150

www.hmzrinyi.hu

9 789633 278222

CZETZ-ALBUM ÁLBUM CZETZ Ցեցին նվիրված ալբոմ

CZETZ-ALBUM
ÁLBUM CZETZ

Ցեցին նվիրված ալբոմ

CZETZ-ALBUM

⸞
⸟
ÁLBUM CZETZ

⸞
⸟
Ցեցին նվիրված ալբոմ

SIPOSNÉ KECSKEMÉTHY KLÁRA

CZETZ-ALBUM
Czetz János honvéd tábornok nyomán Argentínában
A Colegio Militar de la Nación alapításának 150. évfordulója 1869–2019

ÁLBUM CZETZ
Siguiendo los pasos del general Juan Czetz en la Argentina
150° Aniversario del Colegio Militar de la Nación 1869–2019

Ցեցին նվիրված ալբոմ
Գեներալ Յանոշ Ցեցի հետքերով Արգենտինայում
Նվիրված Ազգային Ռազմական Ակադեմիայի
(Colegio Militar de la Nación) հիմնադրման 150 ամյակին 1869–2019թթ.

© HM Zrínyi Nonprofit Kft. – Zrínyi Kiadó, 2020
© Siposné dr. Kecskeméthy Klára, 2020
Spanyol fordítás © Dr. Horváth Péter Iván, 2020
Örmény fordítás © Haykuhi Petrosyan, Ani Grigoryan, 2020
All rights reserved. Minden jog fenntartva.
A könyvet vagy annak bármely részét a kiadó engedélye nélkül bármilyen formában
vagy bármilyen eszközzel másolni, tárolni, közölni tilos!
Kiadja a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (HM Zrínyi Nonprofit Kft.), a Honvédelmi Minisztérium által
alapított, annak kizárólagos tulajdonában lévő cég.
Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b
Honlap: www.honvedelem.hu
E-mail: kiado@hmzrinyi.hu
A kiadásért felel: Kulcsár Gábor ügyvezető
A Zrínyi Kiadó vezetője: dr. Isaszegi János ny. vezérőrnagy
Spanyol nyelvi lektor: dr. Zoltán Márta
A kötet képei a szerző saját felvételei, valamint Sergio Edgardo Castillo, Esztergály Zsófia,
Jorge Luis Fernández, Franciscóné Balthazár Márta, Jakab Nándor, dr. Gelényi Csaba,
Rácz Tünde, Leonardo Rodofile, Guillermina Tolosa, dr. Tóth Gergő és Luis Salvador Villordo
munkái.
A könyv örmény nyelvre fordítása a Fővárosi Örmény Önkormányzat támogatásának
köszönhető.
ISBN 978 963 327 822 2
Szerkesztő: Győri László
Korrektor: Eszes Boldizsár
Műszaki vezető: Sztáryné Benkő Krisztina
Tipográfiai terv: Pénzes Bettina
Tördelő: Teszár Edit
Képfeldolgozás: Gróf István, Teszár Edit
Borító: Gróf István (Sipos Alexandra ötlete alapján)
Nyomdai kivitelezés:
HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság, Sokszorosító Osztály
Felelős vezető: Pásztor Zoltán

© Zrínyi, S.L. Sin Ánimo de Lucro del MD – Editorial
Zrínyi, 2020
© Dra. Klára Kecskeméthy de Sipos, 2020
Traducción española © Dr. Péter Iván Horváth, 2020
Traducción armenia © Haykuhi Petrosyan, Ani Grigoryan,
2020

© «HM Zrínyi Nonprofit ՍՊԸ.» – Զրինի
Հրատարակչություն, 2020
© Դոկտ. Կեչքեմեթի Կլարա Շիպոշնե, 2020
Իսպաներեն թարգմանությունը՝ © Դոկտ. Հորվաթ Պիտեր
Իվան, 2020
Հայերեն թարգմանությունը՝ © Պետրոսյան Հայկուհի,
Գրիգորյան Անի, 2020

All rights reserved. Todos los derechos reservados.
Está prohibido reproducir, almacenar y publicar el libro
o cualquiera de sus partes, en cualquier formato o mediante
cualquier dispositivo, sin el permiso de la editorial.

Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:
Գիրքը կամ դրա որևէ մասը՝ առանց հրատարակչի
թույլտվության,
ցանկացած ձևով պատճենելը, պահպանելը կամ
վերարտադրելը արգելված է:

Publicado por Servicios de Cartografía y Comunicación
“Zrínyi”, Sociedad de Responsabilidad Limitada Sin Ánimo
de Lucro del Ministerio de Defensa (Zrínyi, S.L. Sin Ánimo
de Lucro del MD), empresa fundada por el Ministerio
de Defensa y filial de propiedad exclusiva del mismo.
Dirección: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b
Sitio Web: www.honvedelem.hu
Correo electrónico: kiado@hmzrinyi.hu
Persona responsable de la publicación: Gábor Kulcsár,
gerente
Jefe de la Editorial Zrínyi: General Mayor jubilado
Dr. János Isaszegi
Revisión de la traducción española: Dra. Márta Zoltán
Las imágenes son propias de la autora, así como
fotografías realizadas por Sergio Edgardo Castillo,
Zsófia Esztergály, Jorge Luis Fernández, Márta Balthazár
de Francisco, Nándor Jakab, Dr. Csaba Gelényi,
Tünde Rácz, Leonardo Rodofile, Guillermina Tolosa,
Dr. Gergő Tóth y Luis Salvador Villordo.
La traducción armenia del libro se ha realizado con
el patrocinio de la Corporación Armenia de Budapest.

Հրատարակված է՝ HM Զրինի Քարտեզագրական և
Հասարակական Կապի Ծառայություն «Nonprofit»
Սահմանափակ Պատասխանատվության Ընկերություն
«HM Zrínyi Nonprofit ՍՊԸ.»
Պաշտպանության նախարարության կողմից հիմնադրված
և ամբողջովին նրան պատկանող ընկերություն:
Հասցե՝ Բուդապեշտ, H-1087, Կերեպեշի փող. 29/b.
Կայք՝ www.honvedelem.hu
E-mail. kiado@hmzrinyi.hu
Հրատարակության պատասխանատու քարտուղար՝
Կուլչար Գաբոր
Զրինի հրատարակչության ղեկավար՝ գեներալ-մայոր,
դոկտ. Իշասեգի Յանոշ (պաշտոնաթող)
Իսպաներեն լեզվի սրբագիր՝ Զոլտան Մարտա
Լուսանկարները արված են հեղինակի կողմից և ինչպես
նաև՝ Սերգիո Էդգարդո Կաստիլլո, Էստերգայ Ժոֆիա,
Ջորջ Լուիս Ֆերնանդես, ԲալթազարՄարտա,
Յակաբ Նանդոր, դոկտ. Գելենի Չաբա, Ռաց Տունդե,
Գիլերմինա Տոլոսա, Լեոնարդո Ռոդոֆիլե, դոկտ. Տոտ
Գերգու և Լուիս Սալվադոր Վիլլորդոի աշխատանքները:
Գրքի հայերեն լեզվի թարգմանության հովանավոր՝
Մայրաքաղաքի հայ ազգային ինքնավարություն

ISBN 978 963 327 822 2

ISBN 978 963 327 822 2

Redactor: László Győri
Corrección tipográfica: Boldizsár Eszes
Directora técnica: Krisztina Benkő de Sztáry
Diseño tipográfico: Bettina Pénzes
Compaginación: Edit Teszár
Procesamiento de imágenes: István Gróf, Edit Teszár
Cubierta: Alexandra Sipos, István Gróf

Խմբագիր՝ Ջուրի Լասլո
Սրբագրիչ՝ Էսեշ Բոլդիժար
Տեխնիկական ղեկավար՝ Բենկո Քրիստինե
Տիպոգրաֆիայի ձևավորում՝ Պինզեշ Բետտինա
Էջակապող՝ Թեսար Էդիտ
Լուսանկարների մշակում՝ Գրոֆ Իշտվան, Թեսար Էդիտ
Կացմը՝ Շիպոշ Ալեքսանդրա և Գրոֆ Իշտվան

Impreso por: Servicios de Cartografía y Comunicación
“Zrínyi”, Sociedad de Responsabilidad Limitada Sin
Ánimo de Lucro del Ministerio de Defensa, Departamento
de Reproducciones
Jefe responsable: Zoltán Pásztor

Տպագրական աշխատանքները՝ HM Զրինի
Քարտեզագրական և Հասարակական Կապի
Ծառայություն «Nonprofit»
Սահմանափակ Պատասխանատվության Ընկերություն,
Վերարտադրության բաժին
Պատասխանատու ղեկավար՝ Պաստոր Զոլտան

TARTALOM

Köszöntő

10

Ajánlások

14

Bevezetés

26

I. Czetz János élete és tevékenysége
Egy ígéretes karrier kezdete
A tanulmányok
A tiszti pálya
Emigrációban
Az európai évek
Argentínában, az új hazában
A Colegio Militar megszervezése
A Topográfiai Intézet elnöki székében
A nyugdíjasévek

34
38
38
42
46
46
48
54
56
58

II. A Nemzeti Katonai Akadémia
(Colegio Militar de la Nación) története
Katonai akadémia San Benito de Palermóban
(1870‒1892)
Az iskola új székhelye San Martínban (1892‒1937)
El Palomarban (1938 ‒ )
A katonai akadémia szervezeti változásai
III. Az akadémia épületei, emlékművei és szobrai
Galambház (El Palomar de Caseros)
Casa de Caseros
A Fegyverek Múzeuma (Museo de Armas)
Domingo Faustino Sarmiento elnök mellszobra
A Haza Oltára (Altar de la Patria)

CZETZ JÁNOS HONVÉD TÁBORNOK NYOMÁN ARGENTÍNÁBAN

68
68
76
78
86
92
92
94
96
98
100

6

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ÍNDICE

Bienvenida

11

Ողջույնի խոսք

11

Dedicatoria

15

Ընծայական ուղերձ

15

Introducción

27

Ներածություն

27

I. Vida y obra de Juan Czetz
El inicio de una carrera prometedora
Los estudios
La carrera de oficial
En emigración
Los años europeos
En la Argentina, la nueva patria
La organización del Colegio Militar
Presidente del Instituto Geográfico
Militar
Años de jubilación

35
39
39
41
45
45
47
53

I. Յանոշ Ցեցի կյանքը և գործունեությունը
Խոստումնալից կարիերայի սկիզբը
Ուսուցումը
Սպայական դասընթաց
Արտագաղթ
Գաղթի տարիները Եվրոպայում
Արգենտինայում՝ նոր հայրենիքում
Ռազմական Ակադեմիայի հիմնադրումը
Տոպոգրաֆիայի ինստիտուտի նախագահի
դերում
Վերջին տարիները

35
39
39
41
45
45
47
53

II. Historia del Colegio Militar de la Nación
El Colegio Militar en San Benito
de Palermo (1870‒1892)
La nueva sede del Colegio en San Martín
(1892‒1937)
En El Palomar (1938‒)
Reorganizaciones del Colegio Militar

69

III. Edificios, monumentos y estatuas
del Colegio
El Palomar de Caseros
Casa de Caseros
El Museo de Armas
Busto del presidente Domingo
Faustino Sarmiento
Altar de la Patria

55
57

69
79
81
89
93
93
93
97
99
99

II. Ազգային Ռազմական Ակադեմիայի (Colegio
Militar de la Nación) պատմությունը
Ռազմական Ակադեմիա Սան Բենիտո դե
Պալերմոյում (1870‒1892թթ.)
Կրթօջախի նոր նստավայրը Սան Մարտինոյում
(1892‒1937)
Էլ Պալոմարում (1938 ‒ )
Ռազմական Ակադեմիայի կազմակերպչական
փոփոխությունները
III. Ակադեմիայի կառույցները, հուշակոթողները
և արձանները
Աղավնատուն (El Palomar de Caseros)
Կասերոների տունը (Casa de Caseros)
Զենքերի Թանգարան (Museo de Armas)
Նախագահ Դոմինգո Ֆաուստինո Սարմինտոյի
կիսանդրին

55
59
69
69
79
81
89
93
93
93
95
97

7

Tacuarí dobosa (Al Tambor de Tacuarí)
Fegyvernemi emlékművek
Az elesett kadétok emlékműve (La Serenidad,
Homenaje a los Cadetes Fallecidos)
A nemzet hőseinek (A los Héroes Nacionales)
A parancsnoki épület emlékhelyei
Történelmi csarnok (Sala Histórica),
az akadémia múzeuma
A Becsület Csarnoka (Patio de Honor)
A Hadsereg Dicsőségének Csarnoka és a Hadsereg
Történelmi Pajzsainak Csarnoka
San Martín tábornok mellszobra
Gaspar Campos alezredes szobra

102
104
104
106
108
108
110
114
116
116
122

IV. Emlékhelyek
Czetz János-emlékhelyek a Colegio Militar
de la Nación területén
Czetz János-emléksarok a kápolnában
Czetz János-emlékek a parancsnoki épületben
A Czetz János-emléksarok a múzeumban
Czetz János-emlékhelyek Buenos Airesben
A Magyar tér (Plaza Hungría) története
A Hősök és Mártírok Fala a Chacarita temetőben
(Cementerio de la Chacarita)

122
122
132
132
140
140

V. A Colegio Militar de la Nación alapításának
150. évfordulója
Az emlékkötet
„A Katonai Akadémia a művészet szemszögéből”
Vezetői szimpózium
Az ünnepség
Gálaest

150
150
152
152
156
162

VI. Argentína magyar szemmel
Hajókirándulás
Történelmi ezredek
Az argentin elnöki palota – Casa Rosada
601. légideszantezred (Regimiento de Asalto Aéreo 601)
El Caminito

168
168
170
172
174
176

Köszönetnyilvánítás

184

Felhasznált irodalom

186

Jegyzetek

188

Képjegyzék

200

CZETZ JÁNOS HONVÉD TÁBORNOK NYOMÁN ARGENTÍNÁBAN

146

8

Al Tambor de Tacuarí
Monumentos a las Armas
La Serenidad, Homenaje a los Cadetes
fallecidos
A los Héroes Nacionales
Lugares conmemorativos del Pabellón
Dirección
Sala Histórica, el museo del Colegio
Patio de Honor
Hall de las Glorias del Ejército / Hall de
los Escudos Históricos
Busto del general San Martín
Estatua del teniente coronel Gaspar
Campos
IV. Lugares conmemorativos
Lugares conmemorativos de Juan Czetz
en el recinto del Colegio Militar
de la Nación
Rincón conmemorativo de Juan Czetz
en la Capilla
Recuerdos de Juan Czetz en el Pabellón
Dirección y en el Patio de Honor
Rincón conmemorativo de Juan Czetz
en el Museo
Lugares conmemorativos de Juan Czetz
en Buenos Aires
Histora de la Plaza Hungría
Muro de Héroes y Mártires en el
Cementerio de la Chacarita
V. El 150o Aniversario del Colegio Militar
de la Nación
El libro conmemorativo
«El Colegio Militar a través de los ojos
del Arte»
Simposio de Liderazgo
La ceremonia
Cena de gala

103
105
105
109
109
109
111
113
115
121
123
123
123
135
135
139
139
147
151
151
151
155
155
167

VI. La Argentina desde una perspectiva
húngara
Excursión en lancha colectiva
Regimientos históricos
Palacio de Gobierno – Casa Rosada
Regimiento de Asalto Aéreo 601
El Caminito

169
169
171
177
179
181

Agradecimientos

185

Notas

189

Հայրենիքի Հուշահամալիրը (Altar de la Patria)
Տակուարի թմբկահարը (Al Tambor de Tacuarí)
Զորատեսակների հուշարձաններ
Զոհված կուրսանտների հուշարձանը
(La Serenidad, Homenaje a los Cadetes fallecidos)
Ազգային հերոսները (A los Héroes Nacionales)
Հրմանատարության շենքը
Պատմական սրահը (Sala Histórica),
Ակադեմիայի թանգարանը
Պատվո Հրապարակ (Patio de Honor)
Բանակի Փառքի Սրահը և Բանակի
Պատմական Վահանների Սրահը:
Գեներալ Սան Մարտինի կիսանդրին
Փոխգնդապետ Գասպար Կամպոսի արձանը
IV. Հուշավայրեր
Ցեց Յանոշի հուշավայրերը ազգային
ռազմական ակադեմիայի տարացքում
Ցեց Յանոշի հուշանկյունը մատուռում
Ցեց Յանոշի հուշերը՝շտաբի շենքում և Պատվո
սրահում:
Ցեց Յանոշի հուշանկյունը թանգարանում
Ցեց Յանոշի հուշավայրերը՝ Բուենոս Այրեսում
Հունգարիայի հրապարակի (Plaza Hungría)
պատմությունը
Հերոսների և նահատակվածների պատը
Չակարիտայի գերեզմանատանը
(Cementerio de la Chacarita)
V. Ազգային ռազմական ակադեմիայի
(Colegio Militar de la Nación) հիմնադրման
150-ամյակը
Հուշերի գիրքը
«Ռազմական ակադեմիան արվեստի
տեսանկյունից»
Առաջնորդների գիտաժողով
Հանդիսակարգ
Գալա-երեկո

99
99
101
101
105
107
107
109
115
115
121
123
123
123
135
135
137
137

143

151
151
151
157
157
167

VI. Արգենտինան հունգարացիների աչքերով
Նավով ուղևորություն
Պատմական զորագնդեր
Արգենտինայի Նախագահի նստավայրը – «Casa
Rosada»
601. Օդային դեսանտի գունդը (Regimiento
de Asalto Aéreo 601)
Փոքր զբոսավայրը (El Caminito)

179
181

Շնորհակալական խոսք

185

Գրառումներ

189

169
169
171
177

9

KÖSZÖNTŐ

„Az emberi tehetség parányi lámpa, mely egyszerre keskeny kört
tölthet meg fényével; s ha egy helyéről másra hurczoltatik, setétséget hagy maga után. Bizonyos helyhez kell azért kapcsoltatnunk,
hogy azt jótékony világítással állandóul boldogíthassuk.”
Kölcsey Ferenc szavai különösen helytállóak Czetz János esetében. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc legfiatalabb tábornoka, majd az argentin Nemzeti Katonai Akadémia megalapítója
már fiatalon is kitűnt tehetségével. Nemcsak honvédként állt helyt,
hanem számos más területen is. Hadnyelvtani kézikönyvet hagyott
az utókorra, német nyelvről fordított, tudományos igényű értekezéseket írt, valamint térképészeti és földmérői ismereteit is kiválóan
kamatoztatta.
A szabadságharc leverését követően az európai emigráció kihívásokkal teli évei vártak rá, míg végül 1860-tól, Argentínában új
hazára talált, ahol az argentin hadsereg és nemzet szolgálatában is
elévülhetetlen érdemeket szerzett. A nevéhez fűződött Argentína
első Nemzeti Katonai Akadémiájának (Colegio Militar de la Nación) megszervezése. Ezt a feladatát is olyan lelkiismeretesen végezte, ahogy egykor a magyar szabadságharc ügyét szolgálta. Elveihez
ekkor is hű maradt, korábbi felettese, Bem József altábornagy jellemzése évek múltán is helytálló volt:
„Kérlelhetetlen szigor, pártatlanság, keménység a büntetésben,
de nagylelkűség a jutalmazásban, mentes a bosszúállástól, az önzés
legkisebb árnyékától is.”
Kevés olyan nagy formátumú személyiség van, akit több nemzet is saját hőseként tisztel. A székely–örmény származású Czetz
Jánost nemcsak a magyar nemzeti emlékezet és a magyarországi
örmény közösség, hanem Argentína is a legnagyobbjai között tartja számon.
Czetz János még életében vissza szeretett volna térni szeretett
hazájába, Magyarországra. „Én már öregember vagyok, hazámtól
CZETZ JÁNOS HONVÉD TÁBORNOK NYOMÁN ARGENTÍNÁBAN
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BIENVENIDA

ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔ

“El talento humano es una pequeña lámpara capaz de
llenar con su luz sólo un círculo estrecho en un momento; y si se lleva de un lugar a otro, deja atrás la oscuridad. Por eso, es preciso fijar un punto seguro para poder darle una felicidad permanente con la iluminación
beneficiosa.”
Las palabras del poeta Ferenc Kölcsey son especialmente acertadas en el caso de János Czetz. El general
más joven de la Revolución y Guerra de Independencia
de 1848–49 y el posterior fundador del Colegio Militar
de la Nación se había destacado con su talento ya en una
edad temprana. No sólo sobresalía en su carrera militar, sino también en un gran número de otros ámbitos.
Dejó para la posteridad una gramática militar, elaboró
traducciones del alemán, escribió tratados científicos,
así como aprovechó sus conocimientos cartográficos y
geodésicos.
Después de la derrota de la Guerra de Independencia, pasó decenios en emigración europea repleta
de desafíos, hasta encontrar, en el año 1860, su nueva
patria en la Argentina, donde obtuvo méritos imperecederos en el servicio del Ejército Argentino y de la
Nación. Su nombre se vincula a la organización de la
primera institución de educación militar, del Colegio
Militar de la Nación. Realizó esta tarea con el mismo
nivel de entusiasmo que había mostrado en el servicio
de la causa de la Guerra de Independencia Húngara.
En esta época se mantenía fiel a sus principios. Su caracterización escrita por su antiguo superior, el brigadier general József Bem, no perdió su validez en sus
años posteriores:

«Մարդկային տաղանդը մի փոքր ճրագ է, որը միաժամանակ նեղ
շրջագիծ կարող է լցնել իր լույսով, և եթե այն տեղափոխում են մի
տեղից մյուսը, ապա խավար է թողնում իր հետևից: Այն պետք
է որոշակի տեղ ամրացվի, որպեսզի շարունակ պարգևի մեզ իր
բարերար լույսը»:
Ֆերենց Կոլչեի խոսքերը հատկապես տեղին են Յանոշ
Ցեցի դեպքում: 1848-49 թվականների հեղափոխության և
անկախության պայքարի ամենաերիտասարդ գեներալը,
իսկ հետագայում նաև՝ Արգենտինայի Ազգային ռազմական
ակադեմիայի հիմնադիրը, նա իր տաղանդով աչքի ընկավ
արդեն փոքր հասակում: Նա իրեն դրսևորեց ոչ միայն որպես
զինվորական, այլև բազմաթիվ այլ ոլորտներում: Իրեն
հաջորդող սերունդներին թողեց ռազմական քերականության
ձեռնարկ՝ գերմաներենից թարգմանված, գրեց գիտական
աշխատություններ, ինչպես նաև գերազանց կիրառում գտավ
քարտեզագրության և գեոդեզիայի իր գիտելիքներին:
Անկախության պատերազմի պարտությունից հետո,
նրան սպասում էին եվրոպական արտագաղթի դժվարին
տարիները, մինչև վերջապես 1860 թվականից նոր հայրենիք
գտավ Արգենտինայում, որտեղ նույնպես մեծ բարձունքներ
նվաճեց արգենտինյան բանակի և ազգի ծառայության
գործում: Սերտորեն նրա անվան հետ է կապված Արգենտինայի առաջին ազգային ռազմական ակադեմիայի (Colegio Militar de la Nación), ստեղծումը, որին նա նվիրվել է
նույնպիսի բարեխղճությամբ, ինչպես ժամանակին Հունգարիայի Անկախության պատերազմի գործին: Նա ընդմիշտ հավատարիմ է մնացել իր սկզբունքներին, և իր
նախկին վերադասի, գեներալ-լեյտենանտ Յոժեֆ Բեմի
նկարագրությունը ճշգրիտ է նույնիսկ տարիներ անց.
«Անողոք խստություն, անկողմնակալություն, դատապարտման մեջ հաստատունություն, բայց արժանահատուցման մեջ
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már oly rég távol, és mégis a honvágy hatása folytán még mindig
sajog a szívem ama tudattól, hogy idegen porban kell megnyugodhassam.”
Köszönet mindazoknak, akik fáradhatatlanul dolgoztak, hogy
munkássága minél többekhez eljusson jelen páratlan kötet által, így
őrizve emlékét egy kivételes magyar katonának! Czetz János tábornok most hazatért.
Németh Szilárd
honvédelmi miniszterhelyettes

CZETZ JÁNOS HONVÉD TÁBORNOK NYOMÁN ARGENTÍNÁBAN
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“Inexorablemente riguroso, imparcial, duro en el
castigo pero magnánimo en los premios, exento de toda
venganza y del mínimo grado de egoísmo.”
Hay pocas personas influyentes que sean respetadas
por más de una nación como su propio héroe. De origen
sículo–armenio, Juan Czetz no se recuerda únicamente
en la memoria de la nación húngara y de la colectividad
armenia de Hungría, sino también entre los próceres de
la Argentina.
Juan Czetz quiso regresar a Hungría, su amada
patria, antes de fallecer. «Ya soy anciano, lejos de mi
patria desde hace tanto tiempo y, sin embargo, por influencia de la nostalgia, la idea de reposar en tierra
extranjera me causa una enorme aflicción.»
Quiero expresar mi agradecimiento a todos que
hayan trabajado incansablemente para que la obra de
Czetz llegue al mayor número de personas en este libro
sin precedentes, recordando la memoria de un excepcional militar húngaro. Por fin, el general Juan Czetz se
ha repatriado.

առատաձեռնություն, զերծ վրեժխնդրությունից և եսասիրության
նույնիսկ աննշան ստվերից»:
Քիչ են ակնառու անձիք, որոնց միաժամանակ մի քանի
ժողովուրդ է մեծարում, որպես իրենց հերոս: Սեկեյ-հայ
ծագումով Յանոշ Ցեցին մեծերի շարքին են դասում ոչ միայն
Հունգարիայի ազգային հիշողության մեջ և Հունգարիայի հայ
համայնքում, այլև Արգենտինայում:
Յանոշ Ցեցը դեռ կյանքի ընթացքում էր ցանկանում
վերադառնալ իր սիրելի հայրենիք՝ Հունգարիա: «Ես արդեն ծեր
եմ, հայրենիքիցս հեռու արդեն շատ վաղուց, և այնուամենայնիվ,
հայրենիքի կարոտը ստիպում է սիրտս մղկտալ այն մտքից, որ
օտար հողի մեջ պիտի գտնեմ իմ հավերժ հանգիստը»:
Շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր անխոնջ աշխատեցին՝
այս յուրահատուկ գիրքը հնարավորինս շատ մարդկանց
հասցնելու՝ այդպիսով պահպանելով Հունգարիայի բացառիկ
զինվորի հիշատակը: Գեներալ Յանոշ Ցեցն այժմ տուն
վերադարձավ:
Սիլարդ Նեմեթ
Պաշտպանության նախարարի տեղակալ

Szilárd Németh,
Viceministro de Defensa Nacional
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AJÁNLÁSOK

Tisztelt Olvasó!
E kezedben tartott könyv három nyelven rótt mérföldkő a feledés
ellen. Argentinok, magyarok, örmények, székelyek emlékezetében
maradt fönn, és e kötet útján is él tovább Czetz János emléke. Egy
tehetséges és törekvő erdélyi örmény fiú hittel és állhatatossággal kamatoztatva képességeit és tudását embertársai szolgálatában
olyan nagyszerű életpályát mutatott föl, hogy ma Argentína és
Magyarország, két haza egyaránt joggal tekintheti őt saját fiának,
helyet adva személyének nemzeti panteonjában.
Czetz János az 1848–49-es forradalom és szabadságharc legfiatalabb tábornokaként szerzett múlhatatlan érdemeket Magyarországon. 1860-tól az argentin hadsereg ezredeseként széles körű
hadmérnöki és térképészeti tevékenysége mellett katonai szervezőmunkája legszebben tündöklő ékköveként létrehozta és vezette
az ország első, és ma is legfontosabb katonai akadémiáját, az El
Colegio Militar de la Naciónt. Hamvait az intézmény kápolnájában
helyezték örök nyugalomra.
Hiánypótló ez a könyv, mert bemutatja Czetz János gazdag életútjának azokat az Argentínában található lenyomatait, amelyek a
magyarul olvasó érdeklődők előtt alig vagy egyáltalán nem ismertek. E kötetet forgatva fogalmat alkothatunk arról, hogy Czetz János
két hazájában a ma tiszti iskolásai mennyire nagyszerű, a katonai
pályán életével és munkásságával örök példát mutató elődre tekinthetnek személyében.
A történelem iránt érdeklődő olvasóközönségen túl elsősorban
nekik, a fiatal nemzedékek katonai hivatást választó tagjainak ajánlom ezt a kötetet! Czetz János, a katona emlékének őrzése mellett
érezzék, értsék és használják támaszul pályájukon azokat a ma is
inspiráló értékeket és tetteket, amelyeket tiszt elődjük élete és munkássága két hazája szolgálatában fölmutatott! A felkészültséggé
CZETZ JÁNOS HONVÉD TÁBORNOK NYOMÁN ARGENTÍNÁBAN
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DEDICATORIAS

ԸՆԾԱՅԱԿԱՆ ՈՒՂԵՐՁ

Estimado lector:

Հարգելի՛ Ընթերցող,

El libro que tienes en las manos es un hito trilingüe contra el olvido. El recuerdo de Juan Czetz se ha conservado en la memoria de argentinos, húngaros, armenios y
sículos, y perdurará también a través del presente volumen. Talentoso y ambicioso joven armenio de Transilvania, Czetz aprovechó con fe y perseverancia sus dotes
y conocimientos al servicio de sus prójimos, recorriendo una carrera tan magnífica que, en la actualidad, tanto
la Argentina como Hungría, sus dos patrias, tienen todo
derecho a considerarlo como su propio hijo, incluyendo
su figura en sus respectivos panteones nacionales.
Juan Czetz acumuló méritos imperecederos en Hungría como el general más joven de la Revolución y Guerra de Independencia de 1848–49. Desde el año 1860,
desarrolló una amplia gama de actividades de Ingeniería y Topografía Militares como coronel del Ejército
Argentino, junto a labores organizativas militares. Estableció y dirigió el Colegio Militar de la Nación, el primero del país y el más importante hasta la actualidad,
la gema más bonita y brillante de su labor organizadora
militar. Sus cenizas reposan en la Capilla del Instituto.
El presente libro llena una laguna presentando los
vestigios de la fecunda vida de Juan Czetz en Argentina que son poco conocidos o completamente desconocidos para los lectores húngaros. Este volumen nos
permitirá entender cuánto los cadetes de hoy, en ambas
patrias de Juan Czetz, pueden considerarlo como un
insigne antepasado y un eterno modelo con su vida y
obra militares.

