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problémátazjelentette,hogy1920-ignem
lehetetthozzájutniaszabadságharclevél-
tári forrásanyagához,azaz,minda táma-
dók,mind a védők jobbára spekulációk-
ravoltakutalva.1916.május21-ihalálát

követően azonban a sajtóban inkább a
megbecsülés,mintamegvetéshangjánír-
tak róla.

Megjelent: www.mandiner.hu, 2018. február 1.

Mehlhoffer Tamás

Az1848-49-esszabadságharctábornoká-
ról,92évesGörgei Artúrrólkészültfilm-
felvételigaziritkaság,amelyaMandaar-
chívumábólkerültelő.
Az idén, e hónap végén van Görgei

Artúr, a szabadságharc tábornoka

Filmkincs: látta már Görgei Artúrt 
ebben az 1910-es filmhíradóban?

születésének kétszázadik évfordulója.
Megítéléseellentmondásos,hiszenavilá-
gosi fegyverletételkor voltaképpenőve-
tett véget az 1848-49-es szabadságharc-
nak. Sokáig árulónak kiáltották ki, de az
utóbbiévtizedekbenatörténészekinkább
olyan katonai zseninek tartják, aki több
tízezer katona életét mentette meg tettével.

Aztmárkevesentudjákróla,
hogy 98 évet élt meg, 1916-
ban halt meg. Ezen a kurió-
zumnak számító, 1910-es fil-
men tehát egy ősz szakállú,
mosolygósöregembertlátunk,
akit a huszárok köszöntenek
éshajózikegyetaDunán.Egy
hős–nyugdíjban.

(Megtekinthető a youtube-
on: Görgey Artúr)

2018. 01. 17.

1848 – 170 éve

Olvasói levél -  Kerek évfordulók
Báró Dániel Ernő
“…TöbbszörolvastammáraFüzetekben
báró Dániel Ernőröl,azonbanazéletraj-
zátmindighiányosnak találtam, sőt sok-
szor éppen a fontos adatokmaradtak ki,
ezértgondoltam,hogyérdemeslennebe-
mutatniéletpályáját.. Ráadásul175évvel

ezelőttszületettés95évvelezelőtthúnyt
elbáróDánielErnő,tehátidénkerekév-
fordulókatünnepelhetünk...

Gudenus János József:  Örmény erede-
tűmagyar nemesi családok genealógiája
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1848 – 170 éve
címűkönyvébenaz59nemesicsaládkö-
zel1000oldalon5500családotérint.Ben-
ne aDániel család igen tekintélyes részt
foglal el és számtalan hírességgel büsz-
kélkedhet.Akönyvaztisbizonyítja,hogy
az erdélyi örménység egy nagy csalá-
dot alkot, amelynekminden részlete na-
gyonfontos,különösenahíresemberek-
ről.Agenealógianeméppenkönnyűol-
vasmány, de ha valaki megemlékezik
egy-egyhíres emberről, illik tudni, vagy
utánanézniadatainak.

Báró Dániel Ernő életrajzát megha-
tározta az a családi környezet, ahonnan 
származott. Ugyanis Kiss Ernő hon-
véd altábornagy, aradi vértanú unoká-
ja volt.
Az erdélyi örmény Dániel család ősei

kereskedőkként érkeztek Erdélybe,majd
1725-ben nemességet szereztek. Dániel
Ernő nagyapja Szamosújvárnémeti Dá-
niel Tódor ügyvéd volt  Erzsébetváros-
ban.ÉdesapjaSzamosújvárnémetiDániel 
Jánoshitesügyvéd,királyitanácsos,or-
szággyűlésiképviselő,Torontálvármegye
alispánjavoltésaz1848/49-esszabadság-
harchonvéde.
Dániel János Eleméren 1842-ben há-

zasságotkötöttelemériésittebei Kiss Au-
gusztával (szül. 1822. dec. 31. Elemér,
keresztelésu.ott1823. január3.,elhúnyt
1823. jan. 3. ugyanott),Kiss Ernő hon-
védtábornok,aradivértanúegyikleányá-
val. Házasságukból 5 gyermek született
Németeleméren(Torontálvármegye),kö-
zülükhárommégKissErnőnagyapaéle-
tében.
Auguszta ikertestvére Kiss Róza volt, 

aki Eleméren 1900. jan.22-én halt meg.
FérjeHajnikiéskiskürtösiBobor György 
volt.Utódokathagytakhátra.

