össze őket. Ez a közös akarat a jövő 
szempontjából is meghatározó – szögez-
te le. „Az aradi vértanúk egy közös aka-
ratért tudtak harcolni, és ez a közös erő a 
múlt vasárnap, a kvótareferendum alkal-
mával is megfogalmazódott a Kárpát-me-
dence és a világ magyarságában”, amikor 

nemmel szavazott a népszavazáson - tette 
hozzá az MNT elnöke…

A tizenhárom aradi vértanú közül hat 
kötődik valamilyen módon a Délvidék-
hez vagy a volt Jugoszláviához, így szá-
mos településen tartanak megemlékezé-
seket minden évben. A rendezvények már 
szerdán megkezdődtek…

Nagybecskereken a Lázár Vilmos emlé-
kére állított domborműnél rendezték meg a 
Légy híve rendületlenül című hangversenyt. 
Lázár Vilmost a domborműnek otthont adó 
székesegyházban keresztelték meg.

Megjelent: Hírek ma (Forrás MTI)
(Szerk. megjegyzés: A domborművet a Bp. 
Főv. II. ker. Örmény Önkormányzat és 
az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális 
Egyesület adományozta a templomnak.)

  

Mit tehet egy olyan kö-
zösség, melynek mindenik 
tagja egy-egy „könyvtár”- 
Kosztolányi Dezső szavai-
val élve? Fellapozza emlé-
kezetének meghatározó él-
ményeit, mert bizony van 
mit.

Beethoven zenéjének sú-
lyos akkordjai lelkünkben 
sok-sok év szótlanságát 
törték fel. Nincs közöttünk 
senki, akinek az Egmont 
nyitány ne a szabadító, 

Várady Mária
Alánk folyt a vérük… 1956

A budapesti magyarörmény közösség megrendülten emlékezett az ezelőtt 60 évvel 
történtekre. A tünetmentes sebek, mint San Gennaro vére, újra buzogni kezdtek.

boldog, véres, elszánt, 
becsületes, önpusztí-
tó, dacos, vérbefojtott 
forradalmat jelentené.  
Pongrátz Gergely és 
testvérei mind kivet-
ték a részüket a „nagy 
család”, a nemzet har-
cából. Az emlékmű-
sor vezérfonalát, me-
lyet Sasvári-Merza 
Krisztina tolmácsolt 
kiváló objektivitással, 
a forradalmár Gergely Várady Mária