Սույն գիրքը երեք լեզվով պայքարում է մոռացության դեմ:
Յանոշ Ցեցի հիշատակը պահպանվել է արգենտինացիների,
հունգարացիների, հայերի, սեկեյների հիշողության մեջ,
և այս գրքի շնորհիիվ պիտի հարատևի: Տաղանդ ու մեծ
ձգտում ունեցող տրանսիլվանիահայ մի տղա, իր հավատքով
և հաստատակամությամբ բազմապատկելով իր գիտելիքներն
ու բնածին ունակությունները, հայրենիքի ծառայության
ընթացքում այնպիսի փայլուն կարիերա կառուցեց, որ այսօր
և՛ Արգենտինան, և՛ Հունգարիան՝ իր երկու հայրենիքը, հավասար իրավունքով իրենց արժանի զավակն են համարում նրան՝
ազգային պանթեոններում մեծարելով նրան:
Յանոշ Ցեցը՝ 1848-49 թվականների հեղափոխության
և անկախության պատերազմի ամենաերիտասարդ գեներալը, անանց արժեքներ է ստեղծել Հունգարիայում: 1860
թվականից, որպես Արգենտինյան բանակի գնդապետ, բացի իր
ռազմական ինժեներական և քարտեզագրական լայնածավալ
գործունեությունից, նա հիմնել և ղեկավարել է երկրի առաջին
և մինչև օրս էլ ամենանշանավոր ռազմական ակադեմիան՝
Ազգային Ռազմական Ակադեմիան (El Colegio Militar de
la Nación-ը)՝ որպես իր զինվորական կազմակերպչական
գործունեության ամենափառահեղ վկայությունը: Նրա
աճյունը հաստատության մատուռում է գտել իր հավերժ
հանգիստը:
Այս գիրքը լրացնում է մի կարևոր բացթողում, քանի
որ այն ներկայացնում է Յանոշ Ցեցի հարուստ կյանքի այն
արգենտինական դրվագները, որոնք գրեթե կամ ընդհանրապես անծանոթ են հունգարացի ընթերցողներին: Գիրքը
կարդալով՝ կարող ենք պատկերացում կազմել այն մասին,
թե այսօր զինվորական ակադեմիաների սաների համար
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nemesedő rátermettség, a szorgalom és a rendíthetetlen elkötelezettség az életút mindenkor sikeres vezérlői.
Legyünk bár argentinok, magyarok, örmények vagy székelyek,
mi mindannyian egyaránt büszkék lehetünk Czetz Jánosra, aki
helytállásával, emberi példájával kontinenseken átívelő kapocs közöttünk. Szülőföldjére újra már nem vezethetett az útja, bár sokáig
élénken élt benne a vágy még egyszer látni a szülőfalut, az erdélyi
Gidófalvát, és hosszú évtizedek után találkozni a régi bajtársakkal.
A hazatérés kihunyó reményéről így írt élete alkonyán:
„…le kellett végleg mondanom álmaim megvalósításáról, és így
nem marad más hátra, mint nagy lelki küzdelmek és bánat mellett
belenyugodnom abba, hogy édes hazámat és kedves honfi- és harctársaimat, akiket, fájdalom nem fogok többé látni, csakis egy szívből
eredő »Isten Hozzád-dal« üdvözöljem a messzi földről.”
Tisztelt Czetz János Tábornok Úr!
Szolgáljon vigaszul számodra ez a könyv, amely azt mutatja, hogy
sem argentin, sem magyar hazád nem feled téged és mindörökre
fiának tekint! Őrizzük életed és ténykedésed emlékét, lenyomatait
az Amerikai Kontinensen és Európában is. Most is előttünk jársz,
példád bátorít jó katonának, jó hazafinak lenni bárhol e földtekén.
Köszönjük Neked!
Buenos Aires, 2020. február
dr. Gelényi Csaba
Magyarország nagykövete

CZETZ JÁNOS HONVÉD TÁBORNOK NYOMÁN ARGENTÍNÁBAN
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Además de los lectores interesados por la Historia,
dedico este volumen sobre todo a los miembros de las
generaciones jóvenes que escojan la vocación militar.
Es de desear que ellos mantengan el recuerdo de Juan
Czetz como militar, así como que sientan, comprendan
y utilicen como apoyo durante su carrera los valores y
actos hasta hoy inspiradores de la vida y obra de su oficial predecesor al servicio de ambas patrias. La aptitud
que se ennoblece para devenir disposición, la diligencia
y el inquebrantable compromiso son, en todo momento,
compases para una vida exitosa.
Cada uno de nosotros, sea argentino, húngaro, armenio o sículo, puede sentir el mismo orgullo por Juan
Czetz, quien, con su perseverancia y ejemplo, ha establecido entre nosotros un enlace transcontinental. Su
camino ya no pudo llevarlo de vuelta a su tierra natal,
a pesar de su fuerte deseo, durante mucho tiempo, de
regresar a Gidófalva (hoy: Ghidfalău), su pueblo natal
de Transilvania, así como de ver una vez más, después
de largos decenios, a sus viejos conmilitones. Al ocaso
de su vida, escribió así sobre la esperanza perdida de la
repatriación:
«…he tenido que renunciar definitivamente a ver
cumplidos mis sueños, por lo que no me queda más sino
conformarme –a costa de grandes luchas espirituales y
tristeza– con despedirme, desde esta lejana tierra, con
mi más sentido ¡Adiós! de mi amada patria y de mis
queridos compatriotas y compañeros de armas, a quienes –me duele admitir– no volveré a ver nunca más.»
Estimado General Juan Czetz:
Te sirva de consuelo este libro al demostrar que ni tu patria argentina, ni tu patria húngara te van a olvidar y que
ambas te van a considerar para siempre como su hijo.
Conservaremos los recuerdos y vestigios de tu vida y
obra en el continente americano al igual que en Europa.
Sigues caminando por delante de nosotros, y tu ejemplo
nos anima a ser buenos soldados y buenos patriotas en
cualquier parte del mundo.
¡Te damos gracias!
Buenos Aires, febrero de 2020
Dr. Csaba Gelényi
Embajador de Hungría

Յանոշ Ցեցն իր կյանքով և գործունեությամբ հավերժ օրինակ
ծառայող ինչպիսի բացառիկ կերպար է համարվում իր երկու
հայրենիքում էլ։
Պատմության նկատմամբ հետաքրքրություն տածող
ընթերցողներից բացի, այս գիրքը առաջին հերթին խորհուրդ եմ տալիս հենց իրենց՝ երիտասարդ սերնդի այն ներկայացուցիչներին, ովքեր որպես մասնագիտություն ընտրել
են զինվորական ծառայությունը: Յանոշ Ցեցին՝ որպես զինվորականի հիշատակելու կողքին թող նաև զգան, հասկանան
և իրենց գործունեության ընթացքում հիմնվեն այն՝ մինչև
օրս ոգեշնչող արժեքների ու գործերի վրա, որոնք իրենց
նահապետն իր կյանքի ու գործունեության մեջ ցուցադրել
է՝ ծառայելով իր երկու հայրենիքին: Իրեն ողջ կյանքում
առաջնորդել են հաջողության գրավականը հանդիսացող,
մասնագիտական բարձր հմտության վերածված տաղանդն,
աշխատասիրությունն ու անկոտրում նվիրվածությունը:
Արգենտինացի, հունգարացի, հայ թե սեկեյ, բոլորս էլ
կարող ենք հպարտանալ Յանոշ Ցեցով, ով իր անձնվիրությամբ
և անձնական օրինակով աշխարհով մեկ միավորում է մեզ՝
կապող օղակ ստեղծելով բոլորիս միջև: Ցեցին չհաջողվեց
կրկին ճամփորդություն կատարել դեպի հայրենիք, չնայած
երկար ժամանակ երազել էր կրկին տեսնել հայրենի գյուղը,
Տրանսիլվանիայի Գիդոֆալվան, և տասնամյակներ անց
հանդիպել իր հին ընկերներին: Տուն վերադառնալու իր
չիրականացված ցանկության մասին կյանքի մթնշաղում Ցեցն
այսպես է գրել.
«…Ես ստիպված եղա ընդմիշտ հրաժարվել իմ երազանքներից
և հոգևոր պայքարի արդյունքում վշտով հաշտվել այն մտքի
հետ, որ իմ քաղցր հայրենիքին, սիրելի հայրենակիցներին ու
ռազմական ընկերներին, ում, ցավոք, այլևս չեմ տեսնի, միայն
հեռվից կարող եմ ողջունել սրտիցս բխող «Աստված ձեզ հետ»
խոսքերով»:
Հարգելի՛ պարոն գնդապետ Յանոշ Ցեց,
Սփոփանք լինի Քեզ այս գիրքը, որը ցույց է տալիս, որ քո
երկու հայրենիքներից ո՛չ Արգենտինան, ո՛չ էլ Հունգարիան
չեն մոռանում քեզ և հավերժ իրենց արժանի զավակն են
համարելու: Մենք պահպանում ենք կյանքիդ և գործունեությանդ հիշատակն ու ժառանգությունը թե՛ ամերիկյան
մայրցամաքում և թե՛ Եվրոպայում: Այժմ էլ մեր առջև քո պատկերն է, և քո օրինակը խրախուսում է աշխարհի ցանկացած
վայրում լինել լավ զինվոր ու լավ հայրենասեր:
Շնորհակա՜լ ենք Քեզ։
Բուենոս Այրես, 2020թ. փետրվար
Դոկտ. Չաբա Գելենի
Հունգարիայի դեսպան
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Tisztelt Olvasó!
Az Argentin Köztársaság magyarországi nagyköveteként teljesített
három és fél éves szolgálatom során a művelődéssel kapcsolatos
tevékenységeim és eredményeim középpontjában egyebek mellett
Czetz János honvéd vezérőrnagy emlékének ápolása állt, aki megítélésem szerint az argentin–magyar kapcsolatok kiemelkedő képviselője volt a két ország szabadságáért és köztársasággá válásáért
vívott harc hírneves példaképeként.
Az említett tevékenységek sora olyan hosszú, hogy csak néhányról van módom beszámolni.
Személyesen vettem részt több megemlékezésen a róla elnevezett budapesti utca emléktáblájánál, amelyet megkoszorúztam az
Argentin Nagykövetség nevében.
Szintén közreműködtünk az emlékére szervezett pályázat
résztvevőinek díjazásában. Ennek nyertese, egy Argentínában élő
magyar fiatal, megindító dokumentumfilmet készített a Nemzeti
Katonai Akadémián gyűjtött remek anyagból. A vetítésre és a díj át-

adására az Argentin Nagykövetség rezidenciáján tartott bensőséges
ünnepségen került sor.
Szerepet vállaltunk annak a kiváló dokumentumfilmnek a bemutatásában is, amelyet egy helyi rendező alkotott Czetz Jánosról a
Magyar Televízió részére.
Meghívást kaptam, hogy adjam át a Czetz János-emlékérem
díjat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem legeredményesebb honvéd
tisztjelölt hallgatójának.
Számos konferenciát szerveztem Czetz János honvéd tábornok
jelentős argentínai munkásságáról.
A nagykövetség közreműködött több, Czetz Jánosról szóló kiadvány megjelentetésében.
CZETZ JÁNOS HONVÉD TÁBORNOK NYOMÁN ARGENTÍNÁBAN
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Estimado lector:

Հարգելի՛ Ընթերցող,

Una parte central de las ocupaciones y de los logros en
el ámbito cultural durante mi desempeño de tres años y
medio como Embajador de la República Argentina en
Hungría, estuvo dedicada a preservar la memoria del
Cnel. Juan Czetz, al que considero un valioso ícono de
las relaciones entre la Argentina y Hungría, como un
conspicuo modelo de luchador por la libertad y la organización republicana de ambos países.
La lista de dichas actividades es tan numerosa que
me limitaré sólo a relatar algunas de ellas.
Participé personalmente en varios homenajes que le
rendimos ante la placa existente en la calle de Budapest
que lleva su nombre, depositando allí flores en nombre
de la Embajada argentina.
También colaboramos con la premiación del concurso llevado a cabo para recordar su memoria, cuyo
ganador, un joven húngaro residente en la Argentina,
produjo un emotivo documental con estupendo material
obtenido en el Colegio Militar de la Nación, el cual fue
proyectado y premiado durante una cálida ceremonia
realizada en la Residencia de la Embajada argentina.
Asimismo, contribuimos a la difusión de un magnífico documental sobre Czetz, realizado para la TV húngara por un cineasta local.
Fui invitado para entregar la distinción “Gral. János Czetz” al mejor promedio entre los nuevos oficiales
húngaros egresados de la Universidad del Servicio Estatal de Hungría.
Ofrecí diversas conferencias sobre la sustancial
contribución del Cnel.Czetz en la Argentina.
La Embajada colaboró con la difusión de varias publicaciones en torno a Czetz.
Participé activamente en el largo proceso de varios
años de selección, producción e inauguración del monumento en bronce, de cuatro metros de altura, creado
por la escultora argentina Vivianne Duchini, organizado
por el Intendente de Óbuda-Békásmegyer y financiado
por el Ministro de Finanzas.
Asimismo, gestioné, recibí e instalé en la Residencia de la Embajada argentina en Budapest, la donación efectuada por el mencionado Gobierno de Óbuda-Békásmegyer, de un magnífico bronce sobre el Cnel.
Czetz, realizado por un escultor húngaro.
Y ahora me complazco y me siento muy honrado
por acompañar este libro, elaborado por la Cnel. Prof.
Dra. Klára Kecskeméthy, con este breve prólogo en el
cual se me pidió ofrecer una breve reseña acerca de lo

Հունգարիայում՝ որպես Արգենտինայի Հանրապետության
դեսպան, իմ երեք ու կես տարիների ծառայության
ընթացքում, մշակույթի հետ կապված իմ գործունեության
կարևոր նպատակներից մեկն էր նաև, պահպանել գնդապետ
Ցեց Յանոշի հիշատակը, ով իմ կարծիքով արգենտինահունգարական հարաբերությունների ակնառու ներկայացուցիչն էր, և նա ով անձնուրաց պայքարել է երկու երկրների
ազատության և նրանց հանրապետություն դառնալու
համար:
Վերոհիշյալ գործողությունների շրջանակն այնքան շատ
է, որ ես կկարողանամ զեկուցել դրանցից միայն մի քանիսը:
Ես անձամբ մասնակցել եմ Բուդապեշտում՝ նրա պատվին
անվանված փողոցի հուշատախտակի մոտ կազմակերպված
բազմաթիվ միջոցառումներին, որտեղ ծաղկեպսակ եմ դրել՝
Արգենտինայի դեսպանատան անունից:
Մենք նաև նպաստել ենք նրա հիշատակին կազմակերպված,
մրցույթի մասնակիցների մրցանակաբաշխմանը:
Այդ մրցույթի հաղթողն էր՝ Արգենտինայում ապրող
մի երիտասարդ հունգարացի, ով վավերագրական ֆիլմ էր
նկարահանել, Ազգային ռազմական ակադեմիայում հավաքված գերազանց նյութից: Ցուցադրումը և մրցանակի
պարգևատրումը տեղի ունեցավ Արգենտինայի դեսպանության նստավայրում անցկացվող փակ արարողության
ժամանակ:
Մենք նաև մասնակցել ենք տեղացի ռեժիսորի կողմից
նկարահանված՝ գնդապետ Ցեց Յանոշի մասին հիանալի
վավերագրական ֆիլմի ցուցադրմանը, որ նկարահնավել էր
հունգարական հեռուստատեսության համար:
Ինձ հրավիրել էին, որպեսզի Ցեց Յանոշի հուշամեդալի
մրցանակը փոխանցեմ Ազգային հանրային ծառայության
համալսարանի, ամենագերազանց ռազմական սպայի թեկնածուին:
Ես կազմակերպել եմ մի շարք գիտաժողովներ՝ գնդապետ
Ցեց Յանոշի, Արգենտինայում ունեցած նշանակալից աշխատանքների վերաբերյալ:
Դեսպանատունը նպաստել է Ցեց Յանոշի մասին
հրատարակվող մի շարք հրատարակությունների լույս
տեսմանը:
Ակտիվորեն ներգրավված էի արգենտինացի քանդակագործ Վիվիաննա Դուչինիի կողմից պատրաստված
չորս մետր բրոնզե հուշարձանի ընտրության, ստեղծման
և հուշարձանի բացման արարողության գործում, որը
կազմակերպվել էր Օբուդա-Բեկաշմեջերի քաղաքապետի
կողմից և այն ֆինանսավորել էր ֆինանսների նախարարությունը:
Ես շարունակաբար բանակցություններ եմ ունեցել վերոհիշյալ Օբուդա-Բեկաշմեջերի քաղաքապետարանի հետ,
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Tevékenyen részt vettem a Vivianne Duchini argentin szobrászművész által készített négyméteres bronz emlékmű kiválasztásának,
megalkotásának és felavatásának az Óbuda-Békásmegyer polgármestere által szervezett és a Pénzügyminisztérium által finanszírozott többéves folyamatában.
Tárgyalásokat folytattam a már említett Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának adományáról, Czetz János honvéd tábornoknak
egy magyar művész által készített, remekbe szabott bronzszobráról,
amelyet a budapesti Argentin Nagykövetség rezidenciáján vettem át
és állítottam fel.
Most pedig örömömre szolgál, és számomra nagy megtiszteltetés, hogy ezzel a rövid előszóval hozzájárulhatok a Siposné prof. dr. Kecskeméthy Klára ezredes által szerkesztett jelen
könyvhöz, a felkérésnek megfelelően főbb vonalakban ismertetve mindazt, amivel az Argentin Nagykövetség az elmúlt években
a két nemzet közös hősének emléke előtt tisztelgett.
Mindez azonban nem valósulhatott volna meg sok-sok lelkes
magyar barátunk – így az általam nagyra becsült ezredes asszony –
segítsége nélkül, akik közös büszkeségünk emlékét ápolják.
Mindannyiuknak ezúton szeretném kifejezni őszinte hálámat.
Kívánom, hogy továbbra is az Argentin Nagykövetséggel együttműködve őrizzék a két népet mindennél szorosabban összekötő
nagy Czetz János emlékét.
Maximiliano Gregorio-Cernadas
Argentína magyarországi nagykövete
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realizado en estos últimos años por la Embajada argentina en memoria del héroe binacional.
Pero nada de todo esto hubiese sido posible sin la
ayuda de tantos entusiastas amigos húngaros –como la
apreciada Cnel. Prof. Dr. Kecskeméthy, cultores de la
memoria de nuestro prócer común.
A todos ellos deseo expresarles mi más profundo
agradecimiento, deseándoles que puedan en el futuro
continuar trabajando en conjunto con la Embajada argentina a fin de preservar la memoria de nuestro admirado Juan Czetz, puente insuperable entre ambos
pueblos.
Maximiliano Gregorio-Cernadas
Embajador de la Argentina en Hungría

կապված Ցեց Յանոշին նվիրված այն հիասքանչ բրոնզե
արձանի համար, որ պատրաստվել էր հունգարացի
արվեստագետի կողմից. «Ես այն անձամբ ստանձնեցի և
տեղադրեցի Բուդապեշտում՝ Արգենտինայի դեսպանության
նստավայրում»:
Այժմ ուրախ եմ և մեծ պատիվ է ինձ համար, որ այս
կարճ նախաբանով կարող եմ նպաստել գնդապետ, դոկտոր
Կլարա Կեչկեմեթի կողմից խմբագրված ներկայիս գրքին, և
հատկապես ուրվագծել այն բոլոր կարևոր գործողությունները,
որ Արգենտինայի դեսպանատունը այս վերջին տարիներին
իրականացրել է՝ ի հիշատակ երկու ժողովուրդների ընդհանուր
հերոսի համար:
Այնուամենայնիվ, այս ամենը անհնար կլիներ իրականացնել, եթե չլինեին մեր շատ և շատ բարեհոգ հունգարացի
ընկերները, և ինձ համար շատ հարգված տիկին գնդապետը՝
ում օժանդակությամբ պահպանվում է մեր ընդհանուր
հպարտության հիշատակը:
Այս առիթով ցանկանում եմ բոլորին իմ անկեղծ շնորհակալությունը հայտնել:
Կցանկանայի, որ ապագայում էլ Արգենտինայի դեսպանության հետ համագործակցությամբ՝ պահպանվի մեծն
Ցեց Յանոշի հիշատակը, որը երկու ժողովուրդներին ամենասերտորեն միավորել է, քան երբևէ:
Մաքսիմիլիանո Գրեգորիո Կերնադաս
Արգենտինայի դեսպանը Հունգարիայում
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Tisztelt Olvasó!
Czetz János honvédtábornok életútja és személyisége még a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen töltött tanulóéveim alatt vált
példaértékűvé számomra. Akkor kiemelkedő stratégaként élt bennem, később örmény–székely származása csak még érdekesebbé
tette őt. A Fővárosi Örmény Önkormányzat elnökeként, illetve az
erdélyi örmény közösség számára nem volt kérdés, hogy a tábornok
a testület hagyományőrző programjában kiemelt figyelmet kapjon.
A szabadságharc legfiatalabb tábornoka a székelyföldi Kovásznában töltött gyerekkorától olyan közegben nőtt fel, amelyet katona
édesapja és a 11. Székely Határőr Huszárezred Gidófalvi-százada
fémjelzett. Már ez olyan világot és kivételes neveltetést sejtet önmagában, amely komoly alapot nyújthatott számára későbbi életéhez.
A szabadságharc időszaka volt az az idő a XVII. századtól Erdélybe
települt örmények addigra előrehaladott asszimilációs útján, amikor
a közösség egy része az örmény gyökerekhez akart visszatérni, másik része pedig bebizonyítani, hogy magyarabb a magyarnál. Ezért
nagy számban álltak honvédnek és vívtak ki elismerést, ismertséget a harcokban, bizonyítva ezzel hálájukat és hűségüket Magyarországnak. Czetz mellett említhetjük Görgey tábornokot vagy a
13 aradi vértanú közül Szkárosi Lázár Vilmos honvéd ezredest és
Kiss Ernő altábornagyot, akik életüket adták a szabadságért, hőn
szeretett hazájukért. Czetz és Görgey tábornok sorsa különbözőképpen volt megírva. Czetz János argentin nemzeti hősként halt meg,
élete utolsó éveiben özvegyként Székelyföldre akart költözni, hogy
első szerelmét nőül vegye. Ez már nem teljesülhetett be, ahogyan
magyar nemzeti hősként is csak később ismerte el a történelem.
A mi feladatunk az, hogy őrizzük az emlékét, és felhívjuk a fiatalok
figyelmét arra, hogy Czetz tábornok, Bem apó vezérkari főnöke kiváló vezetői képességekkel volt megáldva, az utolsó csepp véréig
kiállt bajtársai a magyar szabadság mellett. Hitt akkor is, amikor kevesen hittek, úgy cselekedett és akkor, amikor és ahogyan más nem.
A magyar szabadságharc újraindításáért folytatott küzdelem kényszerű elengedése után nemcsak, hogy képes volt új életet kezdeni
Argentínában, hanem számos, az új hazáját és közösségét formáló
tevékenységet is folytatott.
E nagyszerű ember emlékét őrizve kifejezetten az ifjúságot céloztuk meg programjainkkal. Elsőként a Fővárosi Örmény Önkormányzat közgyűlése díjat alapított és nevezett el az örmény–székely
származású Czetz János honvéd tábornokról. A kitüntetést évente
adományozzuk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi
és Honvédtisztképző Karán legeredményesebben tanuló honvéd
tisztjelöltnek. „Nekünk üzen Czetz János honvédtábornok” címmel
nemzetközi pályázatot hirdettünk meg az 1848–1849-es forradalom
és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából. A Fővárosi Örmény
Önkormányzat és a Csíkkörzeti Magyar Örmény Szentháromság
Alapítvány Magyarországon és Romániában élő magyar, valamint
Argentínában élő argentin és magyar fiatalok számára írta ki a
CZETZ JÁNOS HONVÉD TÁBORNOK NYOMÁN ARGENTÍNÁBAN
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Estimado lector:

Հարգելի՛ Ընթերցող,

Fue durante mis años de formación en la Universidad
de Defensa Nacional “Zrínyi Miklós” que la carrera y
personalidad del general Juan Czetz devinieron ejemplares para mí. Inicialmente, lo tenía por un excelente
estratega. Más tarde, su origen armenio-sículo lo convirtió todavía más interesante para mí. Tanto yo como
presidenta de la Corporación Armenia de Budapest
como la colectividad armenia de Transilvania consideramos natural que el general desempeñara un papel
crucial en el programa que realizamos para mantener
nuestras tradiciones.
Desde su infancia pasada en Covasna, distrito del
País Sículo, el general más joven de la Guerra de Independencia vivió en un ámbito determinado por su
padre militar y la Compañía de Gidófalva del 11o
Regimiento Sículo de Húsares Guardafronteras. Este
entorno ya de por sí, al igual que su educación excepcional, sentaron unas bases sólidas para su vida posterior. La Guerra de Independencia fue una etapa en la
asimilación ya avanzada de los armenios, establecidos
en Transilvania desde el siglo XVII, en la cual una parte de dicha colectividad quería regresar a sus raíces
armenias, mientras que la otra parte se empeñaba en
demostrar que era más húngara que los nativos. Por
ello, un gran número de los armenios se alistaron y
adquirieron reconocimiento y fama en las luchas como
prueba de su agradecimiento y lealtad a Hungría. Además de Czetz, cabe mencionar al general Görgey o, entre los 13 mártires de Arad, al coronel Vilmos Szkárosi
Lázár y al teniente general Ernő Kiss, quienes dieron
su vida por la libertad y su queridísima patria. El destino de Czetz y del general Görgey estuvo predestinado de manera diferente. Juan Czetz falleció como un
héroe nacional de la Argentina. En los últimos años
de su vida, tenía planes de repatriarse al País Sículo
como viudo para contraer matrimonio con su primer
amor. Ello ya no pudo realizarse, al igual que la Historia sólo lo reconoció como héroe nacional húngaro.
Nuestro deber es guardar su recuerdo y llamar la atención de los jóvenes a que el general Czetz, jefe del Estado Mayor General del «Padre» Bem, fue dotado de
unas excelentes habilidades de liderazgo, y defendió a
sus conmilitones y la libertad húngara hasta la última
gota de su sangre. Creyó también en tiempos cuando
pocos creían y actuó de una manera y en momentos
como y cuando otros no lo hacían. Al verse obligado
a abandonar su lucha para reiniciar la Guerra de Inde-

Բանակի գեներալ Ցեց Յանոշի անցած կենսուղին և նրա
անձնավորությունը. ինձ համար օրինակելի դարձավ դեռ
«Զրինի Միկլոշ»՝ Ազգային Պաշտպանության համալսարանում սովորելու տարիներին: Այդ ժամանակ նա իմ մեջ
ապրում էր, որպես մեծագույն ռազմավար, իսկ ավելի ուշ
իմնալով նրա հայ-սեկեյի ծագման մասին, նա ինձ համար
ավելի հետաքրքիր դարձավ: Մայրաքաղաքի հայ ազգային
ինքնավարության և Տրանսիլվանիայի հայ ազգային ինքնավարության նախագահները, անկասկած անտարբեր չէին
կարող մնալ՝ գեներալի պատվին նվիրված ավանդական
միջոցառումների կազմակերպման գործում:
Ազատագրման պայքարի ամենաերիտասարդ գեներալը,
իր մանկությունը անցկացրել է Սեկեյ՝ Կովասնա քաղաքում,
այնպիսի միջավարյում, ում հայրը եղել է զինվորը՝
խորհրդանշական 11-րդ Սեկեյ Սահմանապահ Հուսար գնդի՝
Գիդոֆալվա զորամասի: Հենց դա էլ նպաստել է, որ նա այնպիսի
միջավայրում ստանա դաստիրակություն, որը կարող էր
ամուր հիմք դնել նրա հետագա կյանքի համար: Ազատագրման
պայքարի ժամանակաշրջանը, դա այն շամանակաշրջանն էր,
երբ XVII-րդ դարաշրջանի Տրանսիլվանիայի հայ համայնք
ձուլման ճանապարհին էր գտնվում, որտեղ համայնքի մի
մասը ձգտում էր վերադառնալ իր հայկական արմատներին,
իսկ մյուս մաս ապացուցելու, որ նրանք ավելի շատ
հունգարացիներ են, քան հունգարացիները: Ահա որպես մեծ
հայրենասերներ, նրանք մեծ թվով պայքարեցին մարտերում՝
դրանով իսկ ապացուցելով իրենց երախտագիտությունն
ու հավատարմությունը Հունգարիային: Ցեցի հետ միասին
հիշենք նաև գեներալ Գերգեյին, 13 արադյան նահատակներին՝
գնդապետ Սկարոշի Լազար Վիլմոշին և գեներալ-լեյտենանտ
Կիշշ Էրնյոն, որոնք իրենց կյանքը նվիրեցին հանուն ազատության և իրենց սիրելի հայրենիքի համար: Գեներալ Ցեցի
և գեներալ Գերգեյի ճակատագիրը այլ կերպ գրվեց: Ցեց
Յանոշը մահացավ, որպես Արգենտինայի ազգային հերոս.
իր կյանքի վերջին տարիներին նա ցանկացավ տեղափոխվել Սեկեյ գյուղը, որպես այրի ամուսնանալ իր առաջին
սիրած էակի հետ: Սա այլևս չիրականացավ, ինչպես նաև
պատմության մեջ, նա ավելի ուշ ճանաչվեց, որպես
Հունգարիայի ազգային հերոս: Մեր պարտականությունն
է պահպանել նրա վառ հիշատակը և երիտասարդների
ուշադրությունը սևեռել այն փաստի վրա, որ գեներալ Ցեցը՝
«Բեմ պապի» գլխավոր շտաբի ղեկավարը, օժտված էր
ղեկավարելու ակնառու հմտություններով, և իր արյան
մինչև վերջին կաթիլը պայքարեց մարտական ընկերների
և Հունգարիայի ազատության համար: Նա հավատում էր
նույնիսկ այն ժամանակ, երբ քչերն էին հավատում, և գործում
էր այն ժամանակ, որտեղ ուրիշներ անզոր էին: Հունգարիայի
ազատագրման պայքարից հետո, նա ոչ միայն կարողացավ
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pályázatot. A nyertes tanulmány és rövidfilm Argentínából érkezett
és Czetz argentin munkásságát ölelte fel. Készítője az Argentínában
élő magyar fiatalember, Násztor Péter, aki a rövidfilmben olyan archív
mozgó- és állóképeket használt, amelyeket itthon és Erdélyben sem
ismertünk idáig. A filmet Gidófalván, a Czetz Emlékházban vetítik.
Gidófalvához kötődik legújabb együttműködésünk is, idén avatjuk a tábornok szülőfalujában az őt ábrázoló első kőből készült köztéri mellszobrot. Kövér György fafaragó által készített emléktáblát
helyezünk el Czetz János édesapjának, Czetz János kapitánynak és
a 11. Székely Határőr Huszárezred Gidófalvi-századának emlékére,
a ma is álló egykori laktanya homlokzatán.
Bízom benne, hogy sok olyan tőről metszett magyar születik,
mint Czetz János és az 1848–1849-es szabadságharc hősei. A magyar, örmény és spanyol nyelvű könyv egy kivételes embernek, kiváló katonának, igaz hazafinak állít emléket, akit mindkét hazájában
méltán tisztelnek.
Esztergály Zsófia Zita
A Fővárosi Örmény Önkormányzat elnöke
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pendencia húngara, no sólo fue capaz de empezar una
nueva vida en la Argentina, sino también se dedicó a
numerosas actividades que formarían su nueva patria
y comunidad.
En homenaje a esta insigne persona, hemos lanzado programas destinados a la juventud. Primeramente, la Asamblea General de la Corporación Armenia
de Budapest fundó un premio que lleva el nombre del
general armenio-sículo Juan Czetz. La distinción se entrega anualmente al mejor promedio entre los nuevos
oficiales egresados de la Facultad de Ciencias Militares
y de Formación de Cadetes de la Universidad Nacional de Servicio Público. Con motivo del 170o Aniversario de la Revolución y Guerra de Independencia de
1848–1849, convocamos el concurso internacional «El
mensaje del general Juan Czetz para nosotros». El concurso fue convocado por la Corporación Armenia de
Budapest y la Fundación Húngaro-Armenia “Santísima Trinidad” de la Zona de Csík (Ciuc) para jóvenes
húngaros radicados en Hungría y Rumanía, así como
para jóvenes argentinos y húngaros radicados en la Argentina. El estudio y cortometraje ganador, dedicado a
la obra de Czetz en la Argentina, llegó de dicho país.
Su creador, Péter Násztor, un joven húngaro residente
en la Argentina, incorporó a su documental imágenes
móviles e inmóviles archivadas, hasta ahora desconocidas tanto en Hungría como en Transilvania. La película se presenta en la Casa Memorial de Czetz situada
en Gidófalva.
Nuestra colaboración más reciente también está
relacionada con Gidófalva. Este año inauguraremos el
primer busto de piedra al aire libre del general en su
pueblo natal. En recuerdo del capitán Juan Czetz, padre
de Juan Czetz, y de la Compañía de Gidófalva del 11o
Regimiento Sículo de Húsares Guardafronteras, colocaremos una placa elaborada por el tallador de madera
György Kövér sobre la fachada del antiguo cuartel que
existe hasta la actualidad.
Confío en que, en el futuro, tengamos muchos patriotas auténticos como Juan Czetz y los héroes de la
Guerra de Independencia de 1848–1849. El presente
libro redactado en húngaro, armenio y español rinde
homenaje a una excepcional persona, a un destacado
militar y a un verdadero patriota de un merecido prestigio en ambas patrias.
Zsófia Zita Esztergály
Presidenta de la Corporación Armenia de Budapest

նոր կյանք սկսել Արգենտինայում, այլև նա շարունակեց
բազմաթիվ գործողություններով զբաղվել՝ իր նոր հայրենիքը
և համայնքը ձևավորելու համար:
Այս մեծ մարդու հիշատակը պահպանելու համար՝
մենք հատկապես երիտասարդներին էինք ընդգրկել մեր
ծրագրերում: Առաջին անգամ Մայրաքաղաքի հայ ազգային
ինքնավարության ընդհանուր ժողովը՝ ստեղծեց և կոչեց
մրցանակի շնորհում ի պատիվ հայ-սեկեյաբնակ գեներալ
Ցեց Յանոշի անվամբ: Մրցանակը ամեն տարի տրվում է
Ազգային Հանրային ծառայության համալսարանի՝ ռազմական
գիտության և բանակի սպայական պատրաստության ֆակուլտետի, Հունգարիայի ամենագերազանց ռազմական սպայի
թեկնածույին: Մենք հայտարարեցինք. «Մեզ կոչ է անում
բանակի գեներալ Ցեց Յանոշը» խորագրով միջազգային
մրցույթ՝ 1848-1849թթ.-ի հեղափոխության և ազատագրման
պայքարի 170 ամյակի առիթով: Մայրաքաղաքի հայ ազգային
ինքնավարությունը և Չիկ շրջանի հայ–հունգարական
«Սուրբ Երրորդություն» հիմնադրամը՝ հայտարարեց մրցույթ
Հունգարիայի և Ռումինիայի հունգարացիների, ինչպես նաև
Արգենտինայում ապրող արգենտինացի և հունգարացի
երիտասարդների համար: Հաղթողի ուսումնասիրությունները
ու կարճամետրաժ ֆիլմը ստացանք Արգենտինայից և այն ի
հայտ բերեց Ցեց Յանոշի գործնեությունը Արգենտինայում:
Ֆիլմի նկարահանողը՝ Արգենտինայում բնակվող, երիտասարդ
հունգարացի Նաստոր Պիտերն է, ով կարճամետրաժ ֆիլմում
օգտագործել էր շարժվող և անշարժ արխիվային պատկերներ,
որոնք Հունգարիայում և Տրանսիլվանիայում դեռ հայտնի
չէին: Ֆիլմը ցուցադրվում է Գիդոֆալվայում՝ Ցեց Յանոշի
տուն-թանգարանում:
Մենք նոր համագործակցություն ենք սկսում Գիդոֆալվա
գյուղի հետ՝ այս տարի գեներալի ծննդավայրում, հանրային
վայրում, կբացվի նրա հիշատակին նվիրված առաջին քարե
կիսանդրին: Կուվեր Գրիգի կողմից փորագրված հուշատախտակները՝ Ցեց Յանոշի հոր՝ կապիտան Ցեց Յանոշի
և 11-դր «Սեկեյի Սահմանպահ Հուսար հազարապետի»,
Գիդոֆալվայի վաշտի հիշատակին, կտեղադրվեն մինչ այսօր
պահպանված զորանոցի շենքի ճակատամասում:
Ես հավատում եմ, որ դեռ կծնվեն շատ այնպիսի իսկական
հունգարացիներ, ինչպիսիք էին Ցեց Յանոշը և 18481849 թվականների ազատագրման պայքարի հերոսները:
Հունգարերեն, հայերեն և իսպաներեն լեզուներով գիրքը՝
նվիրված է բացառիկ մարդու, գերազանց զինվորի, իսկական
հայրենասերի հավերժ հիշատակին, որը պատշաճորեն հարգված է իր երկու հայրենիքներում:
Էսթերգայ Ժոֆիա Զիտա
Մայրաքաղաքի հայ ազգային ինքնավարության
նախագահ
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BEVEZETÉS

Az Argentin Hadsereg nemzeti tisztképző iskolája, a Colegio Militar de la Nación fennállásának 150. évfordulójára Claudio Ernesto
Pasqualini hadseregtábornok – az argentin hadsereg vezérkari főnöke – hivatalos meghívására a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Hadtudományi és Honvédtisztképző Karáról és a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóaljának állományából magyar katonai delegáció utazott Buenos Airesbe. A delegáció tagjai a következők voltak:
Siposné dr. Kecskeméthy Klára ezredes, a III. évfolyam honvéd
tisztjelöltje, Bihari Kristóf, valamint a IV. évfolyamé, Hásás Dóra.
Az Argentína fővárosában élő magyar diaszpóra, szoros együttműködésben az iskola mindenkori parancsnokával, évtizedek óta
ápolja Czetz János honvéd tábornok, argentin ezredes emlékét.
Több mint két éve vetődött fel először a gondolat, miszerint a

 Buenos Aires Ezeiza
nemzetközi repülőterén
 En el Aeropuerto
Internacional de Ezeiza de
Buenos Aires

 Բուենոս Այրեսի
Էզիզա միջազգային
օդանավակայանում
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INTRODUCCIÓN

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Con motivo del 150o Aniversario del Colegio Militar
de la Nación, por invitación oficial del general de ejército Claudio Ernesto Pasqualini, jefe del Estado Mayor
General del Ejército argentino, la Facultad de Ciencias
Militares y de Formación de Cadetes de la Universidad Nacional de Servicio Público, así como el Batallón
“Ludovica” del Ejército Húngaro mandaron a Buenos
Aires una delegación militar húngara, integrada por la
coronel Dra. Klára Kecskeméthy de Sipos, el cadete de
3er año Kristóf Bihari y la cadete de 4o año Dóra Hásás.
La diáspora húngara en la capital de Argentina, en
estrecha colaboración con los sucesivos directores del
Colegio, lleva decenios recordando la memoria del
general húngaro y coronel argentino Juan Czetz. Hace
más de dos años, se planteó la idea de que una delegación militar húngara asistiera a la serie de celebraciones
del 150o Aniversario.
El gran viaje se inició el día 4 de octubre de 2019,
a las ocho de la noche. La distancia en línea directa entre Budapest y Buenos Aires es de 12.000 kilómetros.
El largo vuelo, incluyendo el transbordo en París, duró
más de 16 horas. Realizamos el recorrido junto con casi
500 pasajeros (50 filas con 10 asientos en cada una).
Una vez en el aeropuerto de Buenos Aires, comprobamos que todo estaba en orden: nuestros equipajes y
uniformes habían llegado completos e intactos. Debido a los programas oficiales, teníamos todos los tipos
de uniformes (de diario, de especial, de pequeña compañía, de combate 15 M), cargados en dos maletas de
40 kilógramos en total per cápita. El hábito no hace al
monje pero el uniforme (también) hace al soldado.