KissErnőhonvédaltábornagyözvegy-
ként,gyermektelenülkerültahadbíróság
elé 1849-ben, a szabadságharc leverését
követően.FeleségeSzentgyörgyi Horváth 
Anna Krisztina (Konstancia) koránelhúnyt
és a házasságukból származó Ernesztina
gyermeke is.  Házasságon kívül szüle-
tett ikerlányaiazelemérianyakönyvsze-
rint - „Őcsászári és ap.KirályiFelsége
1885.évifebruár28-ánkeltőlegfelsőbb
elhalálozásával kegyelemből megenged-
niméltóztatott,hogyaN.Eleméren1823.
évijanuárhó3-ánházasságonkívülszü-
letettAugusztaésRózaikertestvérekmint
néhaiittebeiéselemériKissErnőleányai
törvényesíttessenek.SzabóFerencplébá-
nos”- kerültek a nevére. Ez volt a hiva-
talos eljárás.Avalóságban agyermekei-
rőlKissErnőszületésüktőlfogvagondos-
kodottanevükreírtittebeiuradalomban,
majd feleségehalálautánotthonában,az
eleméri kastélyban együtt éltek a gyer-
mekek édesanyjukkal és Issekutz Mária 
Anna nagymamával. Édesapjuk végren-
deletébenisgondoskodottróluk.
Dániel János ügyvédi irodája az aradi

várbörtönnelszembenvolt,ígyaszabad-
ságharc leverése után irodája ablakából
figyelemmel kísérhette apósa golyóáltali
halálát,megszerveztetitkoskörülmények
között a holttest kihantolását és elszállí-
tásátegyjeltelensírbamégAradon,majd
biztonsági okokbólKatalinpusztára szál-
lítását.VégülKissErnőaradivértanúaz
általaépíttetettés1847-benelkészültele-
mérirómaikatolikustemplomkriptájában
nyertöröknyugodalmat.
Dániel János első gyermeke sza-

mosújvárnémeti báró  Dániel Ernő, aki
1843.május3-ánszületettNémeteleméren
és Balatonfüreden halt meg 1923. július
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1848 – 170 éve
24-én.Mindkét dátum  kerek évfordulót
jelez,ugyanis175 évvel ezelőtt született és 
95 évvel ezelőtt húnyt el báró Dániel Ernő.
Gimnáziumi tanulmányait Temesváron,

jogi tanulmányait a budapesti egyetemen
végezte.1865-benTorontálvármegyetisz-
teletbeli aljegyzőjévé,1867-ben szolgabí-
róváneveztékki.1868-ban,miutánügyvé-
di diplomát szerzett, törvényszéki ülnök-
ké választották. 1870-től mint Deák-pár-
ti abégaszentgyörgyikerületképviselője,
ugyanezt a kerületet képviselte az 1872.
és 1875. évi országgyűlésen. 1878-tól a
TorontálvármegyeiNagybecskerekváros
választókerület szabadelvű-párti képvise-
lője.1884-1906közöttapancsovaiválasz-
tókerületetképviselte.
Pártjának pénzügyi és gazdasági szak-

értője, ár-mentesítési és vasútügyekkel
foglalkozott. 1895-ig a Pesti Hazai Első
Takarékpénztár és aHazaiBank elnöke.
1895. január15-1899. február26.között
a Bánffy-kormánykereskedelemügyimi-
nisztere, aki a millenniumi ünnepségek
sikeres megszervezéséért Bécsben 1896.
november 5-énmagyar bárói rangot kap
ésörökösfőrendiházitagságijogot.Mun-
kásságaalattfejeztékbeaVaskapuszabá-
lyozását. 1906-1910 között a főrendiház
tagjavolt. 1910-bennemzetimunkapárti
programmalismétországgyűlésiképvise-
lővéválasztották.
AKözlekedésiMúzeum létrehozójaés

alapítója volt.Minisztersége alatt, 1896-
banavattákfelaVaskaputésfejeztékbe
1898-banazépítésimunkálatokat.Buda-
pestfejlesztéséhezishozzájárult,kéthíd
kapcsolódikanevéhez:azErzsébethídés
a Ferenc József híd (ma Szabadság híd)
építésének elindítása, majd befejezése.
Az első erdélyi vasút igazgatósági tagja,

aNemzetiSzalonegyikalapítója,azelső
pesti hazai takarékpénztár-egyesület el-
nöke, nevéhez fűzödik a herendi por-
celángyár megmentése 1895-ben, va-
lamint a Budapesti Magyar Királyi
Távbeszélőhálózatlétrehozása.
Kitüntetései: I. osztályú Vaskorona-

rend, Orosz SzentAnna-rend, a Román
Korona-,aszerbTakova-,abolgárSzent
Sándor- és a japán Felkelő Nap-rend
nagykeresztje.  
HázastársacsériésszentlőrincziCséry 

Szeréna (szül. 1853-ban, elhúnyt Buda-
pesten1927.április28-án),azI.o.Erzsé-
bet rend tulajdonosa.Házasságukból két
fiúszületett,báró Dániel Elemér és báró 
Dániel Tibor.
BáróDánielErnőéletpályájabizonyít-

ja,hogyaXVII.századbanErdélybeme-
nekültörménykereskedő-ősökleszárma-
zottjaként a magyar történelem, kultúr-
történetéspolitikanemzetipanteonjában
méltán foglalja el helyét.
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