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Kiss Ernő eddig ismeretlen búcsúlevelét 
mutatták be

A dokumentumot szerda délelőtt adták át a Magyar Nemzeti Levéltárban

Idén 170 éve, hogy Aradon mártírhalált 
halt 12 magyar tábornok és egy ezre-
des. Egyikük, Kiss Ernő október 4-én 
két búcsúlevelet írt két lányának, Rózá-
nak és Augusztának, ám előkerült egy 
eddig ismeretlen, harmadik búcsúlevél 
is a honvéd altábornagy tollából októ-
ber 5-i keltezéssel.
A történelmi jelentőséggel bíró, német

nyelvenírtleveletaMagyarNemzetiLe-
véltáraKözpontiAntikváriumárverésén
vásárolta meg az Emberi Erőforrások

Minisztériumának támogatásával. Koráb-
ban magántulajdon volt, elzártan őriz-
ték. Szerdán az emberi erőforrásokmi-
nisztere,Kásler Miklós adtaáta levelet
a levéltár számára, és mint mondta, 
„azEMMInagyonnemesfeladatottelje-
síthetett ezzel”.
Aminiszterkiemelteaztis,hogy–mi-

kéntatöbbivértanú–Kiss Ernő sem me-
nekültelafelelősségrevonásésazítélet
elől.Azelsőgolyóavállánérte, ezértő
magavezényeltújabbsortüzetakivégző-
osztagnak,ígyvégülháromlövéstkapott.
AleveletKissErnőféltestvérének,Juli-

ana von Leeuwen bárónőnek címezte. 
Asorokbólkiderülazis,hogyabárónőés
családjakomolyerőfeszítésekettett,hogy
kegyelmet szerezzenek a tábornoknak, ám 
sajnosnemjártaksikerrel.

Németh György főlevéltáros beszédé-
ben ismertette: a most előkerült többol-
dalaslevéltartalmábanigazodikakétko-
rábbihoz.Hitelességéterősítiaz is,hogy
a család címerével ellátott, saját fejléces
papírraíródott.

Kiss Ernő dúsgazdag örmény
családbanszületett,egyikevolt
a kevés magas rangú császári
tisztnek, akik átléptek amagyar
honvédségbe, hogy szolgálhas-
sanakaszabadságharcban.Egész
életében bőkezűen adakozott,
iskolákat, parókiákat alapított, 
azuralkodószámárasajátszínes-
ésnemesfémkészleteibőlajánlott
fel, még magának Haynaunak is
nagyösszegeketkölcsönzött.

Kiss Ernő a magyar huszáreszmény meg-
testesítője volt
Aszabadságharckezdetétőlaszerbfelke-
lőkellenharcolt,nevéhezfűződikazelső
jelentősmagyargyőzelem,aperlasziszerb
megerősített tábor elfoglalása.A pákozdi
csata előttmajdnemőtbíztákmegama-
gyarfőseregirányításával.Az1849.januári
pancsovaivereségutánlemondottadélvi-
dékihadtestirányításáról,eztkövetőenad-
minisztratívmunkátvégzett, többszörhe-
lyettesítette a hadügyminisztert –mondta
elNémethGyörgy. Levelének egyik leg-
kifejezőbbrészleteisjólpéldázza,milyen
embervoltKissErnő:„ne haragudj sen-
kire, bocsáss meg ellenségeimnek”

Ö. Kovács József, az Magyar Nemzeti
Levéltárfőigazgató-helyettesebeszédében
kiemelte:az1848–49-esszabadságharcaz
egyik legfontosabb sorsforduló a magyar
történelemben és nemzeti emlékezetben.
Az aradi vértanúkra példaképként tekint-
hetünk, minden hozzájuk kötődő emlék 
amagyarnemzeti identitás szerves része,
hiszenegynemzetet történelménekbuká-
saiésfelállásaiteszneknemzetté
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Sajtóközlemény
2019 októberében Vasárnapi pszichoanalízis címmel jelent meg Lászlóffy Csaba 
(1939–2015) válogatott verseskötete a budapestiMagyarNaplóKiadó gondozásá-
ban.Akönyvpanorámikus széttekintést engedLászlóffyCsaba lírájánakalakulás-
történetére,verstechnikaisokszínűségére,visszatérőtémáira,miközbenazelmúltfél
évszázad(erdélyi)költészetiváltozásainakistanúilehetünkazolvasásasorán.AVa-
sárnapi pszichoanalízis egy1964és2015közöttkibontakozó,tizenhatkötetesnagy
líraszámbavételénekegyikelsőkísérlete.LászlóffyCsabaTordánszületett,1950-től
haláláigKolozsváron élt és alkotott. Idén lennenyolcvan éves.Akötet kolozsvári
bemutatójáranovember13-án(szerdán)18órakorkerülsor;aszervezőkLászlóffy
Csabaolvasóit,tisztelőit,barátaitaKolozsvárTársaságszékhelyére(Főtér22.)vár-
ják. A bemutatáson részt vesz Balázs Imre József irodalomtörténész,Korpa Tamás 
költő(aválogatásszerkesztője),valamintTibori Szabó Zoltánegyetemioktató.