Արգենտինյան բանակի ազգային սպայական ուսումնական
հաստատության՝ ազգային ռազմական ակադեմիայի
գոյության 150-ամյակի առթիվ Արգենտինայի զինված
ուժերի գլխավոր հրամանատար, գեներալ Կլաուդիո Էռնեստո Պասկալինիի պաշտոնական հրավերով Հանրային
ծառայության ազգային համալսարանի ռազմագիտության և
սպայկան պատրաստության ֆակուլտետի և Հունգարիայի
պաշտպանական ուժերի Լյուդովիկ գումարտակի անձնակազմի անդամներից կազմված հունգարական զինվորական պատվիրակությունը ուղևորվեց Բուենոս Այրես։
Պատվիրակության անդամներն էին. գնդապետ դոկտ.
Կլարա Շիպոշ Կեչկեմեթի, III. կուրսի սպայական թեկնածու Քրիսթոֆ Բիհարին, ինչպես նաև IV կուրսեցի Դորա
Հաշաշը։
Արգենտինայի մայրաքաղաքում բնակվող հունգարական
սփյուռքը, դպրոցի մշտական հրամանատարի հետ սերտ
համագործակցության մեջ, տասնամյակներ շարունակ
հարգում է գեներալ Յանոշ Ցեցի՝ Արգենտինայի գնդապետի հիշատակը: Ավելի քան երկու տարի առաջ առաջին
անգամ արծարծվեց գաղափարը, որ 150-ամյակի տոնակատարությանը մասնակցի նաև Հունգարիայի ռազմական
պատվիրակությունը:
Մեր հեռավոր ճամփորդությունը սկսեցինք 2019
թվականի հոկտեմբերի 4-ին՝ ժամը ութին: Բուդապեշտի և
Բուենոս Այրեսի միջև հեռավորությունը օդով 12 հազար կմ
է. երկար թռիչքը Փարիզով էր և տևեց ավելի քան 16 ժամ։
Մենք ճանապարհորդեցինք գրեթե 500 ուղևորի հետ միասին
(50 շարք՝ յուրաքանչյուրում 10 նստատեղ):
Բուենոս Այրեսի օդանավակայանում մենք համոզվեցինք,
որ ամեն ինչ նորմալ է. մեր ուղեբեռն ու համազգեստը
ամբողջովին և անվնաս ժամանել էին: Հաշվի առնելով
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 Az argentin fogadóbizottság
(Santiago Herrera kadét, Honfi
János, Leonardo Rodofile
főhadnagy)
 El comité de recepción
argentino (el cadete Santiago
Herrera, János Honfi, teniente
primero Leonardo Rodofile)

 Արգենտինայի ընդունող
հանձնաժողովը (կուրսանտ
Սանտիագո Հերերա,
Յանոշ Հոնֆի, լեյտենանտ
Լեոնարդո Ռոդոֆիլ)

150. évforduló ünnepségsorozatán egy magyar katonai delegáció is
vegyen részt.
A nagy útra 2019. október 4-én este nyolckor indultunk el.
Budapest és Buenos Aires között a távolság légvonalban 12 ezer
kilométer; a hosszú repülőút a Párizsban történt átszállással is több
mint 16 órát vett igénybe. Majdnem 500 utassal (50 sor, soronként
10 ülés) együtt tettük meg az utat.
A Buenos Aires-i repülőtéren nyugtáztuk, hogy minden rendben van: csomagjaink, egyenruháink hiánytalanul és sértetlenül
megérkeztek. Tekintettel a hivatalos programokra, az összes
egyenruhatípust (köznapi, ünnepi, kistársasági, 15 M gyakorló)
elvittük magunkkal, ez fejenként két bőröndöt és 40 kilót jelentett.
Nem a ruha teszi az embert, de az egyenruha (is) teszi a katonát.
A repülőgép reggel 8-kor landolt Buenos Aires Ezeiza nemzetközi
repülőterén, ahol fogadóbizottság várt ránk: Santiago Herrera IV. évfolyamos kadét, Honfi János, a Szent László Lovagrend dél-amerikai
törzskapitánya és a mindig mosolygó Leonardo Rodofile főhadnagy.
Argentínát – hivatalos nevén Argentin Köztársaság, República
Argentina – délről és nyugatról Chile, északról Bolívia és Paraguay,
északkeletről Brazília és Uruguay, keletről az Atlanti-óceán határolja. A Föld nyolcadik, Dél-Amerika második legnagyobb területű
állama, területe 2 776 890 km², népessége 44 895 477 fő.1
A fővárosa Buenos Aires, Dél-Amerika második legnagyobb városa, lakossága 3 millió fő, de a nagy agglomeráció területén 15 millió
ember él. Buenos Aires európai jellegű világváros, és bár „belekóstolni lehet” ennyi idő alatt, mégis mindent áthatnak a dél-amerikai sajátosságok. A várost átszelik a kétszer ötsávos sugárutak, ennek ellenére
a nap szinte minden órájában csúcsforgalomra számíthatunk. Ezt az itt
töltött napok alatt megtapasztaltuk, hiszen Buenos Aires központja és
az El Palomar (a Colegio Militar de la Nación, CMN székhelye) közötti 20 kilométeres utat naponta többször is megtettük. A közlekedés
megmutatja a város hangulatát, az argentinok lelkét. Rugalmasan, jól
vezetnek, a sávtartás nem erősségük, talán nem is lényeges dolog, a
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El avión aterrizó a las ocho de la mañana en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza de Buenos Aires, donde nos esperaba un comité de bienvenida, integrado por
el cadete de 4o año Santiago Herrera, el primer capitán
sudamericano de la Orden de San Ladislao János Honfi,
y el siempre sonriente teniente primero Leonardo Rodofile.
La Argentina, oficialmente la República Argentina,
limita al suroeste con Chile, al norte con Bolivia y Paraguay, al noreste con Brasil y Uruguay, y al este con el
océano Atlántico. Con una superficie de 2 776 890 km²
y una población de 44 895 477 habitantes, es el país segundo más grande de América Latina, y octavo en el
mundo.1
Su capital es Buenos Aires, la segunda megalópolis de Sudamérica con una población de 3 millones de
habitantes o, incluyendo el Aglomerado Gran Buenos
Aires, 15 millones. Es una metrópoli de carácter europeo. El rápido vistazo permitido por esta breve visita
reveló todo impregnado de las características de Sudamérica. A pesar de las avenidas de cinco carriles en ambos sentidos que atraviesan la ciudad, una congestión
de tráfico puede producirse en casi cualquier hora. Es
algo que experimentamos durante nuestra estancia, al
recorrer varias veces al día la distancia de 20 kilómetros
entre el centro de Buenos Aires y El Palomar (sede del
Colegio Militar de la Nación, CMN). El tráfico refleja
el ambiente de la ciudad y el espíritu de los argentinos.
Conducen bien y con flexibilidad, aunque les cuesta
mantenerse en su carril, una cosa quizá nimia, pero respetando a los transeúntes por todas partes. Las coloridas
calles están llenas de maravillosos grafitis, gente mirando y charlando animadamente, cafés, pequeñas tiendas
y quioscos. Por todas partes hay acogedores bares, cafés y restaurantes con mesas en la calle, así como clubs.
Hablar el castellano es crucial porque relativamente
poca gente sabe inglés, sobre todo los jóvenes. Al mismo tiempo, no es imposible sobrevivir. Los argentinos
son amables y serviciales, explicando con señas, y si
bien saben que están hablando con un extranjero, continúan en español como si tal cosa. Estaban sumamente
agradecidos por nuestros intentos de comunicarnos en
su idioma, aunque con errores. La Argentina inmediatamente nos trae a la memoria a Maradona, a Messi, a
Boca Juniors, el tango, las pampas, los exquisitos vinos
tintos, las carnes de res y el mate. En cuanto a dicho té,
existe toda una industria al servicio de los turistas, con
una oferta de bombillas y yerba mate de cualquier tipo
y calidad. Todo es cuestión de dinero. La yerba mate,

պաշտոնական ծրագրերը` մենք վերցրել էինք բոլոր տեսակի
համազգեստները (ամենօրյա, տոնական, կորպորատիվ, 15մ
մարզումային)` յուրաքանչյուրս երկու ճամպրուկով և 40 կիլոգրամով: Հագուստը չէ, որ մարդուն մարդ է դարձնում, բայց
համազգեստն է (նաև) դարձնում զինվորին` զինվոր:
Ինքնաթիռը առավոտյան ժամը 8-ին վայրէջք կատարեց
Բուենոս Այրես Էզիզա միջազգային օդանավակայանում,
որտեղ մեզ սպասում էր ընդունող հանձնաժողովը՝ Սանտիագո
Հերերա IV կուրսի կուրսանտը, Յանոշ Հոնֆին` Հարավային
Ամերիկայի Սուրբ Լասլո ասպետների կապիտանը և միշտ
ժպտացող լեյտենանտ Լեոնարդո Ռոդոֆիլը:
Արգենտինան՝ պաշտոնապես Արգենտինայի
Հանրապետությունը, հարավից և արևմուտքից սահմանակից է Չիլիին, հյուսիսից՝ Բոլիվիային և Պարագվային,
հյուսիսարևելքից՝ Բրազիլիային և Ուրուգվային, իսկ արևելքից
նրան պարփակում է Ատլանտյան օվկիանոսը: Մոլարակի
մեծությամբ ութերորդ, իսկ Հարավային Ամերիկայում
երկրորդ ամենամեծ պետության տարածքը 2 776 890 կմ² է,
բնակչությունը՝ 44 895 477 մարդ:1
Արգենտինայի մայրաքաղաքը Բուենոս Այրեսն է՝ Հարավային Ամերիկայի երկրորդ ամենամեծ քաղաքը. այն
ունի 3 միլիոն բնակչություն, բայց շրջագայքում ապրում
է 15 միլիոն մարդ: Բուենոս Այրեսը եվրոպական բնույթ
ունեցող մի մեգապոլիս է, և չնայած նրան, որ այդքան
կարճ ժամանակահատվածում այն հնարավոր է միայն
«համտեսել», ամենուր գերակշռում են հարավամերիկյան
յուրահատկությունները: Քաղաքը հատում են երկկողմանի
հինգ գծավոր պողոտաները, և չնայած դրան՝ օրվա գրեթե
յուրաքանչյուր ժամին ակնկալելի են երթևեկության
խթանումներ: Մենք դա զգացինք այնտեղ անցկացրած
օրերի ընթացքում, քանի որ օրվա ընթացքում մի քանի
անգամ 20 կիլոմետր ճանապարհ էինք անցնում Բուենոս
Այրեսի կենտրոնի և Էլ Պալոմարի միջև (որտեղ գտնվում
է Ազգային Ռազմական Ակադեմիայի՝ CMN-ի նստավայրը):
Երթևեկությունը արտացոլում է քաղաքի մթնոլորտը,
արգենտինացիների հոգին: Նրանք ճարպիկ են, լավ են
մեքենա վարում, երթևեկության գծի պահպանումը նրանց
ուժեղագույն կողմը չէ, բայց միգուցե դա այնքան էլ կարևոր
չէ, հետիոտնները, համենայն դեպս, հարգվում են ամենուր:
Փողոցները գունեղ են, գեղեցիկ գրաֆիտներով՝ շուրջը
հետաքրքրված հայացքներ նետող, աշխուժորեն զրուցող
մարդկանցով, սրճարաններով, փոքր խանութներով,
կրպակներով լի: Իրար են փոփոխում հաճելի մթնոլորոտով բարերը, սրճարանները, բաց ռեստորաններն ու
ակումբները:
Իսպաներեն լեզուն կենսական նշանակություն ունի,
քանի որ համեմատաբար քչերն են խոսում անգլերեն,
հիմնականում՝ երիտասարդները, այնուամենայնիվ առանց
իսպաներենի գոյատևելն անհնար չէ: Արգենտինացիները
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gyalogosokat viszont mindenütt tiszteletben tartják. Az utcák színesek, tele vannak csodás graffitikkel, bámészkodó, élénken beszélgető
emberekkel, kávézókkal, kis boltokkal, kioszkokkal. Egymást érik a
hangulatos bárok, kávézók és kiülős éttermek, klubok.
A spanyol nyelv létfontosságú, mert viszonylag kevés ember
beszéli az angolt – főleg a fiatalok –, ennek ellenére nem lehetetlen a túlélés. Az argentinok kedvesek, segítőkészek, kézzel-lábbal
magyaráznak, és bár tudják, hogy külföldivel beszélnek, teljes lelki
nyugalommal folytatják spanyolul. Végtelenül hálásak, ha megpróbálunk megszólalni – még ha nyelvtanilag hibásan is – a nyelvükön.
Ha Argentína, akkor azonnal eszünkbe jut Maradona, Messi, a Boca
Juniors, a tangó, a pampák, a kiváló argentin vörösborok, marhahúsok és a matétea. Egész iparág épült a turisták kiszolgálására, vehetünk mindenféle fajtájú és minőségű bombillát, matét és yerba teát.
Ennek csak a pénztárcánk szabhat határokat. A yerba maté teát, a nálunk matéteaként ismert italt mindenki, mindenütt fogyasztja. Külön
művészet a jó tea elkészítése. Ehhez minden eszköz rendelkezésre
áll, olyan vállon hordható tartókat készítenek, amelybe befelér a termosz, a maté (pohár, ami készülhet tökből, fából, bambuszból, porcelánból) és a bombilla (a szipóka, amin keresztül felszívják a teát)
is. Az ivóedény készítéséhez hagyományosan lopótököt használnak,
amely a porongo vagy a calabaza terméséből készül.
Nincs az az argentin, aki ne termosszal a hóna alatt, matéval és
bombillával indulna útnak, akárhová is megy. Ezt láthatjuk a katonai akadémián az irodákban, a hivatásos sofőröknél a buszon, a
kirándulóknál, a parkokban a piknikezőknél. A pohárba szárított
yerba maté teát töltenek, amelyhez időnként kis mennyiségű meleg
vizet öntenek, így nyújtva el hosszan a tea élvezetét. Ez Argentína
valóságos kulturális rítusa.
A yerba maté egy Dél-Amerika szubtrópusi területéről származó növény, a helyi indán törzsek már azelőtt is fogyasztották,
hogy az európaiak felfedezték a földrészt. Egyszerre tartalmazza
a kávé erősségét, a tea jótékony hatását és a csokoládé ízét; szinte
az összes, az élet fenntartásához szükséges vitamin megtalálható
benne. Évszázadokra nyúlik vissza az a ma is élő hagyomány,
amely szerint barátok, ismerősök körbeadják a matéteát. Az érdeklődő idegeneknek, turistáknak is átnyújtják a barátság és az
összetartozás jelképeként. Ez szinte mindennapos dolog.
Kevéssé ismert az argentin nemzeti édesség, a dulce de leche,
a piskótába töltött csodálatos karamellkrém. Viszont szinte kötelezettség minden külföldi, turista számára az „asado” (jelentése
grillezett hús) megkóstolása. A legtöbb argentin étteremben az
asado természetszerűen szerepel a menüben, vannak olyan éttermek is, ahol csak ez kerül az asztalra. Egy olyan országban, ahol
a szarvasmarha-tenyésztés hagyományos foglalkozás, természetes
az, hogy sok marhahúst fogyasztanak. A marhahús az ország egyik
világszerte ismert névjegye. Argentína a termék második legnagyobb fogyasztója a világon, de jelentős részét exportálja is. A különböző sült és grillezett húsokhoz chimmichurrit (zöld szósz)
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conocida como maté en Hungría, es consumida por
todo el mundo y por todas partes. Preparar una buena
infusión es casi un arte si bien todo lo necesario está
disponible. Se confeccionan bolsos para guardar el termos, el mate (vaso de calabaza, madera, bambú o porcelana) y la bombilla (el sorbete usado para beber el té).
El recipiente se obtiene tradicionalmente de porongo o
calabaza.
Vaya donde vaya, ningún argentino sale sin un termos de mate y una bombilla debajo del hombro. Esto
vale para los oficinistas del Colegio, los chóferes profesionales de los autobuses, los excursionistas, y los que
hacen picnic en los parques. En el vaso se echa yerba
mate secada con una pequeña cantidad de agua caliente
añadida a cada rato para un disfrute duradero de la infusión. Se trata de un verdadero rito cultural de la Argentina.
La yerba mate es una planta originaria de la zona
subtropical de Sudamérica, consumida por las tribus
indígenas locales antes de que los europeos hubieran
descubierto el continente. La infusión ofrece la fuerza
del café, los efectos beneficiosos del té y el aroma del
chocolate a la vez. Aporta casi todas las vitaminas esenciales. La tradición de compartir el té entre amigos y
conocidos se remonta a varios siglos. Incluso, se ofrece
un sorbo a los extranjeros y turistas interesados como
símbolo de la amistad y solidaridad. Es una costumbre
casi cotidiana.
Para los húngaros es poco conocido el dulce de
leche, especialidad nacional de la Argentina que consta de una exquisita crema de caramelo como relleno
de galletas. En cambio, es casi obligatorio para cada
extranjero y turista probar el asado, el típico plato de
carne a la parrilla. Naturalmente, la mayoría de los restaurantes argentinos incluyen el asado en su menú y
hay otros que sólo sirven el mismo. En un país donde
la ganadería vacuna es un oficio tradicional, es lógico
que se consuma mucha carne de res como uno de los
platos insignia mundialmente conocidos. La Argentina es el consumidor segundo más grande del producto pero también utiliza una considerable parte para la
exportación. Los distintos tipos de carne a la brasa y
parrilla se sirven con chimichurri, una salsa verde, elaborada por cada ama de casa argentina según su receta
individual.
Como húngaros nos conmovimos profundamente al
entrar en el Colegio Militar de la Nación. Todo irradia
el espíritu del coronel Juan Fernando Czetz, fundador y
primer director del Colegio, que goza de gran aprecio y

սիրալիր են, պատրաստակամ, ձեռքով-ոտքով բացատրում
են և, չնայած գիտեն, որ արտասահմանցու հետ են խոսում,
հանգիստ խղճով շարունակում են խոսել իսպաներեն:
Նրանք անսահման երախտապարտություն են զգում,
եթե փորձում ենք խոսել իրենց լեզվով, նույնիսկ եթե
սխալներ ենք թույլ տալիս: Արգենտինայի մասին խոսելիս
անմիջապես մտածում ենք Մարադոնայի, Մեսսիի, Բոկա
Խունիորսի, տանգոյի, պամպասի, արգենտինացի հիանալի
կարմիր գինիների, տավարի մսի և մատե թեյի մասին: Մի
ամբողջ արդյունաբերություն է ստեղծվել զբոսաշրջիկներին
սպասարկելու նպատակով, նրանց հնարավորություն
է ընձեռվում գնել բոլոր տեսակի և որակի բոմբիլաներ և
մատե թեյ: Սահմանափակել գնումները կարող է միայն
մեր դրամապանակը: Երբա մատե թեյը՝ հայտնի մեզ մոտ
մատե թեյ անվանումով, ամենուր բոլորն ըմպում են: Լավ
թեյ պատրաստելն առանձին մի արվեստ է, որի համար
անհրաժեշտ բոլոր գործիքները մշտապես հասանելի են.
արգենտինացիները ուսերին կրում են հատուկ պայուսակներ,
որոնց մեջ տեղավորվում են թերմոսը, մատեի գավաթը (այն
պատրաստվում է կօշից, փայտից, բամբուկից, ճենապակուց)
և բոմբիլան (թեյը ըմպելու համար հատուկ ձողիկ): Գավաթի
պատրաստման համար ավանդաբար օգտագործվում է կոշը,
որը ստանում են է դդմակի պտուղներից:
Չկա այնպիսի արգենտինացի, որ տնից դուրս կգա
առանց թևի տակ վերցնելու մի թերմոս, մատե և բոմբիլա,
ուր էլ որ գնա: Դրան ականատես եղանք ինչպես ռազմական
ակադեմիայի գրասենյակներում, այնպես էլ ավտոբուսներում՝
վարորդների մոտ, անցորդների մոտ և զբոսայգիներում՝
պիկնիկի եկած հանգստացողների մոտ: Բաժակի մեջ լցնում
են երբա մատե թեյի չոր խոտը, որին ժամանակ առ ժամանակ
փոքր քանակությամբ տաք ջուր են ավելացնում՝ այդպես
երկարացնելով թեյի ըմբոշխնումը: Սա Արգենտինայում
իսկական մշակութային մի ծես է:
«Երբա մատե» բույսն աճում է Հարավային Ամերիկայի
մերձարևադարձային շրջանում, տեղի հնդկական ցեղերն
այն պատրաստում էին դեռ մինչև եվրոպացիների՝ մայրցամաքը հայտնաբերելը: Այն համատեղում է սուրճի խթանիչ
ազդեցությունը, թեյի օգտակար հատկությունները և
շոկոլադի համը, պարունակում է կյանքի պահպանման համար
անհրաժեշտ գրեթե բոլոր վիտամինները: Դարեր առաջ է սկիզբ
առնում այսօր էլ գոյություն ունեցող ավանդույթն, ըստ որի
ընկերներն ու ծանոթները հերթով փոխանցում են մատե թեյը:
Այն առաջարկում են նաև հետաքրքրված անծանոթներին և
զբոսաշրջիկներին՝ որպես բարեկամության և միասնության
խորհրդանիշ: Սա գրեթե առօրյա երևույթ է:
Փոքր-ինչ ավելի պակաս հայտնի է Արգենտինայի
ազգային քաղցրավենիքը՝ «դոլչե դե լեչեն»՝ կարամելի կրեմով
ներծծված հիանալի բիսկվիթի տորթը: Այնուամենայնիվ,
օտարերկրյա զբոսաշրջիկը գրեթե պարտավոր է համտեսել
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szolgálnak fel. Minden argentin háziasszony saját recept alapján
készíti ezt az öntetet.
Hihetetlen jó érzés volt magyarként a Colegio Militar de la Nación területére lépni. Mindent áthat Coronel Juan Fernando Czetz,
az akadémia alapítójának és első parancsnokának a szelleme, szellemisége, nagy megbecsülés és tisztelet övezi. Bármerre mentünk,
bárhol jártunk, a kulcsszó Hungría, azaz Magyarország volt. Mindenki ismeri, értékeli, megbecsüli a személyét, mert argentin tiszti
generációk sorát bocsátotta ki az általa alapított akadémia.
A látogatás első napján az akadémia parancsnoka, Roberto Ariel
Agüero dandártábornok a parancsnoki épület aulájában köszöntötte
a rendezvénysorozatra érkezett katonai oktatási intézmények delegációit:
• Academia Militar das Agulhas Negras;
• Escuela Militar „Libertador Bernardo O’ Higgins”, Chile;
• Escuela Superior Militar „Eloy Alfaro”, Ecuador;
• West Point Military Academy, Egyesült Államok;
• University of North Georgia, The Military College of Georgia,
Egyesült Államok;
• Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr, Franciaország;
• Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Magyarország;
• Heroico Colegio Militar, Mexikó;
• Offizierschule des Heeres, Drezda, Németország;
• Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey N° 1 del Cuartel
General del Ejército de Tierra, Spanyolország;
• Escuela Militar de la República Oriental del Uruguay, Uruguay.

 Sanchez tizedes
és maté-készlete

 El cabo Sánchez con su

juego de mate

 Կապրալ Սանչեզ և իր

մատե թեյի հավաքածուն
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respeto. Dondequiera que íbamos, la palabra clave era
«Hungría». Czetz es conocido, apreciado y estimado
por todos, gracias a las generaciones de oficiales argentinos egresados del Colegio fundado por Czetz.
En el primer día de nuestra visita, el director del
Colegio, general de brigada Roberto Ariel Agüero dio
la bienvenida a las delegaciones de los centros de enseñanza militar, reunidas para asistir a esta serie de actividades, en el hall del Pabellón Dirección:
• Academia Militar das Agulhas Negras, Brasil;
• Escuela Militar “Libertador Bernardo O’Higgins”,
Chile;
• Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”, Ecuador;
• West Point Military Academy, Estados Unidos de
América;
• University of North Georgia, The Military College
of Georgia, Estados Unidos de América;
• Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr, Francia;
• Facultad de Ciencias Militares y de Formación de
Cadetes de la Universidad Nacional de Servicio Público, Hungría;
• Heroico Colegio Militar, México;
• Offizierschule des Heeres, Dresden, Alemania;
• Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey N° 1
del Cuartel General del Ejército de Tierra, España;
• Escuela Militar de la República Oriental del Uruguay, Uruguay.

«ասադոն» (նշանակում է՝ տապակած միս): Արգենտինական
ռեստորաններից շատերում, ասադոն ուտեստների ցանկի
անբաժան մասն է, և կան ռեստորաններ, որտեղ սա միակ
տարբերակն է: Մի երկրում, որտեղ անասնապահությունը
ավանդական զբաղմունք է, բնական է մեծ քանակությամբ
տավարի միս սպառելը: Տավարի միսը Արգենտինայի՝
աշխարհում ամենահայտնի ապրանքանիշերից մեկն է: Արգենտինան աշխարհում տավարի մսի երկրորդ խոշորագույն
սպառողն է, բայց նաև արտահանում է դրա զգալի մասը:
Չիմիչուրի սոուսով (կանաչ սոուս) մատուցվում է տապակած
և խորոված միս: Արգենտինացի յուրաքանչյուր տնային
տնտեսուհի այս սոուսը պատրաստում է ըստ իր անձնական
բաղադրատոմսի:
Աներևակայելի զգացողություն է որպես հունգարացի
մտնել Ազգային Ռազմական Ակադեմիան: Ամենուր զգացվում
է ակադեմիայի հիմնադիր և առաջին հրամանատար գընդապետ Խուան Ֆերնանդո Ցեցի ոգին, մտածողությունը,
ամենքը բարձր հարգանք են տածում նրա նկատմամբ։ Որտեղ
էլ լինեինք, ուր էլ գնայինք, Hungría, այսինքն՝ Հունգարիա
էր հնչում որպես հատկանշական բառ: Բոլորը ճանաչում,
արժևորում և գնահատում են այն անձին, որի կողմից
ստեղծած ակադեմիան արգենտինացի սպաների սերունդներ
է տվել:
Այցելության առաջին օրը ակադեմիայի հրամանատար,
բրիգադային գեներալ Ռոբերտո Արիել Ագուերոն ակադեմիայի
ընդունարանում ողջունեց հանդիսավոր միջոցառմանը
ժամանած ռազմական ուսումնական հաստատությունների
պատվիրակություններին.
• Ռազմական Ակադեմիա «Ագուլաս Նեգրաս», Բրազիլիա,
• Ռազմական Ակադեմիա «Լիբերտադոր Բերնարդո Օ’Հիգինս», Չիլի,
• Բարձրագույն Ռազմական Ակադեմիա «Էլոյ Ալֆարո»,
Էկվադոր,
• Ուեսթ Փոյնթ Ռազմական Ակադեմիա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ,
• Հյուսիսային Ջորջայի Համալսարան, Ջորջայի Ռազմական
Քոլեջ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ,
• Սեն-Սիրի Ռազմական հատուկ դպրոց, Ֆրանսիա,
• Հանրային Ծառայության Ազգային Համալսարան, Ռազմագիտության սպայկան պատրաստության ֆակուլտետ,
Հունգարիա,
• Հերոսների Ռազմական Քոլեջ, Մեքսիկա,
• Սպայական Ռազմական Դպրոց, Դրեզդեն, Գերմանիա,
• Թագավորական առաջին հետևակային գունդ (Regimiento
de Infantería Inmemorial del Rey N° 1 del Cuartel General del
Ejército de Tierra), Իսպանիա,
• Արևելյան Ուրուգվայի ռազմական դպրոց, Ուրուգվայ.

Maté, bombilla és yerba maté tea  Mate, bombilla y yerba
mate  Մատե, բոմբիլա և երբա մատե թեյ
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I. CZETZ JÁNOS ÉLETE
ÉS TEVÉKENYSÉGE
„Számos magyar katonahős van, akit nemcsak itthon, hanem
világszerte elismerés övez hazája és más nemzet szolgálatában
tanúsított helytállásáért, olyanok azonban csak elvétve akadnak,
akik előbb Magyarországon ünnepelt hősök voltak, majd
az anyanemzetük még életükben elfeledte őket, a befogadó nemzet
viszont tetteikért mindmáig méltó tisztelettel emlékezik meg róluk.
E kevesek közé tartozik Czetz János, az 1848–49-es szabadságharc
lefiatalabb honvéd tábornoka…” 2
Kedves Gyula

Az 1848‒1849. évi forradalom és szabadságharc leverése után,
a megtorlás elől magyar katonák tömegei hagyták el hazánkat és
szóródtak szét a világban. Az emigráns katonák különböző országokban töltöttek be magas katonai beosztásokat (Prágay János,
Radnich Imre, Schlesinger Lajos), vettek részt háborúkban, polgárháborúban (Asbóth Sándor, Kuné Gyula), értek el tudományos
sikereket, voltak részesei ismeretlen területek földrajzi felfedezésének, térképezésének (Czetz János, László Károly) vagy váltak sikeressé az élet számos más területén (Türr István, Verebély Imre).3
A hazájukat elhagyott magyar katonák közül sokan megírták emlékirataikat. Útleírásaik, úti leveleik, naplóik nemcsak könyv formájában jelentek meg, azokat rendszeresen közölték a magyar napiés hetilapok is.
A magyar hadtörténelem jeles személyisége, Czetz János honvéd tábornok nemcsak szülőhazájában, de a távoli Argentínában is
ismert. Czetz János – Bem táborkari főnöke, a kitűnő stratéga, szervező, térképész, földmérő – élete, viharos eseményekben és nyugalmasabb időszakokban, újrakezdésekben bővelkedő életútja számos
életrajzi írásból ismerhető meg.4 Az írások egy része életének egyegy különleges szakaszára fókuszál. Csikány Tamás a pályafutásának azon időszakát mutatja be, amikor megszerezte az elméleti
tudását és gyakorlati tapasztalatát (Kézdivásárhely, Bécsújhely).
Anderle Ádám az argentin emigrációs évtizedekre koncentrál, részletesen taglalva a modern argentin hadsereg létrejöttének időszakát
s ebben Czetz szerepét. Czetz János életpályáját 1991-ben Petri Edit
írta meg,5 aki az 1848‒1849. évi forradalom és szabadságharcban
betöltött szerepét vázlatosan ismerteti. Theész János írása Czetz Argentínában végzett földmérő és térképező tevékenységére helyezte
a hangsúlyt.6
Ács Tivadar, aki a két világháború között Buenos Airesben élt,
a Magyarok Latin-Amerikában című könyvében említi meg a
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I. VIDA Y OBRA DE
JUAN CZETZ

I. ՅԱՆՈՇ ՑԵՑԻ ԿՅԱՆՔԸ և
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

«Los héroes militares húngaros que gozan de
renombre no sólo en el territorio nacional sino
también en el mundo entero por su abnegado
servicio a su patria y otras naciones son
numerosos, pero hay muy pocos de los que
primero fueron celebrados como héroes en
Hungría y después fueron olvidados durante
su vida por su propia nación, mientras que son
hasta la actualidad recordados con digno respeto
debido a sus actos por parte de la nación que
los acogió. Uno de los pocos es Juan Czetz, el
general más joven de la Guerra de Independencia
de 1848–49…»2
Gyula Kedves

„Կան բազմաթիվ հունգարական ռազմական
հերոսներ, որոնց ճանաչել են ոչ միայն
Հունգարիայում, այլև ամբողջ աշխարհում իրենց
երկրի և այլ ազգերի ծառայության մեջ իրենց
խաղացած դերի համար: Քչերն են սակայն սկզբից
Հունգարիայում ճանաչվել որպես հերոսներ, ապա
դեռ իրենց ողջության ընթացքում մոռացության
մատնվել հայրենիքում, մինչդեռ իրենց հյուրընկալած
եկիրը մինչև օրս իրենց գործերի շնորհիվ խոր
ակնածանքով հիշատակում է նրանց։ Այդ քչերի թվում
է 1848-49 թվականների Անկախության պատերազմի
ամենաերիտասարդ գեներալ Յանոշ Ցեցը…” 2
Դյուլա Կեդվեշ

Tras la derrota de la Revolución y Guerra de Independencia de 1848‒1849, centenares de militares
húngaros abandonaron Hungría para dispersarse en
el mundo. Los emigrantes ostentaron altos cargos
militares (János Prágay, Imre Radnich, Lajos Schlesinger), lucharon en guerras y guerras civiles (Sándor Asbóth, Gyula Kuné), alcanzaron éxitos científicos, fueron partícipes del descubrimiento geográfico
y mapeo de tierras desconocidas (Juan Czetz, Károly
László) y tuvieron éxitos en numerosos otros ámbitos de la vida (István Türr, Imre Verebély) en diferentes países.3 Varios de los soldados húngaros exiliados
escribieron sus memorias. Sus descripciones, cartas
de viajes y diarios se publicaron no sólo en formato de libro sino también, por entregas, en periódicos
diarios y semanales húngaros.
Insigne figura de la historia militar húngara, el general Juan Czetz, jefe del Estado Mayor General de
Bem, excelente estratega, organizador, topógrafo y
agrimensor, es conocido tanto en su tierra natal como
en la lejana Argentina. Su vida y carrera, llenas de
tormentosos eventos, períodos tranquilos y reinicios,
han sido objeto de numerosos escritos biográficos.4
Una parte de dichos documentos se centra en una
etapa especial de su vida. Tamás Csikány presenta
el período de su carrera cuando adquirió sus conocimientos teóricos y sus experiencias prácticas (en
Kézdivásárhely, hoy: Târgu Secuiesc, y en Wiener
Neustadt). Ádám Anderle se enfoca en las décadas
que Czetz pasó en la emigración argentina, con una
presentación detallada de la época en que se creó el

1848-1849թթ. հեղափոխության և ազատագրական պայքարի ձախողումից հետո հունգարացի զինվորներն իրենց
սպառնացող վրեժխնդրությունից խուսափելով զանգվածորեն լքեցին իրենց երկիրն ու ցրվեցին աշխարհով մեկ:
Արտագաղթած զինվորները տարբեր երկրներում բարձր
պաշտոններ զբաղեցրին (Յանոշ Պրագայ, Իմրե Ռադնիչ,
Լայոշ Շլեզինգեր), մասնակցեցին պատերազմների, քաղաքացիական պատերազմի (Շանդոր Աշբոթ, Դյուլա Կունե),
հաջողությունների հասան գիտական ասպարեզում, մասնակցեցին չբացահայտված տարածքների աշխարհագըրական հայտնագործմանը, քարտեզագրմանը (Յանոշ Ցեց,
Կառոյ Լասլո), ինչպես նաև հաջողությունների հասան
կյանքի շատ այլ ոլորտներում (Իշտվան Տուր, Իմրե Վերեբեյ):3
Հայրենիքը լքած հունգարացի զինվորներից շատերը գրի են
առել իրենց հուշերը: Նրանց ճանապարհորդությունների
նկարագրությունները, ճամփորդական նամակները և օրագրերը ոչ միայն գրքերի տեսքով են տպագրվել, այլև
պարբերաբար հրատարակվել են հունգարական օրա- և շաբաթաթերթերում:
Հունգարիայի ռազմական պատմության ականավոր
դեմքերից մեկը՝ գեներալ Յանոշ Ցեցը, հայտնի է ոչ միայն
հայրենի երկրում, այլև հեռավոր Արգենտինայում: Յանոշ
Ցեցի՝ Բեմի ջոկատի ղեկավարի, հիանալի ստրատեգի,
քարտեզաբանի, երկրաբանի առատ կյանքի բուռն իրադարձությունների և ավելի հանգիստ ժամանակահատվածների նկարագրությունները կարելի է գտնել բազմաթիվ կենսագրություններում:4 Գրառումների մի մասը
կենտրոնանում է նրա կյանքի որոշակի ժամանակահատվածների վրա: Տոմաշ Չիկանը ներկայացնում է նրա
կարիերայի այն ժամանակահատվածը, որի ընթացքում
նա ձեռք է բերել իր տեսական գիտելիքներն ու գործնական
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személyét. Szabó László Magyar múlt Dél-Amerikában című
monográfiájában részletesen feldolgozza a kiemelkedő magyarok
életútját. Megemlíti, hogy Argentínában, Buenos Airesben, az általa
alapított Colegio Militar de la Nación katonai intézményben milyen
megbecsülés és tisztelet övezi Juan F. Czetz ezredest. Közli Czetz
spanyol nyelven írt emlékirata első fejezetének fordítását, továbbá
részleteket a dicsőséges erdélyi hadjárat leírásáról is.7

 Czetz János szülőháza
és emlékszobája Gidófalván
 Casa natal y sala memorial
de Juan Czetz en Gidófalva

 Ցեց Յանոշի ծննդավայրը

և հուշասենյակը
Գիդոֆալվայում
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Ejército Argentino moderno, y de la contribución de
Czetz a ello. La carrera de Juan Czetz fue presentada
por Edit Petri en el año 1991,5 con una descripción
esquemática de su papel jugado en la Revolución y
Guerra de Independencia de 1848‒1849. El estudio
de János Theész tiene por tema principal las actividades desarrolladas por Czetz en la Argentina como
agrimensor y topógrafo.6
Tivadar Ács, residente en Buenos Aires entre las
dos guerras mundiales, mencionó a Czetz en su libro
Húngaros en América Latina. En su monografía Pasado húngaro en América Latina, László Szabó presenta
detalladamente la biografía de destacados húngaros.
Menciona que el coronel Juan F. Czetz gozaba de un
enorme aprecio y respeto en el Colegio Militar de la
Nación de Buenos Aires, Argentina, instituto fundado
por él. Szabó publicó la traducción húngara del primer
capítulo de las memorias de Czetz, escritas en castellano, así como detalles de la descripción de la Gloriosa
Campaña de Transilvania.7
Las Memorias inéditas del general húngaro y coronel argentino Juan Czetz, escritas en español, fueron
publicadas por entregas por La Prensa de Buenos Aires,
en sus números de los 15 y 29 de abril y 6 de mayo de
1934, encareciendo la personalidad y la actividad del
autor.8
El 6 de octubre de 1996, el Municipio Armenio publicó el libro de Gyula Kedves, titulado Juan Czetz, el
general más joven de la Guerra de Independencia. La
obra no sólo es una biografía sino también describe el
proceso de la organización del Ejército de Hungría y de
Transilvania, aunque con poca mención de sus años la
emigración argentina.
La serie de la Biblioteca Húngaro–Armenia publicó
en los años 2001 y 2004 los escritos biográfícos de Juan
Czetz Memorias y Viaje en España.9 En los cuadernos
Raíces Armenias de Transilvania, Pál Budai Merza
publicó un escrito conmemorativo de Juan Czetz, evocando sus raíces de Transilvania, su papel jugado en la
Guerra de Independencia, así como sus décadas en la
emigración.10
La vida de Juan Czetz puede dividirse en tres
épocas importantes. La primera abarca su infancia y
sus años como oficial húngaro joven, desde su nacimiento hasta los días 2–4 de octubre de 1849, cuando los defensores de Komárom capitularon. Después
de abandonar el país, empezó la segunda etapa de
su vida, cuando, durante diez años, a partir de 1849
trató de reavivar el fuego de la Guerra de Indepen-

փորձը (Կեզդիվաշարհեյ, Վիներնոյշտատ): Ադամ Անդերլը
շեշտը դրել է Արգենտինայի գաղթի տասնամյակների վրա՝
կենտրոնանալով ժամանակակից արգենտինական բանակի
ձևավորման ժամանակահատվածի և դրանում Ցեցի դերի
վրա: Յանոշ Ցեցի կարիերան 1991թ.-ին նկարագրել է
Էդիթ Պետրին5, որը հիմնորեն ներկայացրել է 1848-1849
թվականների հեղափոխությունում և ազատագրական
պայքարում Ցեցի կատարված ներդրումը: Նա ուրվագծել
է Ցեցի դերը 1849թ.-ի հեղափոխության և անկախության
պատերազմում: Յանոշ Թեեսի գրածներն անդրադարձել են
Ցեցի հետազոտական և գեոդեզիական և քարտեզագրական
գործունեությանը Արգենտինայում:6
Տիվադար Աչը, որը Բուենոս Այրեսում էր բնակվում
երկու համաշխարհային պատերազմների միջև, Ցեցի
անունը հիշատակում է «Հունգարացիները Լատինական
Ամերիկայում» վերնագրով գրքում: Լասլո Սաբոն մանրամասնորեն վերլուծում է ականավոր հունգարացիների
կյանքը „Հունգարիայի անցյալը Հարավային Ամերիկայում”
վերնագրով իր գրքում: Նա նշում է, թե ինչպիսի հարգանք ու
պատիվ է վայելում գնդապետ Խուան Ֆ. Ցեցը Արգենտինայի
Բուենոս Այրես քաղաքում իր կողմից հիմնված Ազգային
Ռազմական Ակադեմիայում։ Հրատարակում է նաև
իսպաներեն լեզվով գրված Ցեցի հուշերի առաջին գլխի
թարգմանությունը, ինչպես նաև փառահեղ տրանսիլվանական
ռազմարշավի նկարագրությունը:7
Յանոշ Ցեցի հուշերը իսպաներենով՝ «Memorias inéditas
del general húngaro y colel argentino Juan Czetz» վերնագրով
տպագրվել է Բուենոս Այրեսի Լա Պրենսա 1934թ. ապրիլի
15, 29 և մայիսի 6-ի պարբերություններում՝ հեղինակի
անհատականությունն ու գործունեությունը նկարագրող
քաղվածքի հետ միասին:8
1996թ.-ի հոկտեմբերի 6-ին Հայկական ինքնավարությունը
հրապարակում է Դյուլա Կեդվեշի «Յանոշ Ցեցը՝ Անկախության պատերազմի ամենաերիտասարդ գեներալը»
խորագրով գիրքը: Աշխատանքը ոչ միայն կենսագրական է,
այլև նկարագրում է Հունգարիայում և Տրանսիլվանիայում
բանակի կազմավորման գործընթացները: Այս հոդվածում
հեղինակը ակնթարթորեն է անդրադառնում Արգենտինայի
էմիգրացիոն տարիներին:
«Հունգարահայ գրադարան» գրաշարում լույս են տեսել
Յանոշ Ցեցի «Իմ հուշերը» և «Ճանապարհորդություն
Իսպանիայում» խորագրերով հուշերը9 2001թ.-ին և 2004թ.ին: Տրանսիլվանիայի հայկական արմատները բուկլետներում
Մերզա Պալ Բուդային հիշատակում է նրան՝ անդրադառնալով
Յանոշ Ցեցի տրանսիլվանական արմատներին, Անկախության պատերազմում նրա դերին և արտագաղթի տասնամյակներին:10
Յանոշ Ցեցի կյանքում կարող ենք առանձնացնել երեք
կարևոր ժամանակաշրջան: Առաջին շրջանը ընդգրկում է նրա

37

Czetz János spanyol nyelven írt emlékiratát Memorias inéditas
del general húngaro y colonel argentino Juan Czetz címmel folytatásban közölte a Buenos Aires-i La Prensa 1934. április 15-én,
29-én és május 6-án, a szerző egyéniségének és működésének méltatásával.8
1996. október 6-ára jelentette meg a Fővárosi Örmény Önkormányzat Kedves Gyula Czetz János, a szabadságharc legifjabb tábornoka című könyvét. A mű nemcsak életrajzi ismertetés, hanem
a magyarországi és az erdélyi hadseregszervezés menetéről is olvashatunk benne. Ebben az írásban a szerző az argentin emigrációs
éveket alig említette meg.
A Magyar–Örmény Könyvtár sorozatban 2001-ben és 2004-ben
jelentek meg Czetz János Emlékezéseim, valamint az Utazás Spanyolországban című életrajzi írásai.9 Az Erdélyi Örmény Gyökerek
Füzetekben Budai Merza Pál emlékezett meg róla, felidézve Czetz
János erdélyi gyökereit, a szabadságharcban betöltött szerepét, valamint az emigráció évtizedeit.10
Czetz János életében három fontos időszakot tudunk elkülöníteni. Az első időszak gyermekkorát és fiatal magyar katonatisztként töltött éveit foglalja magában, születésétől 1849. október
2–4-ig, amikor Komárom honvéd védői átadták a várat. Miután
elhagyta az országot, megkezdődött életének második szakasza,
amikor 1849-től tíz éven át próbálja újjáéleszteni a szabadságharc
tüzét az emigrációs kormány egyik legaktívabb tagjaként. Ez a
pillanat azonban nem jött el, így 1859-ben elhagyta Európát és
Magyarországot. Felesége szülőföldjén, Argentínában talált új otthonra, ezzel megkezdődött életének harmadik és egyben utolsó
szakasza. Sosem adatott meg neki, hogy viszontláthassa a hazáját,
amelynek szabadságára és védelmére magyar honvédtisztként felesküdött.11

EGY ÍGÉRETES KARRIER
KEZDETE
A tanulmányok
Ifjabb Czetz János (vagy Czecz János) 1822. június 8-án, Szent
Medárd napján született. Apai ágon örmény–székely, anyai ágon
székely kisnemesi származását az emigrációs években és az új hazájában, Argentínában is büszkén vallotta.
Édesapja, id. Czetz János a 11. (székely) huszárezredben harcolt
a Napóleon elleni háborúban. Párizsból magával hozott egy iránytűt, amellyel négyéves fiát megtanította tájékozódni.12 Az iránytű
egész életében meghatározó eszköz maradt13 és irányt szabott életének. A korai árvasága miatt szinte egyetlen lehetséges útra, a katonai pályára lépett az ifjabb Czetz.
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dencia como uno de los miembros más activos del
gobierno de la emigración. Sin embargo, este intento
fracasó, por lo que Czetz abandonó Europa y Hungría en el año 1859. Creó su nuevo hogar en Argentina, país natal de su esposa, empezando así la tercera
y última etapa de su vida. Nunca tuvo la oportunidad
de volver a ver su patria a cuya defensa y libertad
había prestado juramento como oficial.11

EL INICIO DE UNA CARRERA
PROMETEDORA

մանկությունն ու որպես հունգարացի երիտասարդ զինծառայող
անցկացրած տարիները՝ ծննդյան օրվանից մինչև 1849թ.
հոկտեմբերի 2-4-ը, երբ Կոմարոմի բանակի պաշտպանները
հանձնեցին ամրոցը: Երկիրը լքելուց հետո նա սկսեց իր կյանքի
երկրորդ փուլը, երբ 1849թ.-ից սկսած տասը տարի շարունակ
փորձում է վերակենդանացնել ազատագրական պայքարի
կրակը՝ որպես էմիգրացիոն կառավարության ամենաակտիվ
անդամներից մեկը: Այդ նպատակը սակայն չիրականացավ,
ուստի 1859թ.-ին նա հեռացավ Եվրոպայից և Հունգարիայից:
Իր կնոջ հայրենի Արգենտինայում գտավ իր նոր հայրենիքը,
որով և սկսվեց իր կյանքի երրորդ և վերջին փուլը: Նրան
այդպես էլ հնարավորություն չընձեռվեց կրկին տեսնել իր
երկիրը, որի ազատության և պաշտպանության երդում էր տվել՝
որպես հունգարական բանակի սպա:11

Los estudios
Juan Czetz (o Juan Czecz) hijo nació el 8 de junio, día
de San Medardo, del año 1822. Su origen armenio–sículo por el lado paterno, y sículo de pequeña nobleza
por el lado materno, fue para él una fuente de orgullo
incluso en sus años de emigración pasados en la Argentina, su nueva patria.
Juan Czetz padre había luchado en las guerras napoleónicas como miembro del 11o Regimiento Sículo
de Húsares. De París regresó con un compás y se lo
regaló a su hijo de cuatro años para enseñarle a orientarse.12 El compás quedó un instrumento importante hasta
su muerte13 y lo guió durante toda la vida. Debido a
su temprana orfandad, Czetz hijo escogió casi la única
posibilidad, la carrera militar.
En el año 1829, tras la muerte de su padre, fue a
estudiar en el Instituto Nacional de Formación Militar
de Kézdivásárhely (hoy: Târgu Secuiesc),14 centro
educativo fundado en el año 1822 para los regimientos
sículos de guardafronteras. Durante los cinco años de
su formación, estudió Matemáticas, Geografía Militar,
Agrimensura, Conocimientos de Armas, Esgrima con
Bayoneta y Sable, Latín y Alemán y realizó prácticas
militares. La escuela lo capacitó para la carrera de
suboficial.15 En octubre de 1834, terminando la
ecuela con éxito, obtuvo una beca de una fundación
para continuar su formación en el Colegio Militar
“Theresianum” de Wiener Neustadt. Su ingreso en el
Instituto figura en sus Memorias: «…El sargento de
guardia de mi clase me enseñó mi sitio en la sala de
estudiantes, y mi cama en el dormitorio. Así el mundo exterior dejó de existir para mí durante ocho años,
porque mi único deber fue realizar estudios teóricos

ԽՈՍՏՈՒՄՆԱԼԻՑ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ
ՍԿԻԶԲԸ
Ուսուցումը
Յանոշ Ցեց կրտսերը (կամ Յանոշ Ցեցը) ծնվել է 1822
թվականի հունիսի 8-ին, Սուրբ Մեդարդի օրը: Հայրական
կողմից նա հայ-սեկեյ էր, մայրական կողմից՝ փոքր
ազնվական սեկեյական տոհմից, ինչի մասին հպարտությամբ
պատմում էր արտագաղթի տարիներին իր նոր հայրենիքում՝
Արգենտինայում:
Հայրը՝ ավագ Յանոշ Ցեցը 11-րդ (սեկեյական) հուսարական
գնդում կռվեց Նապոլեոնի դեմ մղած պայքարում: Նա Փարիզից
բերեց մի կողմնացույց, որպեսզի չորսամյա որդուն սովորեցնի
տեղանքում կողմնորոշվել:12 Կողմնացույցը որդու կյանքում
որոշիչ դեր խաղաց:13 Կյանքի վաղ շրջանում կորցնելով
ծնողներին՝ Ցեց կրտսերը ընտրեց գրեթե միակ հնարավոր
մասնագիտությունը՝ զինվորականի ուղին:
Հոր մահից հետո, 1829-ին նա ընդունվեց Կեզդիվաշարհեյի Ազգային ռազմական ուսումնական հաստատությունը:14 Դպրոցը հիմնադրվել է 1822թ.-ին Սեկեյի սահմանապահների գնդերի համար: Ուսուցման հինգ տարվա
ընթացքում նա ուսանել է թվաբանություն, ռազմական
աշխարհագրություն, գեոդեզիա, զինարվեստ, սվինամարտ և սրամարտ, լատիներեն և գերմաներեն, ինչպես
նաև մասնակցել է զորավարժությունների: Դպրոցը պատրաստում է նրան կրտսեր սպայի դասնըթացների:15
Դրանք հաջող ավարտելուց հետո 1834թ.-ի հոկտեմբերին
նրան կրթաթոշակ է հատկացվում Վիներնոյշտատի Թերեզիանումում: Ակադեմիա՝ իր ընդունելության մասին նա
առանձին գրում է հուշերում. «...ակադեմիայում ծառայող
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y prácticos en las ciencias militares.»16 La formación
duró siete años pero los mejores cadetes tuvieron la
posibilidad de superar también el octavo grado. Por
cuanto Czetz era uno de los mejores, al terminar los
siete años, superó también el octavo como alférez y se
convirtió en teniente primero del Ejército Austríaco en
el año 1842.17

La carrera de oficial
Czetz inició su carrera de oficial en el Batallón no
3 del 62o Regimiento de Infantería de Línea (Wacquant-Geozelles), estacionado en las proximidades de
Brașov, cerca de su tierra natal. Sus deberes incluían el
control de las rutas de contrabando en los estrechos de
Tömösvár y Törcsvár. «La guardia dirigida a las vías
que atraviesan el área tenía el deber de impedir el contrabando, velar por la seguridad de la región fronteriza, enfrentarse con los bandidos armados asaltantes y
asegurar el tráfico entre los dos países, sobre todo en
verano.»18
A inicios de su carrera, se dio cuenta del carácter
rudimentario de la terminología militar de la lengua
húngara. Por ello, se puso a recoger y categorizar las
voces correspondientes. En el año 1843 publicó la
Gramática militar húngara.19 La Gramática militar
húngara era un excelente manual introducido por
nociones de fonética, cuadros de gramática húngara
y diferentes formas de tratamiento usadas en cartas
oficiales y oficinas.
La primera parte del libro (Conversaciones)
enumera trece situaciones, ayudando con modelos la
comunicación entre oficiales y tropas en los siguientes casos: ejercicio de armas, revisión del vestido,
revisión del cuarto, visita de enfermos, encuentro en
la calle, arreglo del alojamiento, conversación con
la ordenanza, preguntas generales relacionadas al
servicio, amenazas y amonestaciones, informe del
aayudante al comandante, así como expresiones que
puede necesitar hablando con el criado de caballo. El
segundo capítulo (Órdenes) presenta los diferentes
tipos de comandos. El tercer capítulo titulado Reglamentos, contiene conocimientos de ordenanzas.
El cuarto capítulo (Principios militares y oratorias)
describe los principios y teorías militares con citas
de líderes militares renombrados. El quinto capítulo
lleva por título Registros de servicio. El libro lleva
anexado el diccionario militar alemán–húngaro y
húngaro–alemán. Debido a este libro se planteó la

սերժանտը ինձ ցույց տվեց իմ տեղը լսարանում, իմ մահճակալը՝
ննջարանում և այդպիսով ինձ համար արտաքին աշխարհը
վերացավ 8 տարով, քանի որ իմ միակ խնդիրն էր ռազմական
գիտություննեերի տեսական և գործնական առարկաների
յուրացումը»:16 Ուսուցման տևողությունը յոթ տարի էր, բայց
լավագույն սաները հնարավորություն էին ստանում սովորել
նաև ութերորդ տարին: Լավագույնների շարքում՝ Ցեցը
յոթնամյա կրթությունն ավարտելուց հետո ուսանեց ևս մեկ
տարի՝ ստանալով լեյտենանտի կոչում, իսկ 1842թ.-ին դարձավ
ավստրիական բանակում 1-ին լեյտենանտ:17

Սպայական դասընթաց
Որպես երիտասարդ սպա՝ Ցեցը միացել է 62-րդ զորագնդի
(Wacquant-Geozelles) 3-րդ գումարտակին, որը տեղակայված
էր իր ծննդավայրին մոտ գտնվող Բրաշովի մերձակայքում:
Նրա առաջնային խնդիրները ներառում էին Տոմոշվարի և
Տորչվարի շրջանների մաքսանենգ վաճառական ուղիների
վերահսկումը: «Այստեղով անցնող ճանապարհներին նշանակված
պահակախմբերի խնդիրն էր կանխել մաքսանենգությունը,
պահպանել սահմանի անվտանգությունը և դիմակայել զինված
ավազակախմբերին, ապահովել երկու երկրների միջև անվտանգ
երթևեկությունը, հատկապես ամռանը»:18
Արդեն իր կարիերայի սկզբում նա առնչվեց այն
փաստի հետ, որ հունգարերեն լեզուն թույլ է ռազմական
տերմինաբանությունից և այդպիսով սկսեց աշխատել գրառումների հավաքագրման և մեթոդականացման ուղղությամբ:
1843 թվականին լույս տեսավ Հունգարիայի ռազմական
լեզվաբանություն խորագրով նրա գիրքը:19 Հունգարիայի
ռազմական լեզվաբանությունը գերազանց գրքույկ է, որը
սկսում է հնչյունաբանությունով, հունգարական քերականական աղյուսակներով, պաշտոնական նամակներում և
գրասենյակներում գործածվող տարբեր ողջույնի ձևերով:
Գրքի առաջին մասը՝ «Զրույցներ»-ը նկարագրում է
տասներեք իրավիճակ, որոնք հեշտացնում են սպաների
և շարքայինների միջև երկխոսությունները հետևյալ հանգամանքներում. զորավարժություններ, հագուստի զննում,
սենյակի զննում, հիվանդի այց, հանդիպում փողոցում,
կացարաններում տեղավորում, խոսակցություն սպայի
հանձնակատար զինվորի հետ, հանրային ծառայողական
խնդիրների քննարկում, սպառնալիքներ և զգուշացումներ,
օգնականի զեկույց հրամանատարին: Երկրորդ բաժինը՝
«Հրահանգներ», ներառում է տարբեր կարգի հրամաններ:
Երրորդ բաժինը վերնագրված է «Հատվածներ օրինակարգից», որում Ցեցը նկարագրում է կարևորագույն կանոնները: Չորրորդ մասում՝ «Ռազմավարություն և ճառեր»,
գրում է ռազմավարական սկզբունքների, ռազմական
տեսությունների և ակնառու ռազմական առաջնորդների
մասին: Հինգերորդ բաժինը վերնագրված է «Զինծառայողի

41

Apja halála után, 1829-ben a kézdivásárhelyi Nemzeti Katonai
Nevelőintézetbe került.14 Az iskolát 1822-ben a székely határőrezredek számára alapították. Az öt évfolyamon számtant, katonai
földrajzot, földmérést, fegyvertant, szurony- és kardvívást, latin és
német nyelvet tanult, katonai gyakorlatokat végzett. Az iskola felkészítette az altiszti pályára.15 Annak sikeres elvégzése után, 1834
októberében alapítványi helyet nyert a bécsújhelyi Theresianumba. Az akadémiára történő bevonulásáról külön is megemlékezik, „…osztályom szolgálatban lévő őrmestere a tanulószobában
megmutatta a helyemet, a hálóban az ágyamat és ezzel részemre
megszűnt a külvilág 8 év tartamára, mert feladatom kizárólag az
elméleti és gyakorlati tanulmányok elsajátítása volt a katonai tudományokban.” 16 A képzési idő hét év volt, de a legkiválóbbaknak
lehetőségük volt a nyolcadik év elvégzésére is. Czetz a legjobb
hallgatók közé tartozott, így hét év elvégzése után, zászlósként elvégezte a nyolcadik évet is, és 1842-ben az osztrák hadsereg első
osztályú hadnagya lett.17

A tiszti pálya
Pályakezdő tisztként a 62. (Wacquant-Geozelles) sorgyalogezred
3. zászlóaljához került, amely szülőföldjéhez közel, Brassó közelében állomásozott. Feladatai közé tartozott a Tömösvári- és a Törcsvári-szorosok csempészútvonalainak ellenőrzése. „Az itt átvezető
utakra rendelt őrségnek feladata volt tehát, hogy megakadályozza a
csempészést, a határmente biztonságán őrködjék és szembe szálljon
a betörő fegyveres banditákkal, a két ország közti közlekedést biztosítsa kiváltképpen nyáridőben.” 18
Már pályája kezdetén szembesült azzal, hogy a magyar nyelv
csak nehezen követi a katonai terminológiát, ezért gyűjtő- és rendszerezőmunkába fogott. 1843-ban jelent meg a Magyar hadnyelvtan
című könyve.19 A Magyar hadnyelvtan kitűnő kézikönyv volt, amely
hangtani ismeretekkel, magyar nyelvtani táblázatokkal, a hivatalos
levelekben és hivatalokban használatos különféle megszólításokkal
kezdődik.
A könyv első szakasza, a Beszélgetések tizenhárom helyzetet
sorol fel, példabeszédekkel segítve a tisztek és a legénység kapcsolattartását az alábbi esetekre: fegyvergyakorlatnál, az öltözet vizsgálatakor, a szoba vizsgálatakor, beteglátogatáskor, utcán
való találkozáskor, szállásrendezéskor, a tisztiszolgával beszélve,
közönséges szolgálatbeli kérdések, fenyegetések és intések, a segédtiszt jelentése a parancsőrnek, a lószolgával kapcsolatos kifejezések. A második szakasz, a Parancsok alfejezet, a különféle parancsokat ismerteti. A harmadik szakasz a Szabállati darabok címet
viseli, ebben Czetz a szabályzati tudnivalókat ismerteti. A negyedik szakaszban – Hadelvek és szónoklatok – a hadászati elvekről, hadelméletekről ír, és neves katonai vezetőktől idéz. Az ötödik
szakasz a Szolgálati jegyzékek címet viseli. A könyv melléklete a
német‒magyar, magyar–német katonai szótár. A könyv kapcsán
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posibilidad de elegir a Czetz miembro correspondiente de la Academia Húngara de Ciencias pero esto
nunca se hizo realidad.20
En el año 1844, ascendió a teniente primero y fue
trasladado como edecán al Batallón no 2 estacionado en Budapest y luego de vuelta a Gyulafehérvár
(hoy: Bălgrad), Transilvania. Cuatro años después
de su egreso de la Academia, solicitó su admisión
al Estado Mayor General. Las condiciones de admisión incluían la superación de la Academia Militar
con excelentes resultados, al menos cuatro años de
servicio en tropa, así como la aprobación del examen
de ingreso.
Desde mayo del año 1847, Czetz integraba el Estado Mayor del Ejército Real Imperial en Viena. Pasó
a trabajar en el Instituto de Geografía Militar, perfeccionando sus habilidades de diseño topográfico, realizando cálculos astronómicos y adquiriendo amplias experiencias prácticas. Tradujo al alemán La descripción
de Hungría, libro de dos volúmenes de Elek Fényes,
publicado en el año 1847.21 Siguió con interés la instauración del primer gobierno independiente y responsable
de Hungría, así como las Leyes aprobadas por el Parlamento de Pozsony (hoy: Bratislava).
En junio de 1848, cuando se inició la organización del Ministerio de Guerra en Pest, el teniente primero Czetz ya servía enPest, en la sección encargada
de acantonamiento y partidas del Ministerio. Dentro
de poco, fue nombrado redactor militar en la Comisión Nacional de Defensa. El 29 de mayo de 1848,
los periódicos publicaron una convocatoria de propuestas para el establecimiento del Ludoviceum, la
academia militar de Hungría. A inicios de julio, el
teniente primero Juan Czetz elaboró su Tratado sobre
el Ludoviceum húngaro.22
En octubre, una vez ascendido a mayor del Estado
Mayor General, Czetz fue dirigido a Transilvania para
ser jefe de estado mayor de Manó Baldacci. Después
de la destitución de Baldacci, Czetz fue encargado provisionalmente de conducir las tropas de Transilvania y
las reorganizó. Después fue nombrado jefe de estado
mayor del nuevo comandante, el teniente general Józef
Bem, y ascendió a teniente coronel.
En la batalla de Piski del 9 de febrero de 1849, Czetz
desempeñó un importante papel. En reconocimiento de
sus excelentes logros en la Campaña de Transilvania,
fue ascendido primero a coronel y luego, el día 8 de
mayo, a general.23 Debido a un accidente de caballo, ya
no participó en las luchas contra los rusos.

նշումներ»: Գրքի հավելվածը գերմաներեն-հունգարերեն,
հունգարերեն-գերմաներեն ռազմական բառարան է: Այդ գրքի
կապակցությամբ հարց բարձրացավ Ցեցին՝ Հունգարիայի
Գիտությունների Ակադեմիայի թղթակից անդամի կոչման
շնորհումը, բայց դա այդպես էլ տեղի չունեցավ:20
1844թ.-ին Ցեցը ստանում է ավագ լեյտենանտի կոչում:
Տեղափոխվում է Բուդապեշտի II գումարտակ որպես
հրամանատարի օգնական, այնուհետև վերադառնում Տրանսիլվանիա՝ Դյուլաֆեհերվար: Ակադեմիան ավարտելուց 4
տարի անց դառնում է հրամանատարության անձնակազմի
անդամ, ինչի նախապայմաններն էին ռազմական ակադեմիայի փայլուն արդյունքներով ավարտելը, առնվազն չորս
տարի զորամասում ծառայությունն ու ընդունելության
քննության բարձր արդյունքները:
1847 թվականի մայիսից Ցեցը ծառայում է Վիեննայի
կայսերական և թագավորական բանակներում: Նա ընդունվում է Ռազմական քարտեզաբանական ինստիտուտ, որտեղ
կատարելագործում է իր քարտեզագրան գիտելիքները,
կատարում աստղագիտական հաշվարկներ և ստանում
ընդարձակ գործնական փորձ: Նա գերմաներեն է թարգմանում Էլեկ Ֆենյեշի «Հունգարիայի նկարագրություն»
վերնագրով երկհատորյա աշխատությունը, որը լույս է տեսել
1847 թվականին:21 Մեծ հետաքրքրությամբ հետևում է Հունգարիայի առաջին անկախ կառավարության նշանակմանը և
Բրատիսլավայի խորհրդարանի օրենքներին:
Պեշտում նախաձեռնվում է պաշտպանության նախարարության ստեղծումը, և 1848թ.-ի հունիսից լեյտենանտ
Ցեցն արդեն ծառայում է նախարարության աշխատանքի
մեկնարկման հարցերի բաժնում: Շուտով նա դառնում է
Պաշտպանության ազգային հանձնաժողովում ռազմական խոսնակ: 1848թ.-ի մայիսի 29-ին, թերթերում հայտարարություն է հրապարակվում, ըստ որի առաջարկներ
են հայցվում Լուդովիցեում հունգարական ռազմական
ակադեմիայի հիմնման ուղղությամբ: Հուլիսի սկզբին ավագ
լեյտենանտ Յանոշ Ցեցը պատրաստում է «Աշխատություն
հունգարական Լյուդովիցեումի խնդրի շուրջ» վերնագրով
աշխատությունը:22
Հոկտեմբերին մայորի կոչում ստացած Ցեցին ուղարկում
են Տրանսիլվանիա: Նա դառնում է Մանո Բալդաչիի
ջոկատի հրամանատարը: Բալդաչիի հերթափոխումից հետո
նրան ժամանակավորապես հանձնարարվում է տրանսիլվանական զորքերի հրամանատարությունը, որոնք նա վերակազմավորում է: Այնուհետև ջոկատի նոր հրամանատար է
նշանակվում գեներալ-լեյտենանտ Յուժեֆ Բեմը, իսկ Ցեցը
դառնում է փոխգնդապետ:
Ցեցը նշանավոր դեր խաղաց 1849 թվականի փետրվարի
9-ին Պիշկիի ճակատամարտում: Տրանսիլվանիայի ռազմական արշավում ցուցաբերած բացառիկ նվաճումների համար
նա նախ նշանակվեց գնդապետ, այնուհետև, մայիսի 8-ին՝

43

felmerült Czetz meghívása a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai sorába, azonban ez végül nem történt meg.20
1844-ben főhadnaggyá léptették elő. Átkerült a Budapesten állomásozó II. zászlóaljhoz zászlóaljsegédtisztnek, majd vissza Erdélybe, Gyulafehérvárra. Az akadémia elvégzése után 4 évvel kérte
felvételét a vezérkarhoz. Ennek feltétele a katonai akadémia kiváló
eredménnyel történt elvégzése, a legalább négyéves csapatszolgálat
és a sikeres felvételi vizsga volt.
1847 májusától Czetz Bécsben, a császári és királyi táborkarnál szolgált. A Katonai Térképészeti Intézetbe került, tökéletesítette a térképrajzolását, csillagászati számításokat végzett, széles
körű gyakorlati tapasztalatokat szerzett. Lefordította németre Fényes Elek Magyarország leírása című, 1847-ben megjelent kétkötetes munkáját.21 Érdeklődéssel figyelte az első független és
felelős magyar kormány kinevezését és a pozsonyi országgyűlés
törvényeit.

 Czetz János kézírása
 Manuscrito de Juan Czetz
 Ցեց Յանոշի ձեռագիրը
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EN EMIGRACIÓN
Los años europeos
Debido a la derrota de la Guerra de Independencia,
Czetz vio quebrarse su carrera militar de tan brillante
inicio pero, después de la capitulación de Világos, se
salvó del trágico destino de los generales ejecutados en
Arad. Se exilió de Transilvania a Hungría y luego, a
través de Viena, a Hamburgo. En el verano de 1850,
salió de Hamburgo, pasó a Hannover, Colonia y Bruselas, llegando a París, donde conoció, a través del Conde
László Teleki, los círculos políticos y literarios de la
alta sociedad. Se unió al comité de emigración encabezado por László Teleki. Se convirtió en una de las
figuras más activas y determinantes de la emigración
húngara de París.
Escribiendo artículos militares y políticos, pudo
conservar, aunque modestamente, su independencia financiera.24 Para aliviar sus dificultades económicas, se
encargó de tareas de ingeniería ferroviaria. Participó en
la construcción del ferrocarril entre Ginebra y Annecy
en los Alpes de Saboya, así como en las obras preparatorias de su prolongación hacia el norte.25 Trabajó en
el diseño del ferrocarril de Mont-Cenis y fue partícipe
de la construcción de los túneles alpinos, una sensación
tecnológica mundial de la época.26
Fue por aquel entonces que conoció a la familia de
Lady Langdale,27 emprendiendo varias visitas a España
en su compañía. En Navidad de 1857, realizó una gira
por ciudades españolas (Alicante, Valencia, Albacete,
Madrid, Aranjuez, Córdoba) y finalmente llegó a Sevilla. Allí se encontró con la señorita Basilia Ortiz de
Rosas, sobrina del político argentino desterrado Juan
Manuel Ortiz de Rosas e hija de Prudencio Ortiz de
Rosas,28 con quien pronto contrajo matrimonio el 2 de
marzo de 1859 en la iglesia San Vicente de Sevilla.29
La testigo de boda fue Lady Langdale. La luna de miel
tuvo lugar en Alcalá de Henares, a 35 kilómetros de
Madrid.
Durante algunos años, los cónyuges se quedaron en
Europa entre los demás emigrantes húngaros, alternando su domicilio entre París y Londres. Mientras tanto,
en Hamburgo se publicaron en alemán sus apuntes sobre la Campaña de Transilvania liderada por Bem. La
obra titulada Bem’s Feldzug in Siebenbürgen in den
Jahren 1848 und 1849 fue la primera entre las escritas
sobre la Guerra de Independencia en salir a la luz. En

գեներալ:23 Ձիավարության ժամանակ կրած վնասվածքի
պատճառով ռուսների դեմ մղած ճակատամարտերում այլևս
չմասնակցեց:

ԱՐՏԱԳԱՂԹ
Գաղթի տարիները Եվրոպայում
Չնայած Անկախության պատերազմի ձախողումը խորտակեց
նրա փայլուն կերպով սկսվող ռազմական կարիերան, Ցեցը
սպիտակ բանակի զինաթափումից հետո խուսափեց Արադի
նահատակների աղետալի ճակատագրից: Տրանսիլվանիայից
Հունգարիա, այնուհետև Վիեննաով Համբուրգ տարագրվեց:
1850թ.-ի ամռանը Համբուրգից Հանովերի, Քյոլնի ու
Բրյուսելի միջով մեկնեց Փարիզ, որտեղ կոմս Լասլո Տելեկիի
աջակցությամբ ծանոթացավ քաղաքական և գրական շրջանակների նշանավոր գործիչների հետ: Միացավ այդպես
կոչված էմիգրացիոն հանձնաժողովին՝ Լասլո Տելեկիի գլխավորությամբ: Նա դարձավ Փարիզի հունգարական գաղթօջախի
ամենաակտիվ և որոշիչ գործիչներից մեկը:
Գրում էր ռազմական և քաղաքական հոդվածներ, ինչով և
ապահովում էր իր համեստ ֆինանսական անկախությունը:24
Ֆինանսական դժվարությունները մեղմելու համար նա
ստանձնում է երկաթուղային ինժեների աշխատանքը: Մասնակցում է Սավոյի Ալպերում Ժնևի և Աննեկի միջև անցնող
երկաթուղու կառուցմանը և հյուսիսում դրա հետագա
շարունակման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական
աշխատանքներին:25 Մասնակցում է Մոնտ-Սենիս երկաթուղու
նախագծին, ինչպես նաև ներգրավվում համաշխարհային
կարգի տեխնիկական սենսացիա դարձած ալպյան լեռնային
թունելների կառուցման աշխատանքներում:26
Այդ ժամանակահատվածում նա հանդիպում է Լեդի
Լանգդեյլի ընտանիքին27, որի ուղեկցությամբ մի քանի
անգամ ուղևորվում է Իսպանիա: 1857թ.-ին նա այցելում է
տարբեր իսպանական քաղաքներ (Ալիկանտե, Վալենսիա,
Ալբասետե, Մադրիդ, Արանջուես, Կորդոբա) և վերջապես
հասնում Սևիլիա: Այնտեղ նա հանդիպում է աքսորյալ արգենտինացի քաղաքական գործիչ Խուան Մանուել Օրտիզ
դե Ռոսասի զարմիկ և Պրուդենսիո Օրտիզ դե Ռոսասի
դստերը՝ օրիորդ Բազիլիա Օրտիզ դե Ռոսասին28, որի հետ
կարճ ծանոթությունից հետո 1859թ.-ի մարտի 2-ին ամուսնանում է Սևիլիայի Սան Վիսենտե եկեղեցում:29 Երիտասարդ զույգի հարսանիքի վկան Լեդի Լանգդեյլն էր, իսկ
մեղրամիսը նորապսակներն անցկացնում են Մադրիդից 35
կմ հեռավորության վրա գտնվող Ալկալալի դե Հենարեսում:
Նրանք մի քանի տարի մնում են Եվրոպայում, ապրելով
Փարիզում և Լոնդոնում, հունգարացի մյուս տարագնացների
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Pesten megkezdődött a hadügyminisztérium szervezése, 1848
júniusában Czetz főhadnagy már Pesten, a minisztérium elhelyezési és indulási ügyek osztályán teljesített szolgálatot. Hamarosan az
Országos Honvédelmi Bizottmánynál lett katonai fogalmazó. 1848.
május 29-én felhívást tettek közzé a lapokban, amelyben a magyar
hadi akadémia, a Ludoviceum felállításához vártak javaslatokat.
Július elején Czetz János főhadnagy elkészítette az Értekezés a magyar Ludoviceum ügyében című munkát.22
Októberben a vezérkari őrnaggyá előléptetett Czetzet Erdélybe
küldték. Baldacci Manó táborkari főnöke lett. Baldacci leváltása
után ideiglenesen az erdélyi csapatok vezetésével bízták meg, amelyeket újjászervezett. Ezt követően az új parancsnok, Bem József
altábornagy táborkari főnöke lett, egyben kinevezték alezredessé.
Az 1849. február 9-ei piski ütközetben Czetznek jelentős szerepe volt. Az erdélyi hadjáratban mutatott kiváló teljesítményéért
előbb ezredessé, majd május 8-án tábornokká nevezték ki.23 Lovasbalesete miatt az oroszok elleni harcokban már nem vett részt.

EMIGRÁCIÓBAN
Az európai évek
Bár a szabadságharc bukása derékba törte a fényesen induló katonai
pályáját, a világosi fegyverletétel után elkerülte az Aradon kivégzettek szomorú sorsát. Erdélyből Magyarországra, majd Bécsen keresztül Hamburgba menekült. 1850 nyarán Hamburgból Hannover,
Köln és Brüsszel érintésével Párizsba ment, ahol Teleki László gróf
révén megismerkedett az előkelő politikai és irodalmi körökkel.
Csatlakozott a Teleki László által vezetett emigrációs bizottsághoz.
A párizsi magyar emigráció egyik legtevékenyebb, meghatározó
alakjává vált.
Katonai és politikai cikkeket írt, így szerényen ugyan, de mégis
fenntartotta anyagi függetlenségét.24 Anyagi nehézségeinek enyhítésére vasútmérnöki feladatokat vállalt. Részt vett a Savoyai-Alpokban a Genf és Annecy közötti vasútépítésen, valamint az annak
északi továbbfejlesztéséhez szükséges előkészítő munkálatokban.25
Dolgozott a Mont-Cenis-i vasút tervezésén, részese volt a műszaki
világszenzációt jelentő alpesi hegyvidéki alagutak építési munkálatainak.26
Ekkortájt ismerkedett meg Lady Langdale családjával,27 akinek
kíséretével több utazást tett Spanyolországban. 1857 karácsonyán
spanyol városokat (Alicante, Valencia, Albacete, Madrid, Aranjuez,
Cordoba) látogatott meg és végül Sevillába is eljutott. Ott találkozott a száműzött argentin politikus, Juan Manuel Ortiz de Rosas
unokahúgával, Basilia Ortiz de Rosas kisasszonnyal, Prudencio Ortiz de Rosas lányával,28 akit rövid ismeretség után, 1859. március
2-án feleségül vett a sevillai San Vicente-templomban.29 Az ifjú pár
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el año 1868, después del compromiso austrohúngaro, el
libro también se publicó en traducción húngara como
un documento auténtico de los eventos bélicos de Transilvania. Los tres mil táleros que le pagó la editorial de
Hamburgo lo salvaron de sus problemas financieros por
un largo tiempo. El primer hijo de Czetz nació en Lisboa y su padrino fue el Conde Sándor Teleki.
Durante la segunda guerra franco-austríaco-Piemont, participó en la elaboración del plan de operaciones de la brigada de voluntarios reclutada para ayudar
a los patriotas garibaldistas italianos. El armisticio de
Villafranca firmado el 12 de julio de 1859 echó por
tierra los planes de la emigración. La mejor expresión
de las emociones de Czetz y de su pérdida de fe fue
su carta de despedida dirigida a su amigo historiador
francés Charles-Louis Chassin el 20 de julio de 1859:
«En cuanto a nosotros, continuaremos nuestro triste
viaje por el mundo para esperar en alguno de sus
confines a la decisión definitiva del destino. Cuanto
más favorable era la oportunidad, tanto mayor era
nuestro abatimiento. A usted no le extrañará que me
valga de una palabra más fuerte que abatimiento:
¡desesperación! Pero una cosa nos quedará entre las
ruinas: hemos cumplido nuestro deber a la patria.»30
En ese momento, Czetz abandonó definitivamente
sus esperanzas de contar con la ayuda de las grandes potencias para que la emigración húngara pudiera reiniciar
la Guerra de Independencia. «Finalmente me convencí
de que no podíamos esperar nada de los gobiernos y
de que había llegado el tiempo para abandonar toda
esperanza, así como para dedicar nuestro tiempo y
esfuerzos a crear una vida independiente para nosotros
y nuestras familias. He seguido esta convicción y,
renunciando a mi patria para siempre, me he dirigido a
Sudamérica» – escribió en sus memorias.31

EN LA ARGENTINA, LA
NUEVA PATRIA
En mayo de 1860, Czetz y su familia se embarcaron en
el buque inglés Royal Mail y llegaron a Buenos Aires el
14 de junio de 1860.
Una vez en su nueva patria, se dirigió al Presidente
general Justo José de Urquiza y García en Paraná para
convalidar su grado de general. Después de esperar un
mes en vano, por desconocer la lentitud de los trámites
oficiales, regresó a Buenos Aires y empezó a trabajar

միջև: Այդ ժամանակահատվածում Համբուրգում տպագրվում
է Բեմի տրանսիլվանական ռազմական արշավի մասին իր
զեկույցը: «Bem›s Feldzug in Siebenbürgen in den Jahren 1848
und 1849» աշխատությունը լույս է տեսնում անկախության
պատերազմի մասին առաջին տպագրությունների շարքում:
Հաշտության պայմանագրի կնքումից հետո 1868թ.-ին այն
տպագրվում է հունգարերեն լեզվով՝ որպես տրանսիլվանիայի
մարտական իրադարձությունների իրական պատմություն:
Աշխատության համար Համբուրգի հրատարակչության
կողմից վճարված երեք հազար տալերը որոշ ժամանակով
ազատում է նրան ֆինանսական դժվարություններից:
Լիսաբոնում ծնվում է Ցեցերի առաջին զավակը, որի կնքահայրն է դառնում կոմս Շանդոր Տելեկին:
Պիեմոնտի իտալա-ֆրանս-ավստրիական պատերազմի
ժամանակ նա մասնակցում է իտալացի գարիբալդիականների
հայրենակիցների աջակցության համար ստեղծված հունգարական կամավորական բրիգադի ռազմական ծրագրի
մշակմանը: 1859թ.-ի հուլիսի 12-ին ստորագրված Վիլաֆրանկայի խաղաղությունը խափանում է հայրենադարձ
լինելու իր ծրագիրը: Ցեցի զգացմունքները, նրա հավատի
կորուստը լավագույնս պատկերված են իր ընկերոջը՝ ֆրանսիացի պատմաբան Չարլզ-Լուի Շասինին 1859 թ.-ի հուլիսի
20-ին գրված հրաժեշտի նամակում. «Ինչ վերաբերում է մեզ,
մենք շարունակում ենք մեր տխուր ճանապարհորդությունը
աշխարհով մեկ, որպեսզի նրա մի անկյունում սպասենք ճակատագրի վերջնական որոշմանը: Որքան ավելի բարենպաստ էր
ընձեռված առիթը, այնքան ավելի մեծ է մեր հուսախաբությունը:
Չեք զարմանա, եթե հուսախաբության փոխարեն ավելի ուժգին
մի բառ գործածեմ՝ հուսահատություն: Մի բան ենք տանում
սակայն փլատակների միջից՝ այն գիտակցությունը, որ մենք մեր
երկրի առջև մեր պարտքը կատարել ենք»:30
Այս անգամ Ցեցը վերջնականապես հրաժարվում է հույսերից, որ մեծ տերությունների օգնությամբ հունգարացի արտագաղթյալները կարող են վերսկսել անկախության պատերազմը: «Ի վերջո ես համոզվեցի, որ մենք կառավարություններից
ոչ մի բան չենք կարող ակնկալել, և եկել է ժամանակը, որ մենք
հրաժարվենք բոլոր հույսերից և ժամանակն ու ջանքերը նվիրենք
մեզ ու մեր ընտանիքների համար անկախ կյանք ստեղծելուն:
Այս համոզմունքը դրդեց ինձ ընդմիշտ լքել իմ երկիրը և մեկնել
Հարավային Ամերիկա», – գրում է նա իր հուշերում:31

ԱՐԳԵՆՏԻՆԱՅՈՒՄ՝ ՆՈՐ
ՀԱՅՐԵՆԻՔՈՒՄ
Ցեցը ընտանիքի հետ միասին 1860 թվականի մայիսին
հեռավոր ճանապարհ է ընկնում անգլիական Royal Mail
անվանումով նավով և ժամանում Բուենոս Այրես 1860
թվականի հունիսի 14-ին:
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esküvői tanúja Lady Langdale volt, nászútra a Madridtól 35 km-re
fekvő Alcalá de Henaresbe mentek.
Néhány éven át Európában maradtak, hol Párizsban, hol Londonban éltek a többi magyar emigráns között. Időközben Hamburgban kiadták német nyelven Bem erdélyi hadjáratról szóló jegyzeteit.
A Bem’s Feldzug in Siebenbürgen in den Jahren 1848 und 1849
című munka elsőként jelent meg a szabadságharcról írott művek közül. A kiegyezés után, 1868-ban magyar fordításban is közreadták
mint hiteles írást az erdélyi harci eseményekről. A háromezer tallér,
amit a hamburgi kiadó fizetett a munkáért, jó időre megkímélte az
anyagi gondtól. Lisszabonban született Czetzék első gyermeke, akinek keresztapja Teleki Sándor gróf volt.
A francia‒osztrák‒piemonti háború alatt részt vett az olasz
garibaldista hazafiak segítségére toborzott magyar önkéntes
brigád haditervének kidolgozásában. Az 1859. július 12-én aláírt villafrancai béke meghiúsította az emigráció terveit. Czetz
érzéseit, hite vesztését a francia történész barátjának, CharlesLouis Chassinnak 1859. július 20-án írt búcsúlevele szemlélteti
a legjobban: „A mi minket illet, mi folytatjuk szomorú utunkat
a világon át, hogy valamelyik zugában megvárhassuk a sors
végső döntését. Minél kedvezőbb alkalom kinálkozott, annál nagyobbnak kell lenni a levertségünknek. Nem fog csodálkozni, ha
a levertség helyébe még nagyobbat mondok: kétségbeesést! Egy
dolog azonban megmarad a romok közül: megtettük kötelességünket hazánk iránt.” 30
Czetz ekkor végleg feladta reményeit, hogy a nagyhatalmak
segítségével a magyar emigráció újrakezdheti a szabadságharcot.
„Végül is meggyőződtem, hogy semmit sem várhatunk a kormányoktól és elérkezett az idő, hogy lemondjak mindenféle reményről
és az időt és erőt arra kell szentelni, hogy független életlehetőséget
teremtsünk magunk és családunk számára. Ezt a meggyőződésemet
követtem, örökre lemondva hazámról és Délamerika felé vettem az
irányt” – írta visszaemlékezéseiben.31

ARGENTÍNÁBAN, AZ ÚJ
HAZÁBAN
Czetz a családjával 1860 májusában szállt fel a Royal Mail nevet
viselő angol hajóra és 1860. június 14-én érkezett meg Buenos
Airesbe.
Új hazájában szerette volna tábornoki rendfokozatát elfogadtatni,
ezért felkereste Justo José de Urquiza y García tábornok-elnököt
Paranában. Egy hónapi hiábavaló várakozás után Czetz ‒ nem ismerve a hivatalos ügyek intézésének lassúságát ‒ visszatért Buenos
Airesbe, ahol földmérő munkát vállalt. „Megérkezve Buenos Airesbe, hozzáfogtam matematikai és geodéziai könyveim átismétléséhez és októberben levizsgáztam földmérésből.” 32 1862-ben Emilio
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como agrimensor. «Llegué a Buenos Aires, me puse
a revisar mis libros de matemáticas y geodesia y, en
octubre, realicé el examen de agrimensura.»32 En el año
1862, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires
general Emilio Mitre lo encargó deslindar los solares en
las estancias de la región de Azul33. «Tuve que deslindar
125 solares en la estancia y, durante este trabajo, gané
la simpatía de toda la región.»34 En el año 1864, una
enfermedad le impidió continuar su trabajo de agrimensura.
En marzo de 1865, por la intercesión del primo de
su mujer Lucio Victorio Mansilla, consiguió incorporarse al Ejército con el grado y sueldo de coronel. El
presidente Bartolomé Mitre, a través del ministro de
Guerra, lo nombró jefe del Departamento de Ingeniería
Militar de la Inspección General de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, con el grado de coronel. Con
gran entusiasmo promovió el diseño y la construcción
de cientos de kilómetros de cableado telegráfico y red
ferroviaria. En estado de guerra con Paraguay, la Triple Alianza (Brasil, Uruguay y Argentina) necesitaba
una unidad especializada en trabajos de ingeniería. Por
ello, el 20 de abril de 1865, el presidente Bartolomé
Mitre decretó que se constituyera el batallón de ingenieros confiando su organización al coronel Juan Fernando Czetz, quien realizó la tarea con gran eficacia. Él
fue el primer comandante de la unidad. El 1 de junio,
el batallón estaba operativo. Un mes más tarde, antes
de partir al campo de batalla, Czetz se enfermó gravemente debido al recrudecimiento de una herida sufrida
en luchas anteriores. Ello le impidió que dirigiera su
unidad a la zona de operaciones. Encargó el mando del
batallón de ingenieros el mayor Alejandro Díaz. Entre
los oficiales de la unidad figuraba el alférez Carlos Enrique José Pellegrini, posterior presidente de Argentina
(1890‒1892).35
Czetz se vio obligado a separarse de su unidad y
se quedó en Buenos Aires. Tras un breve tiempo de regeneración, realizó trabajos de cartografía y terminó el
mapeo de la región fronteriza.
En el año 1866, se encontró en Buenos Aires con su
antiguo conmilitón de 1848, Sándor Asbóth, embajador
de Estados Unidos en Argentina y luego en Uruguay.
Asbóth falleció el 21 de enero de 1868 en Buenos Aires.
Profundamente afligido por su muerte, Juan Czetz se
refugió en el trabajo. Cartografió la región fronteriza
de Brasil y Paraguay, y elaboró planes para la conexión
ferroviaria entre Santa Fe y las regiones de Esperanza
y San Germino. Ya en aquel entonces propuso la pro-

Նոր հայրենիքում նա ցանկանում է ճանաչել տալ գեներալի
իր կոչումը, ուստի Պարանայում այցելում է գեներալ Խուստո
Խոսե դե Ուրկիզա ի Գարսիային: Մեկ ամիս ապարդյուն
սպասելուց հետո, Ցեցը, որն իրազեկ չէր պաշտոնական
գործերի կատարման դանդաղ գործընթացներին, վերադառնում է Բուենոս Այրես և տեղանքագիր տեսուչի աշխատանքի անցնում: «Ժամանելով Բուենոս Այրես, ես սկսեցի
կրկնել իմ մաթեմատիկական և գեոդեզիական գրքերը և հոկտեմբերին հողաչափությունից քննություն հանձնեցի»:32 1862
թվականին Բուենոս Այրես գավառի նահանգապետ գեներալ
Էմիլիո Միթրեն հանձնարարում է նրան ուսումնասիրել
Ազուլի շրջակայքում գտնվող կալվածքների տարածքների
ուսումնասիրությունը:33 «Ես պետք է ուսումնասիրեի էստանցիայի
125 հողատարածությունը և այս աշխատանքի ընթացքում արժանացա տեղացիների ընդհանուր համակրանքին»:34 1864թ.-ին
Ցեցը հիվանդանում է, ինչը խոչընդոտում է հետազոտական
աշխատանքների շարունակմանը:
1865թ.-ի մարտին կնոջ զարմիկի՝ Լուչիո Վիկտորիո
Մանսիլայի միջնորդությամբ նրան հաջողվում է բանակի
անդամ դառնալ գնդապետի կոչումով և աշխատավարձով:
Նախագահ Բարթոլոմե Միթրեն պաշտպանության նախարարի միջոցով գնդապետի կոչում է տալիս նրան և նշանակում
Բուենոս Այրեսի նահանգի Աշխատանքային գլխավոր
տեսչության ռազմական ինժեներական վարչության պետ:
Մեծ ոգևորությամբ Ցեցը մասնակցում է հարյուրավոր
կիլոմետրերի ձգվող հեռահաղորդակցական գծերի
կառուցմանն ու երկաթուղային ցանցեր նախագծմանը:
Եռանդամ դաշինքին (Բրազիլիա, Ուրուգվայ և Արգենտինա) Պարագվայի դեմ պատերազմում անհրաժեշտ էր
տեխնիկական խնդիրներում մասնագիտացված ստորաբաժանում, այդ իսկ պատճառով 1865թ.-ի ապրիլի 20-ին
Բարտոլոմե Միթրեի նախագահական հրամանով ստեղծվում
է ինժեներական գումարտակ: Նախագահը գումարտակի
գլխավորումը հանձնարարում է գնդապետ Խուան Ֆերնանդո
Ցեցին, որը բացառիկ արդյունավետությամբ է լուծում իր
առջև դրված խնդիրները: Նա է դառնում զորամասի առաջին
հրամանատարը: Հունիսի 1-ին գումարտակը պատրաստ էր
պատերազմի: Մեկ ամիս անց Ցեցը ծանր հիվանդանում է.
մարտադաշտ վերադառնալուց առաջ նրա մոտ իր նախորդ
մարտական վնասվածքի ռեցեդիվն է տեղի ունենում, ինչը
խանգարում է նրան ստորաբաժանումն առաջնորդել մարտի
դաշտում: Ինժեներական գումարտակի գլխավորությունը
ստանձնում է մայոր Ալեխանդրո Դիասը: Նրա սպաների թվում
էր նաև Կարլոս Էնրիկե Խոսե Պելեգրինին, հետագայում
Արգենտինայի նախագահը (1890-1892):35
Ցեցը ստիպված բաժանվում է իր զորակիցներից և
մնում Բուենոս Այրեսում: Կարճ ժամանակահատվածում
ապաքինվելուց հետո սահմանամերձ տարածքներում ստանձնում և կատարում է քարտեզագրման աշխատանքներ:
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 Czetz János tábornok levele
Szongott Kristófhoz (Arménia,
1894. 39-40. p.)

 Carta del general Juan Czetz
a Kristóf Szongott (Armenia,
1894, p. 39–40)

 Գեներալ Ցեց Յանոշի

նամակը՝ Սոնգոտ
Քրիստոֆին (Արմենիա,
1894թ. Էջ 39-40)

Mitre tábornok, Buenos Aires tartomány kormányzója megbízta az
Azul-környéki estanciák33 telkeinek felmérésével. „Nekem 125 telket kellett az estancián felmérnem s e munka közben az egész környék tetszését megnyertem.” 34 1864-ben megbetegedett, ez megakadályozta a földmérési munkák folytatását.
1865 márciusában felesége unokatestvére, Lucio Victorio
Mansilla közbenjárására sikerült belépnie a hadseregbe ezredesi
rendfokozattal és fizetéssel. Bartolomé Mitre elnök a hadügyminiszter útján kinevezte Buenos Aires tartományba az Általános
Munkaügyi Felügyelet katonamérnöki osztálya vezetőjének, ezredesi rendfokozattal. Nagy ügybuzgalommal több száz kilométer
távíróvezeték és vasúthálózat építését, valamint a hálózat megtervezését segítette elő. A Hármas Szövetség (Brazília, Uruguay és Argentína) Paraguay elleni háborúja során szükség volt egy műszaki
feladatokra szakosodott alakulatra, ezért 1865. április 20-án BartoCZETZ JÁNOS HONVÉD TÁBORNOK NYOMÁN ARGENTÍNÁBAN

50

longación del ferrocarril hacia el noroeste, hasta Sunchales, y de allí hasta Tucumán, evitando los territorios
áridos y salino-desérticos. Propuso la prolongación del
ferrocaril hacia el sur, hasta Rosario. A continuación,
construyó la conexión telegráfica entre las ciudades de
Rosario, Santa Fe, Paraná y Concepción del Uruguay.36
El presidente Domingo Faustino Sarmiento y el ministro de Guerra Martín de Gainza decidieron ensanchar la línea fronteriza al sur de Córdoba y Santa Fe, así
como al oeste de Buenos Aires, para impedir las irrupciones indígenas. En el Instituto Geográfico de Córdoba, Czetz estudió los datos y mapas correspondientes al
territorio, luego preparó el mapa del mismo. Propuso la
ocupación del territorio hasta el río Quinto, designando
sitios para construir puestos de vigilancia y fortalezas.
Designó la fortaleza de Sarmiento en la orilla sur del río
Quinto, avanzando después hacia el sur por la pampa,
siguiendo la orilla norte del lago La Amarga hasta la
fortaleza de Acha y finalmente hasta Nacochea.
La expedición atravesó áreas amenazadas por las
incursiones indígenas. Estos eventos figuran así en sus
Memorias: «Designé los puntos extremos de la provincia
de Santa Fe, posteriormente indicados en el mapa con
los nombres de fortaleza de Baigonia y fortaleza de
Gainza. Mi expedición llegó a la fortaleza de Acha el
20 de junio, a las 4 horas de la tarde … La noticia de
esta hazaña causó un bien merecido asombro en los
miembros del gobierno y en los periódicos de Buenos
Aires … Incluso alguien me llamó el investigador más
atrevido de las pampas.»37
Después de establecer las guarniciones de Santa Fe
y Buenos Aires, mandó construir numerosas fortalezas
fronterizas. Designó el sitio de dos fortalezas adicionales
en dirección al río Sauce Corto, al igual que en el sector
entre San Quilco y Pillahuinco. Con estos trabajos se
terminó la extensión de las fronteras sur de Argentina.
Czetz cumplió su encargo de gobierno en siete meses,
de junio a diciembre. Como escribió: «…Recorrí el
semicírculo formado por la pampa desde las escarpas
de Tres de Febrero y Sarmiento hasta Pillahuinco.»38
Sentó las bases del plan que, posteriormente, supondría
la conquista definitiva de la pampa. La línea de defensa
de 1.500 kilómetros, que permitiría al general Julio
Argentino Roca derrotar a los indios de Patagonia, fue
construida según los planes de Czetz.
Los indígenas defendían el territorio y a menudo
atacaban las localidades fronterizas. Por ello, se decretó
la construcción de una línea de defensa conformada por
pequeñas fortalezas en la provincia de Buenos Aires.

1866թ.-ին նա Բուենոս Այրեսում հանդիպում է իր հին՝
1948թ.-ի ռազմական ընկերոջ՝ Շանդոր Աշբոթի հետ, որը
Բուենոս Այրեսում ԱՄՆ-ի դեսպանն էր Արգենտինայի,
ապա Ուրուգվայի ներկայացուցչություններում: Աշբոթը
մահանում է Բուենոս Այրեսում 1868 թվականի հունվարի
21-ին: Նրա մահը ուժեղ հարված էր Ցեցի համար, որն
արդյունքում լիովին խորասուզվում է աշխատանքի մեջ: Նա
քարտեզագրում է Բրազիլիայի և Պարագվայի սահմանային
շրջանները և մշակում Սանտա Ֆե քաղաքը երկաթուղային
գծերով Էսպերանզա և Սան Ջերմինո շրջաններին միացնելու ծրագրեր: Արդեն այդ ժամանակ նա առաջարկում
է երկաթուղային գծի շարունակումը դեպի հյուսիս-արևմուտք մինչև Սունշալես և այնտեղից մինչև Տուկուման՝
շրջանցելով անապատային, չոր տարածքները: Հարավում
նա նախաձեռնում է երկաթուղային գծի շարունակումը
դեպի Ռոսարիո: Այնուհետև նա հեռահաղորդակցական
գիծ է նախագծում Ռոսարիո – Սանտա Ֆե – Պարանա –
Կոնսեպսիոն դել Ուրուգվայ քաղաքների միջև:36
Նախագահ Դոմինգո Ֆաուստինո Սարմինտոն և
Պաշտպանության նախարար Մարտին դե Գաինցան որոշում
են ընդլայնել սահմանները Կորդոբայից և Սանտա Ֆեից դեպի
հարավ և Բուենոս Այրեսից դեպի արևմուտք՝ կանխելու հնդիկ
ցեղերի ներխուժումը: Ցեցը Կորդոբայի քարտեզագրական
ինստիտուտում ուսումնասիրում է տեղայնքի տվյալներն
ու քարտեզները, այնուհետև պատրաստում տարածքի
քարտեզը: Նա առաջարկում է տարածքը գրավել մինչև Ռիո
Կվինտո գետը և սահմանում այն վայրերը, որտեղ պետք է
կառուցվեին պահակակետեր և բերդեր: Նշվում է Ռիո Կվինտո
գետի հարավային ափին գտնվող Սարմինտո ամրակետը,
այնուհետև Պամպայից դեպի հարավ շարունակում Լա
Ամարգա լճի հյուսիսային ափից մինչև Աքա ամրակետը,
ապա՝ մինչև Նակոչեան:
Արշավի ընթացքում անցնում են տարածքներով, որտեղ
նրանց սպառնում են հնդիկ ցեղերի հարձակումները: Իր
կենսագրության մեջ Ցեցն այդ մասին գրում է. «Նշանակեցի
Սանտա Ֆե գավառի հարավային սահմանակետերը, որոնք
հետագայում քարտեզի վրա նշվեցին որպես Ֆորտ Բաիգոնիա
և Ֆորտ Գայնզա: Իմ արշավախումբը Ֆորտ Աքա ժամանեց
հունիսի 20-ին, երեկոյան ժամը 4-ին... Այս հերոսության
լուրը արժանի կերպով զարմանք առաջացրեց իշխանական
շրջանակներում և Բուենոս Այրեսի թերթերում... նույնիսկ
գտնվեց մեկը, ով ինձ Պամպայի ամենախիզախ հետազոտող
անվանեց»:37
Սանտա Ֆեի և Բուենոս Այրեսի նորաստեղծ սահմանապահների հաստատումից հետո նա կառուցում է մի
շարք նոր սահմանային բերդեր: Նա ևս երկու բերդի դիրք է
նշանաում Սոս Կորտո գետի ուղղությամբ, ճիշտ այնպես,
ինչպես Սան Քիլկոյի և Պիլահուինկոյի միջև ընկած
տարածքներում: Այս աշխատանքները նշանավորում են
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lomé Mitre elnöki rendeletével létrehozták a műszaki zászlóaljat.
Felállításával az elnök Juan Fernando Czetz ezredest bízta meg, aki
rendkívül hatékonyan végezte a feladatát. Ő volt az egység első parancsnoka. Június 1-jén a zászlóalj hadra fogható volt. Egy hónappal később Czetz súlyosan megbetegedett, a harctérre indulás előtt
kiújult a korábbi harcok során szerzett sérülése; ez megakadályozta
abban, hogy az egységet a hadműveleti területre vezesse. A műszaki zászlóalj vezetését Alejandro Diaz őrnagy vette át. Az alakulat
tisztjei között volt Carlos Enrique José Pellegrini zászlós, Argentína
későbbi elnöke (1890‒1892).35
Czetz kényszerűségből elvált csapattestétől és Buenos Airesben
maradt. Rövid regenerálódás után határvidéki térképezési munkálatokat végzett, illetve fejezett be.
1866-ban találkozott régi ’48-as bajtársával, Asbóth Sándorral, aki az Egyesült Államok argentínai, majd uruguayi nagykövete lett Buenos Airesben. Asbóth 1868. január 21-én Buenos Airesben meghalt. Halála nagyon megviselte Czetz Jánost, a munkába
menekült. Feltérképezte a brazíliai, illetve a paraguayi határvidéket, elkészítette Santa Fe város vasútvonallal történő összekötésének terveit Esperanza és San Germino vidékével. Már ekkor
indítványozta a vasútvonal meghosszabbítását északnyugatra
Sunchalesig, majd onnan Tucumánig, elkerülve a sós-sivatagos,
száraz területeket. Déli irányban kezdeményezte a vasútvonal
Rosarióig történő meghosszabbítását. Ezután kiépítette a Rosario‒Santa Fe‒Paraná‒Concepción del Uruguay városok közti távíróvonal-összeköttetést.36
Domingo Faustino Sarmiento elnök és Martín de Gainza hadügyminiszter elhatározta, hogy Cordobától és Santa Fétől délre,
valamint Buenos Airestől nyugatra kiszélesíti a határvonalat, hogy
az indiánok ne törhessenek be rajta. Czetz a Cordobai Topográfiai
Intézetben az érintett területre vonatkozó adatokat és térképeket tanulmányozta, majd elkészítette a terület térképét. Javaslatot tett a
terület Rio Quinto folyóig történő elfoglalására és kijelölte azokat
a helyeket, ahol őrhelyeket, erődöket kellett kiépíteni. Kijelölték a
Sarmiento erődítést a Rio Quinto folyó déli partján, majd a pampán
déli irányban haladtak a La Amarga-tó északi partját követve Acha
erődítményig, végül Nacocheáig.
Az expedíció során indián betörések által veszélyeztetett területeken haladtak keresztül. Életrajzi írásában erről így ír: „Kijelöltem
Santa Fé tartomány déli határpontjait, amelyek később Baigonia
erőd és Gainza erőd néven kerültek a térképre. Expedícióm június
20-án délután 4 órakor érkezett Acha erődbe… Ennek a hőstettnek
a híre jól megérdemelt bámulatot keltett a kormány köreiben és a
Buenos Aires-i újságokban… akadt olyan ember is, aki engem a legvakmerőbb Pampa-kutatónak nevezett el.” 37
Santa Fe és Buenos Aires újonnan megalapított helyőrségeinek
létrehozása után számos új határerődöt építtetett. A Sauce Corto
folyó irányában még két erőd helyét jelölte ki csakúgy, mint a San
Quilco és Pillahuinco közötti terepszakaszon. Ezek a munkálatok
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Dichos territorios se sometieron a un control efectivo
hasta el río Negro (conocido como la conquista de las
pampas). El propósito fue subyugar o expulsar a los
indios. Como consecuencia, un 35% del área cayó en
manos de los caudillos locales. La conquista también
reforzó la situación estratégica de la Argentina frente a
Chile. Durante las operaciones bélicas lanzadas en julio
de 1878 y abril de 1879, aproximadamente 1.300 indios
cayeron, 15.000 quedaron presos y al mismo tiempo
cientos de rehenes europeos fueron liberados de su cauteverio.39
Tras su misión, Czetz regresó a Buenos Aires e informó del trabajo realizado al general Rivas, con quien
viajó a Azul. La población los recibió con exultación y
se iniciaron unas celebraciones de tres días. La expedición destinada a designar las fronteras y las fortalezas
fronterizas sirvió para evitar las incursiones indias.40
Czetz no se olvidó en la emigración ni de su patria
ni del deber de ayudar a sus compatriotas. En el año
1868, se formó en Buenos Aires una asociación húngaro-austríaca bajo la presidencia del general Juan Czetz.
«La asociación tiene por objetivo reunir capital para
entrar en contacto con las madres patrias, dar consejos
y ayudar a los compatriotas emigrados, así como prestar subsidio a los enfermos y necesitados.»41

La organización del Colegio
Militar
De vuelta a Buenos Aires, se le ofreció la dirección del
Ferrocarril Central Norte42 pero, a petición del ministro
de Guerra Martín de Gainza, se encargó de la fundación
del Colegio Militar43.
El presidente Domingo Faustino Sarmiento insistía
ya desde el año 1869 en establecer el primer centro de
enseñanza militar del país. El día 9 de agosto de 1869,
en el marco de su programa de reforma educativa, presentó ante el Congreso de Argentina la propuesta de ley
sobre la fundación del Colegio Militar, aprobada por
mayoría absoluta por ambas cámaras y vigente desde
el 11 de septiembre de 1869. El gobierno estableció un
comité militar especial con el cometido de formular una
propuesta sobre la organización y estructura formativa
de la nueva escuela. El grupo de excelentes oficiales seleccionados se componía del general de brigada Emilio
Mitre, el general Indalecio Chenaut, el coronel Mariano
Moreno, el coronel Juan F. Czetz y el brigada V. Lucas Peslouan. Dos meses más tarde, el 20 de junio de

Արգենտինայի հարավային սահմանները գծելու ավարտը:
Նա ավարտում է կառավարության հանձնարարականը
հունիսից դեկտեմբեր՝ յոթ ամսվա ընթացքում: Ինչպես
գրել է. «ճամփորդեցի Պամպայով մինչև Տրեզ դե Ֆեբրերո
և Սառմիենտոյից մինչև Պիլահուինկո»:38 Ցեցը հիմք դրեց
այն նախագծին, որը Պամպայի վերջնական նվաճման
նախադրյալն էր։ Ըստ նրա ցուցումների կառուցվեց մեկուկես
հազար կիլոմետր ձգվող պաշտպանական գիծը, որի շնորհիվ
գեներալ Խուլիո Արգենտինո Ռոկան կարողացավ հաղթել
պաթագոնյան հնդիկներին:
Աբորիգինները պաշտպանում էին տարածքը և հաճախ
հարձակվում էին սահմանային բնակավայրերի վրա, ուստի
հրաման արձակվեց Բուենոս Այրեսի նահանգում կառուցել
փոքր ամրաբերդերից կազմված պաշտպանական գիծ:
Իրական վերահսկողության տակ առան մինչև Ռիո Նեգր
գետը ձգվող տարածքները (սա հայտնի է որպես պամպաների
նվաճում), որի նպատակն էր հնդիկների հպատակեցումը
կամ վտարումը: Արդյունքում տարածքի 35%-ը դարձավ
տեղական ղեկավարների (caudillos) սեփականությունը:
Հողերի նվաճումը նաև ամրապնդեց Արգենտինայի
ռազմավարական դիրքը ընդդեմ Չիլիի: 1878թ.-ի հուլիսին և
1879թ.-ի ապրիլին սկսված գործողությունների ընթացքում
զոհվեց մոտ հազար երեք հարյուր հնդիկ, գերեվարվեց`
տասնհինգ հազար հոգի, մինչդեռ ազատվեցին հարյուրավոր
եվրոպական պատանդներ:39
Հանձնարարությունը կատարելուց հետո Ցեցը վերադառնում է Բուենոս Այրես և զեկուցում կատարված աշխատանքի մասին գեներալ Ռիվասին և նրա հետ միասին
ճանապարհորդում Ազուլ: Բնակչությունը ցնծությամբ է նրանց
ընդունում: Կատարվում է եռօրյա տոնակատարություն:
Արշավախմբի` սահմանազատման աշխատանքներն ու
սահմանային բերդերի նախագծումը կանխում է հնդիկների
հետագա հարձակումները:40
Ցեցը պանդխտության մեջ էլ չի մոռանում հայրենիքը,
հայրենակիցների աջակցությունը: 1868թ.-ին Բուենոս
Այրեսում ստեղծվում է հունգարա-ավստրիական միավորում՝
գեներալ Յանոշ Ցեցի նախագահությամբ: «Այս միության
նպատակն է միջոցներ հավաքել հայրենիքի հետ կապվելու,
արտագաղթող հայրենակիցներին խորհուրդներով ու գործով
աջակցելու, ինչպես նաև հիվանդներին ու կարիքավորներին
օգնելու համար»:41

Ռազմական Ակադեմիայի
հիմնադրումը
Երբ Ցեցը վերադառնում է Բուենոս Այրես, նրան առաջարկում
են ստանձնել «Ferrocarril Central Norte» երկաթուղու
տնօրինության նախագահի պաշտոնը42, սակայն նա, ի
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Argentína déli határai kitolásának befejezését jelentették. A kormánymegbízatást júniustól decemberig, hét hónap alatt befejezte.
Ahogy írta: „…bejártam azt a félkört, amelyet a pampa képez Tres
de Febrero és Sarmiento sáncától Pillahuincoig.” 38 Lefektette annak a tervnek az alapját, amely később a pampa végső meghódítását jelentette. Czetz elképzelése szerint épült fel az a másfél
ezer kilométer hosszú védelmi vonal, amelynek köszönhetően
Julio Argentino Roca tábornok vereséget mérhetett a patagóniai
indiánokra.
A bennszülöttek védték a területet és gyakran megtámadták a
határ menti településeket, ezért elrendelték egy kis erődítményekből álló védvonal kiépítését Buenos Aires tartományban. Tényleges ellenőrzés alá vonták a területeket, a Rio Negro folyóig (ezt a
pampák meghódításának nevezik), a cél az indiánok leigázása vagy
elüldözése volt. Az eredmény, a terület 35%-a helyi vezetők (caudillók) tulajdonába került. A hódítás megerősítette Argentína stratégiai
helyzetét Chilével szemben is. Az 1878 júliusában és 1879 áprilisában megindított hadműveletek során mintegy ezerháromszáz indián
elesett, tizenötezren foglyul estek, ugyanakkor több száz európai
túsz szabadult ki a fogságból.39
Czetz megbízatása után visszatért Buenos Airesbe és beszámolt
az elvégzett munkáról Rivas tábornoknak, akivel együtt utaztak
Azulba. A lakosság örömujjongással fogadta őket. Háromnapos
ünnepség kezdődött. Az expedíció – a határkijelölési munkálatok
és a határerődök kijelölése – az indián betörések megakadályozását
szolgálta.40
Czetz az emigrációban sem felejtkezett el a hazájáról, honfitársai támogatásáról. 1868-ban Buenos Airesben magyar‒osztrák egylet alakult Czetz János honvéd tábornok elnöklete alatt. „Ez egylet
célja: alaptőkét gyűjtve összeköttetésbe lépni az anyaországokkal, a
kivándorló honfiaknak tanáccsal és tettel szolgálni, s a betegeket és
szűkölködőket segélyezni.” 41

A Colegio Militar megszervezése
Amikor visszatért Buenos Airesbe, felajánlották neki a Ferrocarril
Central Norte vasúti igazgatóság42 vezetését, de Martín de Gainza
hadügyminiszter kérésének eleget téve inkább a Colegio Militar43
megalapítását vállalta el.
Domingo Faustino Sarmiento elnök már 1869-ben sürgette az
ország első katonai oktatási intézményének felállítását. Az oktatási reformprogramjának részeként 1869. augusztus 9-én az argentin
kongresszus elé terjesztette a honvédtiszti akadémia alapításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet mindkét ház nagy többséggel megszavazott, és amely 1869. szeptember 11-én hatályba lépett. A kormány
egy különleges katonai bizottságot hozott létre annak érdekében,
hogy az javaslatot tegyen az új iskola szervezetére és képzési struktúrájára. A kiválasztott kiváló tisztek csoportja az alábbi személyekből állt: Emilio Mitre dandártábornok, Indalecio Chenaut tábornok,
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1870, se emitió el decreto de fundación de la escuela.
El coronel Juan F. Czetz fue nombrado director de la
institución. El presidente Sarmiento invitó a Juan Czetz
también a elaborar el plan de estudios y a organizar el
claustro (cuerpo docente). El decreto de nombramiento firmado el 22 de junio fue aceptado por Czetz el 27
de junio de 1870: «Aceptando este honroso encargo,
tengo la firme intención de conseguir, mediante la
dirección del Instituto, los resultados propuestos por el
gobierno, realizar todos los esfuerzos y aprovechar las
experiencias adquiridas.»44
La tarea de establecer el Instituto casi de la nada
y con muy pocos recursos pareció sumamente difícil.
El centro de enseñanza militar formó a oficiales que
después aumentaron el prestigio del Ejército Argentino.
Czetz permaneció a la cabeza del Instituto organizado
por él durante cuatro años, hasta el 24 de mayo de 1874,
fecha cuando, por motivos políticos e intrigas, se vio
obligado a renunciar a su cargo.

Presidente del Instituto
Geográfico Militar
Czetz se mudó con su familia a Concepción del Uruguay, la entonces capital de la provincia de Entre Ríos y
centro cultural de fama nacional.45
Con la ayuda eficaz de sus estudiantes, ofreció
sus servicios de agrimensor en Entre Ríos. Superó el
examen de agrimensor y fue nombrado secretario del
Instituto Geográfico. En octubre de 1874, se le encargó
corregir el deslinde erróneo del pasto en las proximidades de San Lorenzo. En el año 1875, fue nombrado presidente del Instituto Geográfico. Emitió una instrucción
sobre la exposición de la provincia en Buenos Aires,
prevista para el año 1881, preparó una nota sobre la provincia de Entre Ríos y adjuntó los planes catastrales. Su
trabajo fue reconocido con una medalla de oro.
Entre los años 1875 y 1883, además de su cargo
ostentado en el Instituto, Czetz enseñó Matemáticas y
Geometría en la Escuela Normal de Profesores situada en Concepción del Uruguay, una de las escuelas superiores de mayor renombre de la Argentina por aquel
entonces.
En el año 1883, la capital de la provincia de Entre
Ríos se trasladó de Concepción del Uruguay a Paraná.
Czetz se mudó de vuelta a Buenos Aires y se colocó
en el Instituto Geográfico como ingeniero, realizando
nuevamente agrimensura. Se le encomendó estudiar la

պատասխան պաշտպանության նախարարի՝ Մարտին դե
Գաինցայի խնդրանքին նախընտրում է հիմնել Colegio Militar 43 ռազմական ակադեմիան:
1869թ.-ի սկզբին նախագահ Դոմինգո Ֆաուստինո
Սարմինտոն կոչ էր անում ստեղծել երկրի առաջին ռազմական
ուսումնական հաստատությունը: Որպես կրթական բարեփոխումների ծրագրի մի մաս, նա 1869 թվականի օգոստոսի
9-ին, Արգենտինայի Կոնգրեսին ներկայացնում է սպայական
ակադեմիա հիմնելու մասին օրինագիծ, որն ընդունվում
է երկու պալատի կողմից՝ ճնշող մեծամասնության
քվեարկության արդյունքում, և 1869 թվականի սեպտեմբերի
11-ից ուժի մեջ մտնում: Կառավարությունը ստեղծում է
հատուկ ռազմական հանձնաժողով, որպեսզի այն նախագծի
նոր ուսումնարանի կառուցվածքն ու կրթական ծրագիրը:
Ակնառու սպաների ընտրյալ խումբն ընդգրկում է բրիգադային
գեներալ Էմիլիո Միթրեին, գեներալ Ինդալեցիո Չենաութին,
գնդապետ Մարիանո Մորենոյին, գնդապետ Խուան Ֆ.
Ցեցին և սերժանտ Վ. Լուկաս Պեսլուանին: Երկու ամիս
անց՝ 1870թ.-ի հունիսի 20-ին, արձակվում է դպրոցը հիմնելու
հրամանագիրը: Դպրոցի տնօրեն է նշանակվում գնդապետ
Խուան Ֆ. Ցեցը:
Նախագահ Սարմինտոն Յանոշ Ցեցին հանձնարարում
է նաև կազմել ուսումնական պլանը և ձևավորել դասախոսական կազմը: Իր նշանակման մասին 1870թ.-ի հունիսի 22-ին
ստորագրված որոշումը Ցեցն ընդունում է 1870թ.-ի հունիսի
27-ին. «Ընդունելով այս պատվարժան պատասխանատվությունը՝
իմ ամուր մտադրությունն եմ հայտնում հաստատության
ղեկավարության միջոցով ապահովել Կառավարության առաջադրված արդյունքները, գործադրել բոլոր անհրաժեշտ ջանքերը և
կիրառել իմ ունեցած ողջ փորձը»:44
Առաջադրանքն ի սկզբանե դժվարություններ էր կանխագուշակում, քանի որ ակադեմիան ստեղծվում էր գրեթե ոչնչից՝ սակավ օժանդակությամբ: Ի հեճուկս այդ
դժվարությունների՝ ռազմական ուսումնական հաստատությունն պատրաստեց այնպիսի սպաներ, որոնք հետագայում պատիվ բերեցին արգենտինյան բանակին: Չորս տարի
շարունակ` ընդհուպ մինչև 1874թ. մայիսի 24-ը, Ցեցը
ղեկավարեց իր կողմից հիմնված ակադեմիան, երբ հարկադրված էր հեռանալ՝ դրդված քաղաքական պատճառներից և
ինտրիգներից:

Տոպոգրաֆիայի ինստիտուտի
նախագահի դերում
Ցեցն ընտանիքի հետ տեղափոխվում է Կոնսեպսիոն դել
Ուրուգվայ՝ Էնտրե Ռիոս նահանգի այն ժամանակվա
մայրաքաղաքը: Քաղաքն այդ ժամանակ հանդիսանում էր
երկրի մակարդակով հայտնի մշակութային կենտրոն:45
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Mariano Moreno ezredes, Juan F. Czetz ezredes és V. Lucas Peslouan főtörzsőrmester. Két hónap elteltével, 1870. június 20-án kiadták az iskola alapítására vonatkozó rendeletet. Az iskola igazgatójának Juan F. Czetz ezredest nevezték ki.
Sarmiento elnök Czetz Jánost a tanterv megírására és a tanári kar
megszervezésére is felkérte. A június 22-én aláírt kinevezésről szóló
rendeletet Czetz 1870. június 27-én elfogadta: „Elfogadva ezt a tiszteletreméltó megbízatást, határozott szándékomban áll az intézmény
vezetésével elérni a kormány által javasolt eredményeket, minden
erőfeszítést megtenni és a megszerzett tapasztalatot felhasználni.” 44
A feladat nehéznek ígérkezett, mert az iskolát szinte a semmiből, nagyon kevés segédeszközzel kellett létrehozni. A katonai oktatási intézményben olyan katonatiszteket képeztek, akik az argentin
hadsereg becsületére váltak. Négy évig – 1874. május 24-ig – állt az
általa szervezett intézet élén, amikor is politikai okok, intrikák miatt
onnan távozni kényszerült.

A Topográfiai Intézet elnöki székében
A családjával Concepción del Uruguayba, Entre Ríos tartomány
akkori fővárosába költözött. A város akkor országos hírű kulturális
központ volt.45
Tanítványai hathatós segítségével Entre Ríosban felajánlotta
földmérői szolgálatait. Miután letette a földmérő vizsgát, a Topográfiai Intézet titkárának nevezték ki. A San Lorenzo melletti
legelő hibás felmérésének helyesbítésével bízták meg 1874 októberében. 1875-ben a Topográfiai Intézet elnökének nevezték ki.
Utasítást adott a tartomány kataszteri felmérésére, amely Argentínában az első ilyen munka volt. Az 1881-ben Buenos Airesben
megszervezett kiállításra feljegyzést készített Entre Ríos tartományról és ehhez csatolta a kataszteri térképeket is. Munkáját
aranyéremmel ismerték el.
Czetz az intézetben elfoglalt tisztsége mellett 1875‒1883 között
matematikát és geometriát tanított az Escuela Normal de Profesoresen, amely Concepción del Uruguayban működött és Argentína
egyik legjobb hírű főiskolája volt ebben az időben.
1883-ban Entre Ríos tartomány fővárosát Concepción del
Uruguayból Paranába helyezték át. Ekkor visszaköltözött Buenos
Airesbe és a Topográfiai Intézetben mérnökként helyezkedett el. Itt
ismét földmérő munkát végzett. A Chivilcoy‒Bragado-25 de Mayo
vasútvonal tanulmányozásával és a Tandiltól Cachari vasútállomásig vezető országút tervezésével bízták meg.
1884-ben megalapította az Academia Militart, emellett kinevezték a hadsereg vezérkara IV. osztályának főnökévé46. Ebben a beosztásban 1896-ig maradt.47 Czetz visszaemlékezéseiben az Academia
Militart „katonamérnöki iskolának” nevezi.
1893-ban az Andok tanulmányozására vonatkozó indítványt terjesztett a kormány elé. A terv kivitelezésére 30 ezer pesót bocsátottak a rendelkezésére. A munkálatokban katonatisztek és egy hozzá
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línea de ferrocarril Chivilcoy‒Bragado-25 de Mayo y
diseñar la carretera entre Tandil y la Estación Cacharí.
En el año 1884, fundó la Academia Militar y fue
nombrado jefe de la IV Sección del Estado Mayor del
Ejército46. Permaneció en dicho empleo hasta el año
1896.47 En sus Memorias, Czetz llama la Academia Militar «Escuela de Ingeniería Militar».
En el año 1893, presentó ante el gobierno una propuesta de estudiar los Andes. Para realizar dicho plan,
se le asignaron 30.000 pesos. En su trabajo le ayudaron
oficiales militares y un empleado civil subordinado a
él, el ingeniero húngaro Gyula Léderer (Julio Lederer),
llegado a la Argentina en el año 1888.48 Czetz lo empleó para los trabajos geodésicos del Ejército gracias a
sus amplios conocimientos geográficos y astronómicos.
Celia, hija de Czetz contrajo matrimonio con Léderer.
Terminado el proyecto andino, Lederer trabajó en el
Instituto de Cartografía Militar en Buenos Aires e impartió clases de Geografía en la universidad.
El 19 de enero de 1891, falleció la mujer de Juan
Czetz.49 Desde entonces, Czerz vivió retirado y en silencio. Tenía tres hijos: León, nacido en Lisboa el 18 de
diciembre de 1859, y dos hijas, Cecilia Etelvina María,
nacida el 4 de octubre de 1861, y Celia Alejandrina, nacida el 26 de noviembre de 1863, ambas ya en Buenos
Aires. Juan Czetz tenía dos nietos (Celia Lederer Czetz,
Osvaldo Lederer Czetz).

Años de jubilación
Juan Czetz se retiró como coronel del Ejército Argentino en el año 1895. El diario Budapesti Hírlap dio noticias en intervalos regulares sobre el curso de su vida.
El número del 20 de enero de 1895 escribió que, pese
a sus planes de regresar a Hungría para las festividades
milenarias, debido al rápido deterioro de su salud, «es
poco probable que emprenda el largo viaje marítimo
desde América del Sur».50 Los círculos políticos también se ocuparon seriamente de su retorno. En su sesión
del 10 de julio de 1899, el comité para la jubilación de
los soldados de 1848‒1849 le adjudicó 960 florines de
pensión anual. El primer ministro Kálmán Széll no consideraba dicho importe suficiente para que el general
Czetz pudiera vivir de una manera adecuada a su grado
y estado de salud, por lo que aprobó 2.000 florines de
pensión anual para el general de 1848.51 El retorno de
Juan Czetz fue promovido por Albert Deáky, un abogado de Kolozsvár (hoy: Cluj-Napoca), e István Kuszkó,
director del Museo Nacional de Reliquias Históricas.

Իր սաների աջակցությամբ Էնտրե Ռիոսում նրան
առաջարկվում է տեղանքագիր տեսուչի աշխատատեղ:
Գեոդեզիայից քննություն հանձնելուց հետո Ցեցն այնուհետև
նշանակվում է Տեղագրական ինստիտուտի քարտուղար:
Նրան է 1874թ.-ի հոկտեմբերին հանձնարարվում Սան
Լորենցոյի մերձակայքում արոտավայրերի սխալ չափումների
շտկումը: 1875թ.-ին Ցեցը նշանակվում է Տեղագրական
ինստիտուտի նախագահ: 1881թ.-ին Բուենոս Այրեսում
կազմակերպված ցուցահանդեսի շրջանակներում Ցեցը
ծանոթագիր է պատրաստում Էնտրե Ռիոս նահանգի մասին և
կցում իր կադաստրային նախագծերը: Նրա աշխատությունը
ճանաչվում է ոսկե մեդալով:
Ինստիտուտում իր զբաղեցրած պաշտոնից բացի, Ցեցը
1875-1883 թվականներին դասավանդում է նաև մաթեմատիկա
և երկրաչափություն Escuela Normal de Profesores-ում, որը
գործում էր Կոնսեպսիոն դել Ուրուգվայում և այդ ժամանակի
Արգենտինայի ամենահայտնի քոլեջներից մեկն էր:
1883թ.-ին Էնտրե Ռիոս նահանգի մայրաքաղաքը
Կոնսեպսիոն դել Ուրուգվայից փոխադրվում է Պարանա:
Այդ ժամանակ Ցեցը նորից տեղափոխվում է Բուենոս
Այրես և Տոպոգրաֆիայի ինստիտուտի աշխատանքի անցնում որպես ինժեներ: Այստեղ նա կրկին կատարում է
տեղանքագիր տեսուչի աշխատանք: Նրան հանձնարարվում
է ուսումնասիրել Չիվիլկոյ-Բրագադո-25 դե Մայո երկաթուղային գիծը և նախագծել Տանդիլից մինչև Կաչարի
կայարան ձգվող մայրուղի:
1884թ.-ին Ցեցը հիմնադրում է Ռազմական Ակադեմիան
(Academia Militar) և դրա հետ մեկտեղ նշանակվում նաև
բանակի կառավարական շտաբի IV բաժնի վարիչ:46 Նա մնում
է այս պաշտոնում մինչև 1896 թվականը:47 Ցեցն իր հուշերում
Ռազմական Ակադեմիան անվանում է «ռազմատեխնիկական
դպրոց»։
1893թ.-ին նա կառավարությանը ներկայացնում է Անդեր
ն ուսումնասիրելու առաջարկ-հայտ: Նախագծի իրագործման
համար նրան տրամադրվում է 30,000 պեսո: Աշխատանքներում
նրան օգնում են սպաներ և նրանց ենթակայության տակ
գտնվող մեկ քաղաքացիական ծառայող: Քաղաքացիական
ծառայողը՝ Դյուլա Լեդերերը (Խուլիո Լեդերեր), հունգարացի
ինժեներ էր, որը Արգենտինա էր տեղափոխվել 1888 թվականին:48 Ցեցը նրան բանակում աշխատանքի է վերցնում
իր գեոդեզիական աշխատությունների, ընդարձակ աշխարհագրական և աստղագիտական գիտելիքների շնորհիվ:
Դուստրը՝ Սելիան ամուսնանում է Լեդերերի հետ: Լեդերերը Անդերում դաշտային ամրությունների կառուցման
աշխատանքներն ավարտելուց հետո աշխատում էր Բուենոս Այրեսի Քարտեզագրական ինստիտուտում և համալսարանում աշխարհագրություն է դասավանդում:
1891թ.-ի հունվարի 19-ին մահանում է Յանոշ Ցեցի
կինը49, որից հետո նա ապրում էր խաղաղ մեկուսացման մեջ:
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beosztott civil tisztviselő segítették. A beosztott tisztviselő, Léderer
Gyula (Julio Lederer) magyar mérnök volt, aki 1888-ban érkezett
Argentínába.48 Czetz a hadseregben a geodéziai munkálatoknál, alapos földrajzi és csillagászati ismeretei miatt alkalmazta. Celia lánya
hozzá ment férjhez. Lederer az andokbeli terepmunkák befejezése
után a Katonai Térképészeti Intézetben dolgozott Buenos Airesben,
emellett az egyetemen geográfiát oktatott.
1891. január 19-én meghalt Czetz János felesége.49 Ezután csendes visszavonultságban élt. Három gyermeke volt: León Lisszabonban született 1859. december 18-án; a lányai, Cecilia Etelvina
María 1861. október 4-én, Celia Alejandrina 1863. november 26-án,
már Buenos Airesben születtek. Czetz Jánosnak két unokája (Celia
Lederer Czetz, Osvaldo Lederer Czetz) volt.

A nyugdíjasévek
Czetz János 1895-ben, az argentin hadsereg ezredeseként ment
nyugdíjba. A Budapesti Hírlap rendszeres időközönként tudósított
életének alakulásáról. Az újság 1895. január 20-ai számában arról írt,
hogy bár tervezte a hazajövetelét a millenniumi ünnepségsorozatra,
egészsége rohamos romlása miatt „a Dél-Amerikából való hazajövetelre, a hosszú tengeri útra aligha fog vállalkozni”.50 Hazatérésével a politikai körök is komolyan foglalkoztak. Az 1848‒1849-es
honvédek nyugdíjazó bizottsága 1899. július 10-én tartott ülésén évi
960 forint nyugdíjat szavazott meg neki. Széll Kálmán miniszterelnök ezt az összeget nem tartotta elégségesnek arra, hogy abból
Czetz tábornok rendfokozatának és egészségi állapotának megfelelő módon élhessen, ezért évi kétezer forint nyugdíjat szavazott meg
a 48-as tábornoknak.51 Czetz János hazatérését Deáky Albert kolozsvári ügyvéd, és Kuszkó István, az Országos Történelmi Ereklye
Múzeum igazgatója kezdeményezte.
A Budapesti Hírlap 1899. szeptember 2-ai száma részletet közölt Czetz János hazatérésével kapcsolatban Kuszkó István igazgatónak írt leveléből, amelyben leírta, hogy egyelőre
lehetetlen hazájába visszatérnie, mert tüdőgyulladása volt, és
mint lábadozó nem kockáztathatta meg, hogy elhagyja Buenos
Airest.52 „Betegségem, éveim, valamint az a tudat, hogy hasznos
hazámra nézve ily viszonyok közt nem lehetek, természetesnek
fogja ön előtt, tisztelt uram föltüntetni azt a kijelentésemet, menynyire fáj az az érzelem, hogy egyelőre le kell köszönni egy egész
életen át érzett hő vágyról: hazámat mielőbb látni. De fájdalom,
most nem hagyhatom el ezt az országot. Szívem mélyéből hálával
adózom azoknak, a kik rám gondolva, agg létemre meg akarták
szerezni nekem azt az égi örömet, hogy hazámat viszontlássam,
‒ hazámat, melyet ma is oly hőn szeretek, mint midőn szabadságáért küzdöttem. Kérem önt, e mély hálámat és köszönetemet
a miniszterelnök úrnak kifejezni és tolmácsolni mindazoknak, a
kik repatriációm ügyében érdeklődést mutattak. Még azt kell
önnek kijelenteni, hogy itteni helyzetem, ha nem briliáns is, de
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El 2 de septiembre de 1899, el Budapesti Hírlap publicó un fragmento de la carta escrita por Juan Czetz a
István Kuszkó sobre su repatriación, según la cual, por
el momento, le era imposible regresar porque, convaleciente de su pulmonía, no podía arriesgar que saliera de
Buenos Aires.52 «Mi enfermedad, mis años y la consciencia de que, en estas condiciones, no podría ser de
utilidad para mi patria, harán que a usted, distinguido
señor, le parezca natural mi afirmación de que me duele enormemente la emoción de que, por ahora, deba
abandonar mi ardiente deseo sentido durante toda mi
vida, el de ver mi patria cuanto antes. Me da pena pero
ahora no puedo salir de este país. Quiero agradecer
de todo corazón a los que, pensando en mí, han deseado darme, en mi ancianidad, el placer divino de volver
a ver mi patria, país que sigo amando con el mismo
fervor como cuando estaba luchando por su libertad.
Ruego se sirva expresar mi profunda gratitud al primer ministro y transmitir mi agradecimiento a todos
que han demonstrado su interés por mi repatriación.
Asimismo, debo asegurarle que mi situación de aquí
es modesta, aunque no brillante, y me tiene satisfecho.
El gobierno argentino me jubiló como coronel después
de treinta años de servicio. También estoy contento de
mi situación moral. Hace treinta años fundé la primera
escuela militar y hoy entre mis antiguos estudiantes ya
hay general. Más tarde, fundé el Instituto de Ingeniería
Militar en el seno del Estado Mayor General argentino
y empecé a organizar el servicio de génie /ingenieros/ y
pioneros. Nada de eso me detendría en este país pero,
me apena decir, sí lo hace la afirmación categórica de
mi médico en el sentido de que, por el momento, no
debo arriesgar un cambio climático tan radical como
sería un viaje a Hungría. Por consiguiente, me permito
incomodarle a usted y a sus amigos con la petición de
que, por el momento, abandonen el plan que desean
realizar para mi repatriación. Y tenga por seguro que
sus esfuerzos me honran lo mismo como si ya hubiera
vuelto.»53
En su carta escrita el 22 de septiembre de 1899,
Czetz agradeció a István Kuszkó la notificación oficial
de su pensión y prometió visitar su patria en compañía
de su hijo e hija, «Si el señor de los cielos y mi salud me
lo permiten, espero realizar mi visita en la primavera
del año próximo.»54
Los habitantes de Gidófalva, su pueblo natal, le tenían tanto respeto que, para cumplir su deseo más grande, buscaron y arreglaron la tumba de sus padres en el
cementerio calvinista.55

Յանոշ Ցեցն ուներ երեք երեխա. Լեոնը ծնվել էր Լիսբոնում,
1859 թվականի դեկտեմբերի 18-ին, դուստրերը՝ Սեսիլիա
Էթելվինա Մարիան՝ 1861 թվականի հոկտեմբերի 4-ին, Սելիա
Ալեխանդրինան՝ 1863 թվականի նոյեմբերի 26-ին Բուենոս
Այրեսում: Ուներ երկու թոռ (Սելիա Լեդերեր Ցեց, Օսվալդո
Լեդերեր Ցեց):

Վերջին տարիները
Յանոշ Ցեցը թոշակի է անցնում 1895 թվականին՝ որպես
արգենտինական բանակի գնդապետ: Բուդապեշտի լրատուները պարբերականորեն լուսաբանում էին նրա կյանքը:
1895-ի հունվարի 20-ի համարում մի թերթ հայտնում է, որ
չնայած նա ծրագրում էր տուն վերադառնալ Հազարամյակի
տոնակատարություններին մասնակցելու, նրա արագ
վատթարացող առողջական վիճակը «դժվար թե թույլ կտա
ձեռնարկել երկար ծովային ճանապարհորդություն Հարավային
Ամերիկայից»:50 Նրա տուն վերադառնալու ծրագրով լրջորեն
զբաղվել են նաև քաղաքական շրջանակներում: 1899թ.
հուլիսի 10-ին կայացած ժողովում 1848-1849 թվականների
վետերանների կենսաթոշակային հանձնաժողոովի քվեարկմամբ Ցեցին տարեկան 960 ֆորինտ գումարի կենսաթոշակ
նշանակվեց: Վարչապետ Կալման Սելը, սակայն, այդ գումարը բավարար չհամարեց գեներալ Ցեցին՝ իր ռազմական
աստիճանին և առողջական վիճակի հետ համատեղ
արժանապատիվ կյանք ապահովելու համար, ուստի 48-ի
պատերազմի գեներալին տարեկան երկու հազար ֆորինտ
կենսաթոշակ նշանակեձ:51 Յանոշ Ցեցի վերադարձը հայրենիք
նախաձեռնում էին Կոլոժվարի փաստաբան Ալբերտ Դեակը
և Ազգային պատմության թանգարանի տնօրեն Իշտվան
Կուսկոն:
«Budapesti Hírlap» թերթը 1899 թվականի սեպտեմբերի
2-ի թողարկումում մի հատված է տպագրում Յանոշ Ցեցի՝
տնօրեն Իշտվան Կուսկոյին հայրենիք վերադառնալու
մասին գրված նամակից, որում նա ասում է, որ առայժմ իր
վերադարձն անհնար է, քանի որ նա թոքաբորբ է ունեցել և
ապաքինման շրջանում չի կարող հեռանալ Բուենոս Այրեսից:52
«Հիվանդությունս, տարիքս, ինչպես նաև այն գիտակցումը, որ
նման իրավիճակում ես չեմ կարող օգտակար լինել իմ երկրին,
բնականաբար հարկադրում են ինձ փաստել, հարգելի՜ պարոն,
որքան էլ որ դա ցավագին է ինձ համար, որ առայժմ պետք է
հրաժարվեմ ամբողջ կյանքում տածած իմ բաղձանքից՝ որքան
հնարավոր է շուտ տեսնել հայրենիքս: Բայց, ավաղ, հիմա չեմ
կարող լքել այս երկիրը: Սրտիս խորքից երախտագիտություն
եմ հայտնում նրանց, ովքեր, մտածելով իմ մասին, ուզում էին
պարգևել ինձ հայրենիքս կրկին տեսնելու երկնային ցնծությունը՝
հայրենիքս, որն այժմ էլ սիրում եմ այնքան, որքան այն ժամանակ,
երբ պայքարում էի նրա ազատության համար: Խնդրում եմ Ձեզ, որ
իմ խորին երախտապարտությունն ու անկեղծ շնորհակալությունը
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szerény és meg vagyok elégedve. Az argentínai kormány harminc
évi szolgálat után engemet mint ezredest penzionált. Morális
helyzetemmel is meg vagyok elégedve. Én ezelőtt harminc évvel
alapítottam az első katonai iskolát s már ma van tanítványaim
közt generális is, később az argentínai táborkarban alapítottam
a katonai mérnöki iskolát és kezdtem a zseni- és pionir-szolgálatot szervezni. Mindez nem bilincselne ide, de, fájdalom, ideköt
orvosom határozott kijelentése, hogy ez idő szerint nem kockáztathatok oly radikális éghajlatváltozást, mint a milyen volna a
magyarországi utazásom. Önnek és barátainak ama kéréssel fogok e szerint alkalmatlankodni, hogy egyelőre hagyjanak föl ama
lépésekkel, miket tenni szándékoznak repatriációmért. És legyen
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Como anexo a su carta del 1 de agosto de 1901,
Juan Czetz envió a István Kuszkó su diario escrito en
castellano, pidiéndolo que si «…le pareciera oportuno,
mándelo traducir al húngaro y publíquelo en la revista Történelmi Lapok. Lamento que no lo haya podido
escribir en húngaro pero, de verdad, soy incapaz de
hacerlo.»56 Asimismo, mantenía contacto con Kristóf
Szongott57, profesor del liceo católico armenio de Szamosújvár, renombrado investigador de los armenios de
Transilvania, quien le encargó artículos para Armenia,
revista editada por él.
En su 80o cumpleaños, el general anciano fue felicitado por la colectividad húngara en Buenos Aires.
La delegación llegó acompañada por la orquesta gitana
de Bernát Radits. Las Memorias del general fueron traducidas del castellano al alemán por Ede Kimer, residente en Brasil. La traducción húngara fue elaborada,
a petición del Museo Nacional de Reliquias Históricas
de Kolozsvár, por el periodista Mihály Strasser, y fue
publicada por entregas por la revista Erdélyi Történelmi
Lapok (Revista Histórica de Transilvania) de Kolozsvár.58 En sus Memorias, Czetz describió toda su vida,
incluyendo su infancia, su juventud, su papel en la Guerra de Independencia, sus años en la emigración, su matrimonio y su trayectoria en la Argentina.
El diario Budapesti Hírlap siguió continuamente el
estado de salud del general. En su número del 18 de
diciembre 1902, publicó el dictamen del médico argentino Antonio C. Ganaulfo, según el cual el largo viaje
supondría un serio peligro para el general. «Don Juan
F. Czecz, general de procedencia húngara, de 80 años,
viudo, domiciliado en la calle de Córdoba 1837, padece
de las siguientes enfermedades: arteriosclerosis avanzada, glaucoma que conlleva la pérdida de vista, traqueítis aguda con bronquiectasia crónica, eczema de
los pies y atonía general. Dichas condiciones lo hacen
completamente incapaz de emprender un largo viaje
marítimo, que representaría un grave peligro para su
vida. Buenos Aires, a 30 de septiembre de 1902, Antonio C. Ganaulfo.»59
En estos tiempos Czetz ya era prácticamente desconocido en Hungría, aunque si retornara lo celebrarían,
porque, además de él, vivía un solo general de la legendaria Guerra de Independencia: Artúr Görgei. Czetz tenía planes de repatriarse pero, en el fondo, sentía que su
salud deteriorada no le permitiría realizar el gran viaje
de un mes.60
El 24 de agosto de 1904, algunos días antes de su
muerte, escribió su última carta a István Kuszkó. Estuvo

փոխանցեք պարոն վարչապետին և բոլոր նրանց, ովքեր
աջակցություն են ցուցաբերել իմ հայրենադարձությունը
կազմակերպելու գործում: Պետք է ասեմ նաև, որ իմ պայմաններն
այստեղ, եթե նույնիսկ փայլուն չեն, ապա համեստ և բարեկարգ
են: Երեսուն տարվա ծառայությունից հետո Արգենտինայի
կառավարությունը գնդապետի թոշակ է նշանակել ինձ:
Բարոյապես նույնպես բավարարված եմ: Երեսուն տարի առաջ
ես ստեղծեցի առաջին ռազմական դպրոցը, և այսօր սաներիս
շարքում ունեմ նաև գեներալ, իսկ ավելի ուշ արգենտինյան
ռազմական շտաբում հիմնեցի ռազմատեխնիկական դպրոցը և
սկսեցի կազմակերպել յուրատիպ և աննախադեպ ծառայության
համակարգ: Այս ամենը ինձ այստեղ չէր պահի, բայց ցավոք, ինձ
կապում է բժշկիս հաստատակամ պնդումը, որ այս պահին ես
չեմ կարող դիմել այնպիսի արմատական կլիմայի փոփոխության
ռիսկի, ինչպիսին կլիներ իմ ուղևորությունը Հունգարիա: Ձեզ
և Ձեր ընկերներին այժմ դիմում եմ այն խնդրանքով, որպեսզի
առայժմ կասեցնեն/կանգնեցնեն բոլոր հետագա քայլերը, որոնք
մտադիր էիք ձեռնարկել իմ հայրենադարձության համար: Եվ
համոզված եղեք, որ Ձեր ջանքերը այնպիսի պատիվ են ինձ
համար, կարծես արդեն հայրենադարձ եմ եղել»:53
1899թ.-ի սեպտեմբերի 22-ին Իշտվան Կուսկոյին ուղղված
նամակում Ցեցը շնորհակալություն է հայտնում կենսաթոշակի
նշանակման մասին իրեն պաշտոնապես հայտնելու համար և
խոստանում, որ որդու և դստեր հետ կայցելի հայրենիքը: «Թե
լինի Տիրոջ կամքը և առողջությունս թույլ տա, հաջորդ գարնանը
հուսով եմ այցելել»:54
Իր հարազատ գյուղից՝ Գիդոֆալվայից ուրախալի և
պատվավոր մի լուր է ստանում. իմանալով գեներալի ամենամեծ ցանկության մասին՝ այնտեղի կալվինական եկեղեցու
գերեզմանատանը գտնում ու վերականգնում են նրա ծնողների շիրիմները:55
1901 թվականի օգոստոսի 1-ի իր նամակին կից՝ Յանոշ
Ցեցը իսպաներեն գրված իր օրագիրն է ուղարկում Իշտվան
Կուսկոյին՝ խնդրելով, որ եթե վերջինս այն «…արժանի
համարի», ապա թարգմանի հունգարերեն և հրապարակի «Történelmi Lapok» պատմական պարբերականում: «Ցավում եմ,
որ հունգարերեն չեմ գրել, բայց իրոք չէի կարող»:56 Նա նաև
կապ էր պահպանում Տրանսիլվանիայի հայ նշանավոր
գիտաշխատող Սամոշույվարի հայկական կաթոլիկ ավագ
դպրոցի ուսուցիչ Քրիստոֆ Սոնգոտի57՝ Տրանսիլվանիայի
հայերի փայլուն պատմաբանի հետ, ով իր խմբագրած
«Արմենիա» անվանումով ամսագրի համար հոդվածներ էր
խնդրել Ցեցից:
Իր ծննդյան 80-ամյակի օրը Բուենոս Այրեսի հունգարական
համայնքը շնորհավորում է տարեց գեներալին. դելեգացիան
ուղեկցվում է Բերնատ Ռադիչի գնչու երգչախմբով: Գեներալի՝
իսպաներեն լեզվով գրված հուշագիրը Բրազիլիայում ապրող
Էդե Քիմերը, թարգմանեց գերմաներեն: Հունգարերեն
թարգմանությունը Ազգային պատմության թանգարանի
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meggyőződve, hogy törekvésük ugy tisztel meg engem, mintha
már való lett volna visszahivatásom.” 53
1899. szeptember 22-én Czetz a Kuszkó Istvánnak írt levelében
megköszönte a hivatalos értesítést a nyugdíjáról, egyben megígérte,
hogy fia és leánya társaságában hazalátogat, „Ha az egek ura és
egészségem megengedi, a jövő tavaszon remélem a látogatást megtenni.” 54
Szülőfalujában, Gidófalván olyan nagy tiszteletnek örvendett,
hogy teljesítve a tábornok legfőbb óhaját megtalálták és rendbe tették a szülei sírját a református temetőben.55
Az 1901. augusztus 1-jei leveléhez csatolva Czetz János megküldte spanyol nyelven írt naplóját Kuszkó Istvánnak, egyben kérte, hogy amennyiben „…érdemesnek találja, fordíttassa magyarra és tegye közzé a Történelmi Lapok-ban. Sajnálom, hogy nem
irhattam magyarul, de csakugyan nem vagyok képes.” 56 Kapcsolatot tartott Szongott Kristóffal57 a szamosújvári örmény katolikus
gimnázium tanárával is, az erdélyi örmények jeles kutatójával,
aki az általa szerkesztett Arménia című folyóirat számára kért
cikkeket tőle.
A 80. születésnapján Buenos Aires magyar közössége köszöntötte az idős tábornokot, a küldöttséget Radits Bernát cigányzenekara kísérte. A tábornok spanyol nyelven írt emlékiratát a Brazíliában
élő Kimer Ede fordította le németre. A magyar fordítást – amelyet a
kolozsvári Országos Történelmi Ereklye Múzeum felkérésére Strasser Mihály hírlapíró végzett el – a kolozsvári Erdélyi Történelmi
Lapok folytatásokban közölte.58 Czetz emlékirataiban leírta egész
pályafutását: gyerekkorát, ifjúságát, szerepét a szabadságharcban,
az emigráció éveit, házasságát, majd argentínai pályafutását.
A Budapesti Hírlap folyamatosan figyelemmel kísérte a tábornok
egészségi állapotát. 1902. december 18-ai számában közölte Antonio
C. Ganaulfo argentin orvos véleményét, amely szerint a hosszú utazás
komoly veszélynek tenné ki őt. „Czecz János F. magyar származásu
tábornok, 80 éves, özvegy, lakik Cordobai utca 1837. sz. a., a következő betegségekben szenved: előrehaladott véredény-elmeszesedés,
szemhályog, mely a látást lehetetlenné teszi, idült légcsőhurut állandó
légcsőtágulással párositva, lábekzéma és általános elgyengülés. Ezek
a körülmények teljesen képtelenné teszik öt arra, hogy hosszu tengeri utra keljen, mely életét komoly veszedelemnek tenné ki. BuenoszAiresz, 1902. szept. 30. Antonio C. Ganaulfo.” 59
Magyarországon ekkor már alig ismerik, pedig ha hazajönne,
ünnepelnék, hiszen rajta kívül csak egyetlen tábornoka élt a legendás emlékű szabadságharcnak: Görgei Artúr. Czetz tervezte a hazautazást, de lelke mélyén érezte, hogy megromlott egészségével az
egy hónapos nagy utat már nem lett volna képes megtenni.60
Halála előtt pár nappal, 1904. augusztus 24-én írta meg utolsó
levelét Kuszkó Istvánnak. Az utolsó pillanatig fáradhatatlanul dolgozott. „Jelenleg egy nagy munka készítésén töröm a fejemet és ha
rajzoló-munkatársam bele nem fárad, befejezem müvemet és önöknek fogom ajánlani.” 61
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trabajando incansablemente hasta el último segundo.
«De momento estoy pensando en un gran proyecto, y
si mi colaborador dibujante no se cansa, terminaré mi
obra y la dedicaré a ustedes.»61
El Vasárnapi Újság (Periódico dominical) conmemoró dignamente su muerte. «Desde Buenos Aires, capital de la lejana tierra de ultramar, la República de
Argentina, en América Latina, ha llegado la noticia de
que el general Juan Czetz, uno de los insignes militares
y estrategas de la Guerra de Independencia húngara,
ha fallecido allí a los 82 años de edad.»62 Asimismo,
el Budapesti Hírlap, en su número del 6 de octubre de
1904, rindió homenaje al general Juan Czetz con un necrólogo de una página completa. «El anciano militar ha
iniciado su eterno descanso a miles de millas del lugar
donde nació y donde reposan los restos de su padre y
su madre.»63
El 7 de septiembre, el general de la Guerra de Independencia y el coronel del Ejército Argentino fue
enterrado con honores militares en el Cementerio de
la Recoleta de Buenos Aires, en la cripta de la familia
Rosas. Su catafalco estaba adornado con sus condecoraciones húngaras y argentinas. La guardia de honor
estaba formada por los cadetes del Colegio Militar de
la Nación. En la marcha funeral desfilaron los comandantes de la guarnición de Buenos Aires, encabezados
por el ministro de Guerra general Pablo Ricchieri. El féretro montado sobre la cureña fue acompañado por tres
compañías de honor. La banda militar entonó marchas
funerales. En el ataúd se colocaron reliquias, un pequeño saco del suelo de la patria, una pieza de la bandera
de los libertadores de Transilvania y una flor seca de
los bosques de los Cárpatos. Su cuerpo fue enterrado al
son de salvas.64 La oración fúnebre fue pronunciada por
el teniente coronel Estanislao Maldones, de la primera
promoción del Colegio, exaltando su labor como fundador del Instituto. El teniente coronel Juan Espora, de
la sexta promoción, lo conmemoró así: «La dirección
del Instituto fue encargada a una persona renombrada
e idónea, quien lo dirigó con una verdadera pasión por
el aprendizaje y un gran amor por la juventud.»65
El 11 de octubre de 1969, centenario del Colegio
Militar de la Nación, sus cenizas fueron trasladadas del
Cementerio de La Recoleta a la Capilla del Instituto.66
Su obra y nombre se aprecian mucho en ambas patrias. El 6 de octubre de 1990, la División Argentina
“Juan Czetz” de la Comunidad de Camaradería de ex
Combatientes Húngaros inauguró la placa de Sándor
Asbóth y Juan Czetz en el Muro de Héroes y Mártires.

հայցով կատարել է լրագրող Միհայ Շտրասերը. այն
տպագրվել է Կոլոժվարի «Տրանսիլվանական պատմական
թերթ» պարբերականում:58 Իր հուշերում Ցեցը նկարագրում
է իր ամբողջ կարիերան՝ մանկությունը, պատանությունը,
ազատամարտում խաղացած իր դերը, արտագաղթի
տարիները, ամուսնությունը, այնուհետև՝ կարիերան Արգենտինայում:
«Budapesti Hírlap» թերթը շարունակապես հետևում
է գեներալի առողջական վիճակին։ 1902թ.-ի դեկտեմբերի
18-ի համարում հրապարակում է արգենտինացի բժիշկ
Անտոնիո Կ. Գանաուլֆոյի կարծիքը, ըստ որի երկար
ճանապարհորդությունը նրա համար լուրջ վտանգ է
ներկայացնում: «Յանոշ Ֆ. Ցեց, հունգարական ծագման
գեներալ, 80 տարեկան, այրի, ապրում է Կորդոբայի փողոց
1837ա. համարի տակ, տառապում է հետևյալ հիվանդո-թյուններով. արյան անոթների պրոգրեսիվ կարծրախտ,
տեսողությունն անհնար դարձնող կատարակտ, քրոնիկ
բրոնխիտ՝ զուգորդված շնչափողի այտուցմամբ, ոտքի էկզեմա
և ընդհանուր թուլացություն: Այս հանգամանքները նրա համար
լիովին անհնար և կյանքի համար վտանգավոր են դարձնում
երկար ծովային ճանապարհորդությունը: Բուենոս Այրես, 1902
թվականի սեպտեմբերի 30. Անտոնիո Ց. Գանաուլֆո»:59
Նրան այդ ժամանակ Հունգարիայում արդեն քչերն էին
ճանաչում, բայց եթե հայրենադարձ լիներ, դա հանդիսավորությամբ կնշվեր, քանի որ նրանից բացի լեգենդար
անկախության պատերազմի գեներալներից միայն Արթուր
Գորգեին էր դեռ կենդանի: Ցեցը ծրագրում էր հայրենիքն
այցելել, բայց հոգու խորքսւմ զգում էր, որ իր վատթարացող
առողջությունն իրեն արդեն թույլ չէր տա մեկամսյա
ճանապարհորդություն իրականացնել:60
Մահվանից մի քանի օր առաջ 1904 թվականի օգոստոսի
24-ին նա իր վերջին նամակը գրեց Իշտվան Կուսկոյին: Անխոնջ
աշխատել է մինչև վերջին պահը: «Հենց հիմա ես ճգնում եմ մի
մեծ աշխատանքի վրա, և, եթե իմ նկարիչ աշխատակիցը չսպառի
իրեն, ես կավարտեմ իմ աշխատանքը և Ձեզ կներկայացնեմ»:61
Շաբաթաթերթը (Vasárnapi Újság) արժանի կերպով
հիշատակեց Ցեցին իր մահվան օրը: «Հեռվից՝ օվկիանոսի այն
կողմից, Հարավային Ամերիկայի Արգենտինայի Հանրապետության
մայրաքաղաք Բուենոս-Այրեսից լուր եկավ, որ Հունգարիայի
Անկախության պատերազմի ականավոր մարտիկներից և առաջնորդներից մեկը՝ գեներալ Յանոշ Ցեցը, մահացել է այնտեղ՝ 82
տարեկան հասակում»:62 Budapesti Hírlap պարբերականի 1904
թվականի հոկտեմբերի 6-ի թողարկումը նույնպես հարգանքի
տուրք մատուցեց գեներալ Յանոշ Ցեցին՝ մի ամբողջ էջանոց
հիշատակումով: «Ծերունի զինվորը իր հավերժ հանգիստը գտավ
հազարավոր մղոններ այն վայրից, որտեղ ծնվել է, որտեղ հայրն ու
մայրը դրվել են հավերժական հանգստի»:63
Ազատության պայքարի գեներալը, արգենտինական
բանակի գնդապետը հուղարկավորվեց սեպտեմբերի 7-ին
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Haláláról a Vasárnapi Újság méltó módon megemlékezett.
„Messze tengeren túlról, a dél-amerikai Argentina köztársaság
fővárosából, Buenos-Ayresből jött a hír, hogy a magyar szabadságharcz egyik kitünő katonája és vezére, Czetz János honvédtábornok, ott meghalt, 82 éves korában.” 62 Egész oldalas megemlékezéssel adózott Czetz János tábornoknak a Budapesti Hírlap
1904. október 6-ai száma is. „Az agg katona pihenni tért sok ezer
mérföldre attól a helytől, a hol született, a hol apját, anyját örök
pihenőre tették.” 63
A szabadságharc tábornokát, az argentin hadsereg ezredesét szeptember 7-én katonai tiszteletadás mellett helyezték örök
nyugalomra Buenos Aires Recoleta temetőjében a Rosas-család
sírboltjába. Ravatalát a magyar és az argentin kitüntetései ékesítették, a Colegio Militar de la Nacion növendékei álltak díszőrséget. A gyászmenetben Pablo Ricchieri tábornok, hadügyminiszter
vezetésével részt vettek Buenos Aires helyőrségének parancsnokai.
Az ágyútalpra helyezett koporsót három díszszázad kísérte. A katonazenekar gyászindulókat játszott. Koporsójába ereklyéket helyeztek: egy kis zsák hazai földet, az erdélyi szabadságharcosok
zászlajából egy darabot és száraz virágot a Kárpátok erdeiből. Sírba helyezésekor díszlövésekkel adták meg az utolsó tiszteletet.64
A temetésén az akadémia 1. évfolyamának végzett tisztje, Estanislao Maldones alezredes búcsúztatta, méltatta iskolateremtő tevékenységét. Juan Espora alezredes, a 6. kibocsátott évfolyam végzett tisztje így emlékezett rá: „az iskola irányítását egy elismert és
alkalmas személyre bízták, aki valódi tanulási szenvedéllyel és az
ifjúsági iránti nagy szeretettel irányította azt.” 65
1969. október 11-én a Colegio Militar de la Nación alapításának
100. évfordulóján a hamvait a recoletai temetőből átszállították, és
az iskola kápolnájában helyezték el.66
Tevékenységét és nevét mindkét hazájában nagy becsben tartják.
A Magyar Harcosok Bajtársi Közössége Argentínai „Czetz János”
Főcsoport 1990. október 6-án leplezte le Asbóth Sándor és Czetz
János a Hősök és Mártírok falán elhelyezett emléktábláját. Az argentínai magyar közösség emlékezetében őrzi Czetz Jánost, együttműködést alakított ki az argentin katonai akadémiával. 1998-ban
az El Palomar-i katonai akadémia San Martín kardjának másolatát
adományozta a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola parancsnokának, a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége Argentínai „Czetz
János” Főcsoport közreműködésével.67 Az argentínai magyar közösség ‒ együttműködve a helyi hatóságokkal ‒ 2004. november 27-én
avatta fel a Plaza Hungríát, a Magyar teret. Az ott elhelyezett emlékmű központi eleme az a faragott székelykapu, amelyet a Magyarok
Világszövetsége az államalapítás millenniumának évében, 2000-ben
ajándékozott az Argentínában élő magyaroknak. A székelykapu első
oldalán Czetz János magyar honvéd tábornok arcképe van kifaragva, a domborművön kétnyelvű (magyar és spanyol) a felirat. 2005
augusztusában a székelykapu mellett avatták fel Szent István király
mellszobrát.68
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La colectividad húngara en la Argentina recuerda la
memoria de Juan Czetz y ha establecido una colaboración con el Colegio Militar argentino. En el año 1998,
el Colegio Militar de El Palomar regaló una réplica del
sable de San Martín al comandante de la Escuela Superior Técnica “Bolyai János”con la participación del
División Czetz János.67 El 27 de noviembre de 2004, la
colectividad húngara en la Argentina, en colaboración
con las autoridades locales, inauguró la Plaza Hungría.
El elemento central del monumento erigido allí es un
portal sículo tallado, regalado por la Federación Mundial de los Húngaros a sus compatriotas en la Argentina
en el año 2000, milenio del Estado. En el lado anterior del portal sículo figura el retrato tallado del general
húngaro Juan Czetz con una inscripción bilingüe húngaro-castellana en el relieve. En agosto de 2005, se inauguró el busto del rey San Esteban al lado del portal
sículo.68
En su pueblo natal, Gidófalva, le rinde homenaje
una placa en el muro de la alcaldía, con la inscripción
siguiente:
«Nació en este pueblo en el año 1822
JUAN CZETZ,
general de 1848‒49,
quien, tras el trágico desenlace de la Guerra
de Independencia húngara,
exiliado de su patria en el año 1904,
terminó su noble vida,
ardiente hasta el último momento
por la libertad de su nación,
en Buenos Aires, en la libre tierra
de la Argentina.
Esta placa fue inaugurada en
el año 1910–11
por los bachilleres del Instituto Sículo “Mikó”.»69
En el año 2004, se instaló una sala conmemorial al lado
de la iglesia del castillo,70 mientras que, en el jardín de
la iglesia católica armenia de Gheorgheni, se inauguró
una placa en homenaje a la vida y obra del general más
joven de la Revolución y Guerra de Independencia de
1848‒1849 y coronel del Ejército Argentino.
Juan Czetz tuvo una vida llena de giros y desafíos.
Con mérito obtuvo fama y prestigio en el otro extremo del mundo, en Argentina, donde desarrolló una
impresionante trayectoria militar. Realizó sus tareas
como un excelente organizador y con una capacidad

զինվորական կարգով Բուենոս Այրես Ռեկոլետա գերեզմանատանը՝ Ռոսաս ընտանիքի դամբարանում: Նրա նաշը
զարդարված էր հունգարական արգենտինական պատվո
շքանշաններով, իսկ Ազգային Ռազմական Ակադեմիայի
սաները կազմել էին պատվո պահակախումբ: Սգո արարողությանը մասնակցել են Բուենոս Այրեսի կայազորի
հրամանատարները՝ պաշտպանության նախարար գեներալ
Պաբլո Ռիչերիի գլխավորությամբ: Թնդանոթի վրա տեղադրված դագաղն ուղեկցում էր երեք պատվո ուղեկցորդ վաշտ:
Զինվորական նվագախումբը սգո քայլերգ էր նվագում: Նրա
դագաղում տեղադրված մասունքներից էին մի բուռ հայրենի
հող, տրանսիլվանիայի ազատամարտիկների դրոշի մի
կտոր և չորացված ծաղիկներ կարպատյան անտառներից:
Հուղարկավորության պահին պատվո ուղեկցորդ խումբը
հրետանային համազարկով մատուցեց հարգանքի վերջին
տուրքը:64 Ակադեմիայի առաջին հոսքի շրջանավարտ փոխգնդապետ Էստանիսլաո Մալդոնեսը հուղարկավորության
ժամանակ հրաժեշտի խոսք ասեց և արժանավորեց ակադեմիայի ստեղծման մեջ Ցեցի արված ներդրումը: 6-րդ հոսքի
շրջանավարտ, փոխգնդապետ Խուան Էսպորան այսպես
հիշատակեց Ցեցին. «Ուսումնարանի տնօրինումը վստահվել էր
հարգված և արժանի մի անձնավորության, ով այն ղեկավորում
էր գիտելիքի նկատմամբ իրական տենչով և պատանի սերնդի
հանդեպ ունեցած մեծ սիրով»:65
1969թ.-ի հոկտեմբերի 11-ին, Ազգային Ռազմական
Ակադեմիայի հիմնադրման 100-ամյակի առթիվ, նրա աճյունը
Ռեկոլետայի գերեզմանատնից բերվեց և տեղադրվեց ակադեմիայի մատուռում:66
Նրա գործունեությունն ու անունը երկու երկրում էլ
մեծապես պատվում են: 1990թ.-ի հոկտեմբերի 6-ին Հունգարացի մարտիկների զինակիցների միության արգենտինական «Յանոշ Ցեց» խմբի կողմից Հերոսների և նահատակների պատին բացվեց Շանդոր Աշբոթին և Յանոշ Ցեցին
նվիրված հուշատախտակը: Արգենտինայի հունգարական
համայնքը պահպանում է Յանոշ Ցեցի հիշատակը և համագործակցություն է հաստատել Արգենտինայի Ռազմական ակադեմիայի հետ: 1998թ.-ին Էլ Պալոմարի ռազմական ակադեմիան Սան Մարտինի սրի պատճենը
նվիրաբերեց Յանոշ Բոյայի ռազմատեխնիկական քոլեջի
հրամանատարին, Հունգարացի մարտիկների զինակիցների
միության արգենտինական «Յանոշ Ցեց» խմբի միջոցով:67
Արգենտինայի հունգարական համայնքը, տեղական իշխանությունների հետ համագործակցությամբ, 2004թ. նոյեմբերի
27-ին կատարեց Պլազա Հունգրիայի՝ Հունգարիայի հրապարակի բացումը: Այնտեղ տեղադրված հուշարձանի կիզակետը
այն փորագրված Սեկեյի դարպասն է, որը Հունգարիայի
համաշխարհային ֆեդերացիան հունգարական պետության
հիմնադրման հազարամյակին՝ 2000 թվականին նվիրաբերեց
Արգենտինայում բնակվող հունգարացիներին: Սեկեյի
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Szülőfalujában, Gidófalván emléktábla tiszteleg emléke előtt a
községháza falán. Az emléktábla szövege a következő:
„Ebben a községben született 1822-ben
CZETZ JÁNOS
1848‒49-iki honvédtábornok,
aki a magyar szabadságharc szomorú végével
hazájából kibujdosva, 1904-ben Argentina
szabad földjén, Buenos Ayresben fejezte be
nemzete szabadságáért utolsó percig
hevülő nemes életét.
E táblát a Székely Mikó-Kollégium
1910‒11-ben érett ifjusága készítette.” 69
2004-ben a vártemplom szomszédságában emlékszobát alakítottak
ki,70 a gyergyószentmiklósi örmény katolikus templomkertben pedig emléktáblát avattak az 1848‒1849-es forradalom és szabadságharc legfiatalabb tábornoka, az argentin hadsereg ezredese életének
és tetteinek tiszteletére.
Czetz János fordulatokkal és kihívásokkal teli életet élt. Méltán vált ismertté és elismertté a világ másik felén, Argentínában,
ahol lenyűgöző volt a katonai pályafutása. Kiváló szervezőként,
elképesztő munkabírással, felelősségérzettel és kitartással végezte
a feladatát, teremtett értékeket, mutatott fel eredményeket. Bármivel bízták meg, bármibe fogott bele, azt szívügyének tekintette,
azt teljes odaadással és soha meg nem szűnő lelkesedéssel végezte
el. Az általa létrehozott alakulat, katonai oktatási intézmény a mai
napig létezik, az utódok a legnagyobb tisztelettel őrzik alapítójuk
emlékét.71
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laboral, un sentido de responsabilidad y una perseverancia asombrosos, creando valores y consiguiendo
resultados. Cualquiera que era su encargo o proyecto,
lo consideraba sumamente importante y lo llevaba a
cabo con pleno compromiso y enorme entusiasmo. El
Colegio que fundó existe hasta la actualidad y los sucesores recuerdan con el mayor respeto la memoria de
su fundador.71

դարպասի առջևում քանդակված է հունգարացի գեներալ
Յանոշ Ցեցի դիմանկարը, իսկ բարելիեֆի վրա երկլեզու
մակագրություն է (հունգարերեն և իսպաներեն): 2005թ.ի օգոստոսին Սեկեյի դարպասի մոտ տեղադրվեց Սուրբ
Ստեֆան թագավորի կիսանդրին:68
Իր հայրենի գյուղում՝ Գիդոֆալվայում, հուշատախտակ
է տեղադրվել գյուղապետարանի պատին: Հուշատախտակի
գրվածքը հետևյալն է.
«Այս գյուղում 1822 թ.-ին ծնվել է
ՅԱՆՈՇ ՑԵՑԸ
1848-49թթ. վաստակավոր գեներալ,
որը Հունգարիայի Անկախության պատերազմի տխրալի
ավարտից հետո
իր հայրենիքից աքսորվելով, 1904թ.-ին ազատ
Արգենտինայում՝ Բուենոս Այրեսում
ավարտեց յուր ազգի ազատությանը նվիրած
իր ազնվական կյանքը:
Այս հուշատախտակը պատրաստել են Սեկեյի Միկո քոլեջի
1910–11թթ.-ի պատանի շրջնավարտները:»69
2004թ.-ին ամրոցի հարևանությամբ ստեղծվել է սենյակթանգարան70, իսկ Ջյերջյոսենտմիկլոշի Հայ Կաթոլիկ եկեղեցու պարտեզում տեղադրվել է հուշատախտակ՝ ի հիշատակ
1848-1849 թվականների հեղափոխության և անկախության
պատերազմի ամենաերիտասարդ գնդապետի կյանքի ու
գործունեությանը:
Յանոշ Ցեցն ապրել է շրջադարձերով և մարտահրավերներով լի կյանքով: Նա արժանի կերպով ճանաչվել և
հարգվել է աշխարհի մյուս կողմում՝ Արգենտինայում, որտեղ ևս
տպավորիչ էր նրա ռազմական կարիերան: Որպես գերազանց
կազմակերպիչ՝ նա ապշեցուցիչ աշխատունակությամբ,
պատասխանատվությամբ և տոկունությամբ է կատարել իր
առջև դրված խնդիրները, արժեքներ ստեղծել և գերազանց
արդյունքների հասել: Ինչ էլ որ իրեն վստահված լիներ, ինչին
էլ որ ձեռնամուխ լիներ, նա դա կատարում էր լիակատար
նվիրվածությամբ և անսպառ ոգևորությամբ: Նրա ստեղծած ստորաբաժանումը՝ ռազմական ուսումնական հաստատությունը, այսօր էլ գործում է, և նրա սաների սերնդները
մեծագույն ակնածանքով են պահպանում իրենց հիմնադրի
հիշատակը:71
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II. A NEMZETI KATONAI
AKADÉMIA (COLEGIO
MILITAR DE LA NACIÓN)
TÖRTÉNETE
„Az akadémián az oktatás célja olyan tisztek képzése,
akik elméleti tudással rendelkeznek és jártasak a hadművészetben is.”
Juan F. Czetz, 1870. augusztus 20.

KATONAI AKADÉMIA
SAN BENITO DE PALERMÓBAN
(1870–1892)
Már 1864-ben, a hatezer fős állandó hadsereg (hat gyalogsági
zászlóalj, nyolc lovas és egy tüzérezred) felállításakor felmerült a
tisztek oktatásának kérdése. 1864 végén úgy döntöttek, hogy hat
haditengerészt és a szárazföldi haderőnél szolgáló tisztet a Napóleon által alapított Saint Cyr-i Katonai Akadémiára küldenek tanulni. Ez a kezdeményezés 1868. május 20-án a Hármas Szövetség
háborúja miatt megszakadt.
Domingo Faustino Sarmiento 1868. október 12-én lett az ország
elnöke. A hadügy- és haditengerészeti miniszter Martín de Gainza
tábornok, a Paraguayban állomásozó argentin erők főparancsnoka
Emilio Mitre dandártábornok volt. Hármuknak döntő szerepe volt a
Nemzeti Katonai Akadémia létrehozásában. A paraguayi háború végén, a tapasztalatokat is figyelembe véve, a leendő tisztikar képzése
ismét fontos kérdéssé vált. A Nemzeti Katonai Akadémia felállítása
fontos volt a hivatásos hadsereg számára. Sarmiento elnök 1869.
augusztus 9-én elküldte a képviselőháznak a katonai oktatási intézmény létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A parlament elfogadta
a 357. sz. törvényt, amelyet 1869. október 11-én hirdettek ki. Az
iskola létesítésére/építésére 5500 pesót, a működésére 1500 pesót
hagytak jóvá.72
Írtunk már arról, hogy a kormány különleges katonai bizottságot
hozott létre az új iskola szabályozásának és tantervének elkészítése
és előterjesztése érdekében. A bizottság elvégezte a feladatát; ez
tette lehetővé, hogy 1870. június 22-én kiadják az iskola alapítására
vonatkozó rendeletet. Az említett dokumentumot Sarmiento elnök
CZETZ JÁNOS HONVÉD TÁBORNOK NYOMÁN ARGENTÍNÁBAN
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II. HISTORIA DEL
COLEGIO MILITAR DE
LA NACIÓN
«En el Colegio, la educación tiene por objetivo
formar a oficiales dotados de conocimientos
teóricos y versados en el arte militar también.»
Juan F. Czetz, 20 de agosto de 1870

II. ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱԿԱՆ
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ (COLEGIO
MILITAR DE LA NACIÓN)
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ
«Ակադեմիայում կրթության նպատակն է
պատրաստել սպաների, որոնք կունենան
տեսական գիտելիքներ, բայց և կտիրապետեն
մարտարվեստին»:
Խուան Ֆ. Ցեց 1870թ.-ի օգոստոսի 20

EL COLEGIO MILITAR
EN SAN BENITO DE PALERMO
(1870 –1892)

ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ ՍԱՆ
ԲԵՆԻՏՈ ԴԵ ՊԱԼԵՐՄՈՅՈՒՄ
(1870‒1892ԹԹ.)

La idea de formar oficiales surgió primero en el año
1864, a la hora de organizar un ejército permanente de
seis mil miembros (seis batallones de infantería, ocho
regimientos de caballería y un regimiento de artillería).
A finales del año 1864, se tomó la decisión de mandar
a seis oficiales navales y de tierra a estudiar en la Academia Militar de Saint Cyr fundada por Napoleón. Esta
iniciativa fracasó el 20 de mayo de 1868, debido a la
guerra de la Triple Alianza.
El 12 de octubre de 1868, Domingo Faustino Sarmiento fue elegido Presidente de la Nación. El ministro
de Guerra y Fuerzas Navales era el general Martín de
Gainza, y el comandante general de las fuerzas argentinas estacionadas en Paraguay era el brigadier general Emilio Mitre. Estas tres personas desempeñaron un
papel crucial en la fundación del Colegio Militar de la
Nación. Terminada la guerra de Paraguay, también tomando en consideración las experiencias, la formación
de futuros oficiales volvió a ser una cuestión importante. Para el ejército profesional era importante establecer
el Colegio Militar de la Nación. El 9 de agosto de 1869,
el presidente Sarmiento presentó ante la Cámara de Diputados su propuesta de Ley sobre la creación del centro de enseñanza militar. El Congreso Nacional aprobó
la Ley no 357, que fue promulgada el 11 de octubre de

Արդեն 1864թ.-ի սկզբին ձևավորված վեց հազար հոգանոց
մշտական բանակի գոյությունը (բաղկացած վեց հետևակային
գումարտակից, ութ հեծյալ և մեկ հրետանային գնդից)
բարձրացրեց սպաների մասնագիտական պատրաստման
հարցը: 1864թ.-ի վերջին որոշվեց նավատորմի և ցամաքային
զորքերի վեց սպայի ուսման ուղարկել Նապոլեոնի
հիմնած Սեն-Սիրի ռազմական ակադեմիայում: Այս նախաձեռնությունը ընդհատվեց 1868թ.-ի մայիսի 20-ին՝ Եռյակ
դաշինքի պատերազմի պատճառով:
Դոմինգո Ֆաուստինո Սարմինտոն նախագահ դարձավ
1868թ. հոկտեմբերի 12-ին: Պատերազմի և ռազմծովային
նավատորմի նախարարն այդ ժամանակ գեներալ Մարտին
դե Գաինցան էր, իսկ Պարագվայում տեղակայված արգենտինական ուժերի գլխավոր հրամանատարը՝ բրիգադային
գեներալ Էմիլիո Միթրեն: Այդ երեքը որոշիչ դեր ունեցան
Ազգային ռազմական ակադեմիայի հիմնման գործում: Պարագվայի պատերազմի ավարտից հետո, հաշվի առնելով
ձեռք բերված փորձը, ապագա սպաների պատրաստումը
կրկին առանցքային խնդիր դարձավ: Ազգային ռազմական
ակադեմիայի ստեղծումը կարևոր էր մասնագիտական
բանակի համար: 1869թ. օգոստոսի 9-ին նախագահ
Սարմինտոն պատգամավորների պալատին ռազմական ուսումնական հաստատություն ստեղծման մասին օրինագիծ
առաջարկեց: Խորհրդարանն ընդունեց թիվ 357 օրենքի
բանաձևը, որը հրապարակվեց 1869թ. հոկտեմբերի 11-ին:
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írta alá, Martín de Gainza hadügyminiszter hagyta jóvá, a katonai
akadémia székhelyéül Juan Manuel de Rosas családi rezidenciáját
(San Benito de Palermo) jelölte meg. A rendeletben jóváhagyta
a bizottság által kidolgozott tanulmányi programot, egyben
kinevezte (3. cikk) a katonai akadémia igazgatójának Juan F. Czetz
magyar származású ezredest, akit felhatalmazott, hogy további
rendeletekkel szabályozza az iskola működését. A rendeletben
eredetileg a Colegio Militar megnevezés szerepelt, később lett az
iskola végleges neve Colegio Militar de la Nación.73
A rendeletben nevesítették az akadémia vezetésének többi
tagját is. Így lett Lucas Peslouan őrmester a lovasság vezetője,
egyben parancsnokhelyettes, Guillermo Hoffmesteir őrmester a
tüzérség, Enrique Luzuriaga a gyalogság parancsnoka, egyben
a Compañía de Aspirantes (a későbbi Kadéttestület) vezetője, Lorenzo Tock tüzér hadnagy adjutáns, Juan Morris gyalogos hadnagy
angolnyelv-tanár.74
Az iskola a város északnyugati részén, a Maldonado-patak és a
Río de la Plata által határolt területen állt, 1838-ban építették. Az
iskola helyszínének kiválasztásához hozzátartozik az a történet, miszerint, amikor Czetz János megismerkedett Basilia Ortiz de Rosassal, Juan Manuel de Rosas argentin dandártábornok unokahúgával
és később feleségül kérte, a tábornok feltételül azt szabta neki, hogy
amennyiben visszatérnek Argentínába, szerezze vissza a San Benito
de Palermóban, Buenos Aires északi részében található családi villát.75 A de Rosas család vagyonát és birtokát a caserosi csata után
elkobozták. 1865-ben Don Pedro Febrés y Rovira bérelte a helyet a
Művészeti, Iparművészeti és Mezőgazdasági Iskola (Escuela de Artes, Oficios y Agricultura) működtetéséhez, amely rövid ideig egy
katonai részleggel is rendelkezett, ezt tekintik a katonai akadémia
közvetlen jogelődjének.
Czetz első feladata a rendelkezésre álló létesítmények oktatási
feladatokhoz történő igazítása volt. Az iskola eredeti helyszíne a
mai Parque Tres de Febrero, Palermo területén volt. A Juan Manuel
de Rosas tulajdonában lévő épületet a család és a szolgáló személyzet számára építették. Ezt kellett átalakítani 112 kadét, a tisztek, a
professzorok és a személyzet számára. 1870 első hónapjaiban az
osztálytermeket, a fegyverszobát és az étkezőt adták át, az északi
és nyugati oldalon voltak a hálószobák; a szegényesen felszerelt
kórház mindössze három vagy négy ággyal rendelkezett. Az iskola
vízellátását fúrt kútból oldották meg, nem volt szennyvízcsatorna és
gázvilágítás sem, petróleumlámpát használtak.
Az iskola 1870. április 1-jén kelt első rendelete értelmében a
minisztérium a felvételi követelmények között az alábbiakat fogalmazta meg: robusztus alkat, jó egészségi állapot, írni-olvasni tudás,
matematikai ismeretek, 12‒14 év közötti életkor.76 A felvételnél a
harctéren meggyilkolt katonák gyermekei, a hadsereg árvái, a katonák gyermekei előnyt élveztek, a többi ösztöndíjat a kormány osztotta ki ama pályázóknak, akik véleményük szerint megérdemelték
a támogatást.
CZETZ JÁNOS HONVÉD TÁBORNOK NYOMÁN ARGENTÍNÁBAN
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1869. Se asignaron 5.500 pesos para establecer y construir el Instituto con 1.500 pesos adicionales para su
funcionamiento.72
Como se ha mencionado arriba, el gobierno estableció un comité militar especial para preparar y presentar
el reglamento y plan de estudios del nuevo Instituto. El
comité realizó su tarea permitiendo que, el 22 de junio
de 1870, se emitiera el decreto de fundación. El documento fue firmado por el presidente Sarmiento y aprobado por el ministro de Guerra Martín de Gainza. La
sede designada para el Colegio Militar fue la residencia
familiar de Juan Manuel de Rosas (San Benito de Palermo). El decreto aprobó el plan de estudios elaborado
por el comité y nombró, en su artículo 3, al coronel de
procedencia húngara Juan F. Czetz director del Colegio
Militar, autorizándolo a emitir reglamentos adicionales
para el funcionamiento del Instituto. Originalmente, en
el decreto figuraba la denominación Colegio Militar,
más tarde sustituida por el nombre definitivo Colegio
Militar de la Nación.73
El decreto también nombró a los demás dirigentes
del Colegio, al sargento Lucas Peslouan nombró comandante de la (sección) Caballería y subdirector, al
sargento Guillermo Hoffmesteir comandante de la Artillería, a Enrique Luzuriaga comandante de la Infantería y jefe de la Compañía de Aspirantes (más tarde el
Cuerpo de Cadetes), al teniente de Artillería Lorenzo
Tock ayudante, así como al profesor de inglés teniente
de Infantería Juan Morris.74
Construido en el año 1838, el Instituto se situaba en
la parte noroccidental de la ciudad, en un área limitada
por el río Maldonado y el Río de la Plata. Dicho sitio
fue seleccionado de la manera siguiente. Cuando Juan
Czetz conoció a Basilia Ortiz de Rosas, la sobrina del
general de brigada argentino Juan Manuel de Rosas,
y más tarde le pidió la mano, el general le impuso la
condición de que, en el caso de regresar a la Argentina,
recuperara la villa familiar ubicada en San Benito de
Palermo, en el norte de Buenos Aires.75 Los bienes y
la hacienda de la familia Rosas se habían confiscado
después de la batalla de Caseros. En el año 1865, don
Pedro Febrés y Rovira alquilaba el local para la Escuela
de Artes, Oficios y Agricultura, que por un breve tiempo también comprendía una sección militar. A este centro se considera como el antecesor legal inmediato del
Colegio Militar.
La primera tarea de Czetz fue la adaptación de las
instalaciones disponibles para la nueva función educativa. Originalmente, el Instituto se situaba en el actual

Ուսումնարանի հիմնադրման և կառուցման համար հաստատվեց 5500 պեսո, իսկ դրա գործունեության համար`1500
պեսո:72
Արդեն գրվել էր այն մասին, որ կառավարությունը
ստեղծել էր հատուկ ռազմական հանձնաժողով՝ մշակելու
և առաջարկելու նոր ուսումնական հաստատության կանոնակարգերն ու ուսումնական պլանները: Կոմիտեն կատարեց
իր առջև դրված խնդիրը. այսպիսով հնարավոր դարձավ
1870թ.-ի հունիսի 22-ին ուսումնարանի հիմնման հրամանագրի
արձակումը: Փաստաթուղթը ստորագրվեց Նախագահ Սարմինտոյի կողմից, հաստատվեց պաշտպանության նախարար
Մարտին դե Գաինցայի կողմից և որպես ռազմական
ակադեմիայի նստավայր ընտրվեց Խուան Մանուել դե Ռոսասի ընտանեկան ռեզիդենցիան (Սան Բենիտո դե Պալերմո):
Հրամանագրով հաստատվեց հանձնաժողովի կողմից մշակված
ուսումնական ծրագիրը, ինչպես նաև (3-րդ հոդվածով)
ռազմական ակադեմիայի տնօրեն նշանակվեց հունգարական
ծագում ունեցող գնդապետ Խուան Ֆ. Ցեցը, որին լիազորեցին կարգավորել դպրոցի գործունեությունը հետագա
հրամանագրերով: Հրամանագրում սկզբնապես ուսումնարանի
անվանումը եղել է Colegio Militar, ավելի ուշ դարձել է Colegio
Militar de la Nación:73
Հրամանագրում անվանանշվեցին նաև Ակադեմիայի
կառավարման մնացած անդամները: Այսպիսով, սերժանտ
Լուկաս Պեսլուանը դարձավ հեծելազորի հրամանատար,
ինչպես նաև հրամանատարի տեղակալ, սերժանտ Գիլերմո
Հոֆմեստեյրը՝ հրետանային հրաձգության հրամանատար,
Էնրիկե Լուզուրիագան՝ հետևազորի հրամանատար, նաև
Կոմպանիա դե Ասպիրանտեսի (ավելի ուշ՝ կադետների
միության) հրամանատար, Լորենցո Տոկը՝ հրետանային
հրաձգության գեներալի ադյուտանտ, լեյտենանտ Խուան
Մորիսը՝ անգլերենի դասախոս:74
Ուսումնարանը տեղակայված էր քաղաքի հյուսիսարևմտյան մասում՝ Մալդոնադո գետի և Ռիո դե լա
Պլատայի սահմանակից տարածքում. այն կառուցվել էր 1838
թվականին: Ուսումնարանի վայրի ընտրության հետ կապված
է մի պատմություն այն մասին, թե երբ Յանոշ Ցեցը հանդիպեց
արգենտինացի բրիգադային գեներալ Խուան Մանուել դե
Ռոսասի եղբորորդուն` Բասիլիա Օրտիզ դե Ռոսասին և
նրանից խնդրեց իր դստեր ձեռքը, գեներալը պայման
դրեց, որ Արգենտինայում հաստատվելուն պես Ցեցը հետ
կստանա Արգենտինայի հյուսիսային մասում՝ Սան Բենիտո
դե Պալերմոյում գտնվող ընտանեկան առանձնատունը:75
Դե Ռոսաս ընտանիքի գույքն ու ունեցվածքը բռնագրավված
էր Կասերոսի ճակատամարտից հետո: 1865թ.-ին Դոն
Պեդրո Ֆեբրես ի Ռովիռան վարձակալել էր առանձնատունը
արվեստի, կիրառական արվեստի և գյուղատնտեսության
ուսումնարանի (Escuela de Artes, Oficios y Farmura) գործունեության համար։ Ուսումնարանը մի առ ժամանակ ուներ
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1870. július 19-én iratkozott be az akadémia első hallgatója, Ramón Lorenzo Falcón. Július 27-én Juan Jorge, augusztus
1-én Viktor Solís, 3-án Manuel Moreno, 8-án pedig Gervasio
Suárez is csatlakozott az első évfolyamhoz. A későbbiekben bővült a névsor Tomás Parkinson, José María Silva, Miguel Arizo,
José Daza, Antonio Ballesteros, Justo J. Romero, Luis Felipe
Correa, Manuel Márquez, Luis Furst, Servaldo Quiroz, Emilia
Aguirre, Estanislao Maldones és Carlos O’Donell személyével.
A kezdeti nehézségeket az országban zajló belpolitikai viszályok és a nagyon szerény költségvetés nehezítették, ez magyarázza az elhúzódó, lassú évkezdést és a jelentkezők alacsony
számát. A tanév hivatalosan 1870. augusztus 1-jén kezdődött
meg. Az iskola beindítása nem bizonyult egyszerű feladatnak.
Az akadémia vezetése példátlan kitartással oldotta meg a kezdeti problémákat és egy olyan intézményt hoztak létre, amely a
mai napig példa értékű és egyedülálló Argentínában. A tantervben többek között az alábbi tantárgyak szerepeltek: matematika,
spanyol nyelv, gyalogsági harcszabályzat, rajz és tereptan, argentin történelem, földrajz, angol és francia nyelv, hittan, torna,
lövészet, vívás és úszás.
A hallgatók megnevezése 1894-ig tisztjelölt (los Aspirantes),
azután pedig kadét volt. Az iskola az alábbi értékelési rendszert
vezette be. 3 = nem megfelelő, 2 = közepes, 1 = jó, C = nagyon jó,
E = kiváló. A (+) vagy (–) jelölés a közbenső osztályozást jelölte. Integrált vizsgabizottságokat hoztak létre az akadémia vezetőségéből,
tanáraiból, valamint a hadügyminisztérium által delegált katonai és
polgári személyekből.
Czetz János 1870. augusztus 20-án a tanári állomány számára
kiadott parancsában megfogalmazta az akadémia legfontosabb
célkitűzését. „Az akadémián az oktatás célja olyan tisztek képzése, akik elméleti tudással rendelkeznek és jártasak a hadművészetben is.” 77
Czetz minden tudását és tapasztalatát a Colegio Militar szolgálatába állította, így elérte, hogy az intézmény biztos alapokon nyugodjon.78 Olyan lelkesedéssel vetette bele magát az iskola szervezésébe és irányításába, hogy az iskola élén eltöltött négy év alatt
csupán egyetlen egyszer volt lehetősége kedvenc kikapcsolódására,
a színházra időt szakítania. Tankönyveket szerzett be, fordított le,
szervezte az iskola napi életét, ösztöndíjakért kilincselt és igyekezett meggyőzni a közvéleményt, hogy a Nemzeti Katonai Akadémia
egy olyan kiváló tanintézmény, ahol a kadétok első osztályú képzésben részesülnek. 1870 és 1874 között negyvenhárom katonatiszt
végzett az akadémián, akik közül többen később a politika legmagasabb köreibe és a katonai ranglétra legmagasabb fokára jutottak
el.79 Az akadémia 1. végzett évfolyamán 13 tisztet avattak, Alberto
Capdevila később tábornoki rendfokozatot ért el, és 1893‒1895 között az iskola parancsnoka volt.
Az akadémia közvetlenül Martín de Gainza tábornok, hadügyminiszternek volt alárendelve, ami már akkor jelezte az intézmény
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Parque Tres de Febrero, Palermo. El edificio, de propiedad de Juan Manuel de Rosas, había sido construido
para albergar a la familia y al personal de servicio. Este
inmueble tuvo que transformarse para cobijar a 112 cadetes, a los oficiales, los profesores y el personal de servicio. En los primeros meses de 1870, se inauguraron
las aulas, la sala de armas y el comedor. Los dormitorios estaban en el lado norte y oeste. El precario hospital
sólo tenía tres o cuatro camas. El Instituto se abastecía
de agua de un pozo perforado. No había alcantarillado
ni alumbrado a gas: se usaban lámparas de queroseno.
En virtud del primer decreto aprobado el 1 de abril
de 1870, el Ministerio determinó los requisitos de admisión, tales como la complexión robusta, el buen estado de salud, saber leer y escribir, los conocimientos
de matemática y la edad de 12 a 14 años.76 Los hijos de
los héroes fallecidos en los campos de batalla, los huérfanos del Ejército y los hijos de los soldados gozaban
de un tratamiento preferencial. El gobierno adjudicó las
demás becas a los aspirantes que, según su opinión, merecían esta ayuda.
El 19 de julio de 1870, se matriculó el primer estudiante del Colegio, Ramón Lorenzo Falcón. El 27
de julio, Juan Jorge, el 1 de agosto, Víctor Solís, el 3
de agosto, Manuel Moreno, y el 8 de agosto, Gervasio
Suárez se reunieron a la primera promoción. Posteriormente, la lista de estudiantes se amplió con Tomás Parkinson, José María Silva, Miguel Arizo, José Daza, Antonio Ballesteros, Justo J. Romero, Luis Felipe Correa,
Manuel Márquez, Luis Furst, Servaldo Quiroz, Emilia
Aguirre, Estanislao Maldones y Carlos O’Donell. Las
dificultades iniciales fueron agravadas por las querellas
políticas del país y el presupuesto sumamente precario.
Esto explica el lento y prolongado inicio del curso y el
bajo número de aspirantes. La apertura oficial del curso
académico tuvo lugar el 1 de agosto de 1870. Poner en
marcha el Instituto no resultó nada fácil. Los dirigentes
del Colegio resolvieron los problemas iniciales con una
constancia sin precedentes, creando una institución que
sigue siendo ejemplar y singular en Argentina hasta la
actualidad. El plan de estudios constaba, entre otras, de
las siguientes asignaturas: Matemáticas, Idioma Español, Reglamento de Combate de Infantería, Dibujo y
Geomorfología, Historia de Argentina, Geografía, Idioma Inglés y Francés, Educación Religiosa, Educación
Física, Balística, Esgrima y Natación.
Hasta el año 1894, a los estudiantes se llamaba aspirantes y luego, cadetes. El Instituto introdujo la siguiente escala de evaluación: 3 = insuficiente, 2 = suficiente,

նաև ռազմական գերատեսչություն, որը համարվում է
Ռազմական ակադեմիայի ուղղակի իրավանախորդը:
Ցեցի առաջնային նպատակը գործող հաստատության
կրթական ծրագրի շտկումն էր։ Ուսումնարանի սկզբնապես
գտնվում էր Պալերմոյի շրջնաում էր՝ այսօրվա Պարկ Տրես
դե Ֆեբրերոյում։ Խուան Մանուել դե Ռոսասին պատկանող առանձնատունը կառուցվել էր նրա ընտանիքի և
ծառայողական կազմի համար: Այն պետք է փոխակերպվեր՝
տեղավորելու 112 կուրսանտների, սպաների, դասախոսներին
և անձնակազմին:
1870թ.-ի առաջին ամիսներին պատրաստվեցին դասասենյակները, հրետանային սենյակը և ճաշարանը, հյուսիսային և
արևմտյան կողմերում գտնվող ննջասենյակները. աղքատիկ
կերպով սարքավորված հիվանդանոցում կար ընդամենը երեք
կամ չորս մահճակալ: Ուսումնարանի ջրամատակարարումն
ապահովվում էր ջրհորից. կոյուղի և գազի լուսավորություն
չկար, օգտագործում էին կերոսինի լամպեր:
Համաձայն 1870թ.-ի ապրիլի 1-ին արձակված՝ ուսումնարանի առաջին որոշման՝ նախարարությունը իր ընդունելության պահանջները ներառում էին գերազանց ֆիզիկական տվյալներ, ընդհանուր լավ առողջական վիճակ,
գրագիտություն, մաթեմատիկայի գիտելիքներ, տարիքային
սահմանափակումն էր՝ 12-14 տարեկան:76 Մարտադաշտում
սպանված զինծառայողների երեխաներին, բանակի որբերին
և զինվորականների երեխաներին առաջնահերթություն էր
տրվում, մնացած կրթաթոշակները կառավարությունը շնորհում էին ըստ արժանիքի:
1870թ.-ի հուլիսի 19-ին ընդունվեց ակադեմիայի առաջին
ուսանող Ռամին Լորենցո Ֆալկոն: Հուլիսի 27-ին ակադեմիայի
առաջին կուրսի սան դարձավ Խուան Խորխեն, օգոստոսի
1-ին՝ Վիկտոր Սոլիսը, 3-ին՝ Մանուել Մորենոն, 8-ին՝
Գերվասիո Սուարեսը: Հետագայում ցուցակը ընդլայնվեց՝
ներառելով Թոմաս Պարկինսոնին, Խոսե Մարիա Սիլվային,
Միգել Արիզոյին, Խոսե Դազային, Անտոնիո Բալեսթերոսին,
Խուստո Խ. Ռոմերոյին, Լուիս Ֆելիպե Կորրեային,
Մանուել Մարկեսին, Լուիս Ֆյուրստին, Սերվալդո Կիրոզին,
Էմիլիա Ագիռեին, Էստանիսլաո Մալդոնեսին և Կառլոս
Օ’Դոնելին: Նախնական դժվարությունները բարդեցվում էին
ներքաղաքական բախումներով և շատ համեստ բյուջեով, ինչը
բացատրում է ուսումնական տարվա ձգձգված ու դանդաղ
մեկնարկումը և դիմորդների ցածր թիվը: Ուսումնական
տարին պաշտոնապես սկսվեց 1870թ.-ի օգոստոսի 1-ին:
Ուսւմնական հաստատության ստեղծումը հեշտ գործ չէր:
Սակայն ակադեմիայի ղեկավարությունը լուծեց նախնական
խնդիրները աննախադեպ անդրդվելիությամբ և ստեղծեց
մի հաստատություն, որը մինչև օրս առաջավոր և եզակի
է Արգենտինայում: Ուսումնական ծրագրում ներառված
առարկաների ցանկի մեջ էին մտնում նաև մաթեմատիկա,
իսպաներեն, հետևակային մարտ, նկարչություն և
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fontosságát.80 1870-ben 50 fő volt a felvételi keretszám, azonban
csak 30 fiatal jelentkezett. 1871-ben már 50 kadét volt az akadémián. A kezdetekben problémák merültek fel a katonai oktatás terén, a lőgyakorlatokat Enfield puskával hajtották végre, az erődítési
gyakorlatokat nem tudták végrehajtani, nem voltak lovak, nem volt
úszó- és vívómester.
Czetz János utolsó napiparancsában leírta, hogy a kormány
1874. április 24-én felmentette az iskola igazgatói beosztásából, és
Mariano Salustiano Moreno ezredest bízta meg annak vezetésével.
Mint írta, a négy év alatt megtiszteltetés volt számára az intézmény
vezetése és lelkiismeretesen teljesítette a kötelességét. Nem kételkedett abban, hogy ha az iskola továbbra is a rend és a fegyelem
útján halad, tudományos ismeretekkel vértezi fel a hallgatókat, a
becsület és kötelesség érdekében tett erőfeszítéseket folytatja, egy
napon a Haza (Argentína) életében fontos szerepet tölt majd be.81
Az első négy év során Czetz lefektette az akadémia működésének
alapjait, kialakította a szervezetét, a fegyelmet, az oktatást, a képesítést és a szolgálati rendet. Kézzel írt parancsait az intézet múzeumában őrzik.
1875 végén új rendelet lépett hatályba, új felvételei/belépési feltételeket fogalmaztak meg, változtak az ösztöndíjak odaítélésének
feltételei, egyenlő esélyeket biztosítottak a katona- és a szegény
családok fiai számára. A jelentkezők számának növekedése miatt
Simón Andrés de Santa Cruz ezredes, az akadémia akkori parancsnoka (1880‒1887) megváltoztatta a felvételi gyakorlatot annak érdekében, hogy minden tartományból megkönnyítsék az akadémiára
való bejutást. Engedélyezték, hogy a saját tartományi székhelyen
tegyenek felvételi vizsgát egy bizottság előtt, amelynek az elnöke a
Colegio Nacional rektora volt.
1886-ban Joaquín Viejobueno hadügyminiszter áttekintette
az akadémia tevékenységét. Megállapította, hogy az intézmény
nem hozta az elvárt korábbi színvonalat, eredményeket. Ennek
következményeként Julio de Vedia tábornokot (1887‒1888) nevezték ki az akadémia élére. 1887-ben megváltozott és kibővült
az oktatott tantárgyak köre: a három haderőnem harcászata, matematika (aritmetika, algebra, geometria és trigonometria), fizika,
kémia, nemzetközi jog, alkotmányjog, spanyol, francia, angol,
német nyelv, hadművészet, rajz, távírás, torna és vívás. A jóváhagyott tanterv részletesen szabályozta az 1‒5. években tanult
ismeretek és tantárgyak körét. Emellett az akadémiai felvételinél
a spanyol (kasztíliai) nyelv, a görög és a római történelem, Amerika általános földrajza, a matematika és a francia nyelv ismerete
volt elvárás.
1888 augusztusában az addigi igazgatóhelyettest, Enrique Luzuriaga alezredest, a Hármas Szövetség háborújának veteránját bízták
meg az akadémia vezetésével (1888‒1890). 1888 decemberében
Juan Antonio Mendoza százados egy kritikus hangvételű cikket
jelentetett meg a Revista del Círculo Militarban. 1889-ben egy az
akadémiai képzést vizsgáló bizottsági jelentés megállapította, hogy
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1 = bien, C = notable, E = excelente. Los símbolos (+)
y (-) designaban las calificaciones intermedias. Se establecieron tribunales de examen integrados, formados
por los dirigentes y profesores del Colegio, así como
por personales militares y civiles delegadas por el Ministerio de Guerra.
En su orden expedida para el claustro el 20 de agosto de 1870, Juan Czetz formuló el objetivo primordial
del Colegio. «En el Colegio, la educación tiene por
objetivo formar a oficiales dotados de conocimientos
teóricos y versados en el arte militar.»77
Czetz puso todos sus conocimientos y experiencias
al servicio del Colegio Militar. Así creó un fundamento
firme para el Instituto.78 Se arrojó a la organización y
dirección con tanto entusiasmo que, durante sus cuatro
años de mandato, tuvo una sola oportunidad de encontrar tiempo para el teatro, su actividad de ocio preferida.
Compró y tradujo manuales didácticos, organizó la vida
diaria del Instituto, solicitó becas e intentó convencer a
la opinión pública de que el Colegio Militar de la Nación era una excelente institución educativa que ofrecía
a los cadetes una formación de primera clase. Entre los
años 1870 y 1874, cuarenta y tres oficiales egresaron
del Colegio, de los cuales más tarde varios ascendieron
a los círculos más altos de la política y a la cumbre del
escalafón militar.79 En la primera promoción del Colegio, 13 oficiales prestaron juramento. Posteriormente,
Alberto Capdevila consiguió el grado de general y ejerció como director del Instituto entre los años 1893 y
1895.
El Colegio dependía directamente del ministro de
Guerra general Martín de Gainza. Ya en aquel entonces,
esto marcaba la importancia del Instituto.80 En el año
1870, el número de plazas disponibles era 50 pero sólo
30 jóvenes solicitaron admisión. En el año 1871, ya
había 50 cadetes en el Colegio. Inicialmente, surgieron
problemas en la formación militar. Los ejercicios de tiro
se realizaron con fusiles Enfield, las prácticas de fortificación fracasaron, no había caballos y también faltaban
maestros de natación y de esgrima.
En su última orden del día, Juan Czetz anunció que
el gobierno acababa de destituirlo de su cargo de director el 24 de abril de 1874 y que sería sustituido por
el coronel Mariano Salustiano Moreno. Como escribió,
se sentía honrado de haber dirigido el Instituto durante
cuatro años y había cumplido su deber con mucho esmero. No dudaba en que un día el Instituto – supuesto
que seguirá por el camino de orden y disciplina, dotando a los estudiantes de conocimientos científicos, y

տեղանգրություն, Արգենտինայի պատմություն, աշխարհագրություն, անգլերեն և ֆրանսերեն, կրոն, մարմնամարզություն, հրետաձգություն, սուսերամարտ և լող:
Ակադեմիայի սաները մինչև 1894 թվականը անվանվել
են կուրսանտ (los Aspirantes), այնուհետև՝ կադետ: Դպրոցը
կիրառել է գնահատման հետևյալ համակարգը: 3 = անբավարար, 2 = միջին, 1 = լավ, C = շատ լավ, E = գերազանց:
(+) կամ (-)-ով նշում էին միջանկյալ գնահատականը:
Ակադեմիայի ղեկավարության անդամներից, ուսուցիչներից,
ինչպես նաև պաշտպանության նախարարության ռազմական
և քաղաքացիական պատվիրակներից ստեղծվեցին միասնական քննական հանձնաժողովներ:
1870թ.-ի օգոստոսի 20-ին Յանոշ Ցեցը՝ ուսուցչական
կազմին տրված իր կարգադրությամբ սահմանեց ակադեմիայի կարևորագույն նպատակները: «Ակադեմիայի կրթության նպատակն է պատրաստել այնպիսի սպաներ, ովքեր
տեսական գիտելիքների հետ մեկտեղ տիրապետում են նաև
մարտարվեստին»:77
Ցեցը իր ողջ գիտելիքներն ու փորձը նվիրել է Colegio Militarին, որպեսզի կայուն հիմքերի վրա դնի հաստատությունը:78
Նա այնքան ոգեշնչված էր դպրոցի ստեղծման և ղեկավարման
գործով, որ ակադեմիայի ղեկավարման իր չորս տարիների
ընթացքում ընդամենը մեկ անգամ կարողացավ ժամանակ
տրամադրել իր սիրված ժամանցի՝ թատրոնի այցելության
համար: Նա ձեռք էր բերում դասագրքեր, թարգմանում
դրանք, կազմակերպում ուսումնարանի առօրյան, պայքարում
կրթաթոշակների համար և փորձում հանրությանը համոզել,
որ ազգային ռազմական ակադեմիան գերազանց կրթական
հաստատություն է, որտեղ կուրսանտները բարձրակարգ
կրթություն են ստանում: 1870-1874 թվականների ընթացքում
քառասուներեք սպա ավարտեց Ակադեմիան. նրանցից
շատերը հետագայում հասան քաղաքական և ռազմական
ամենաբարձր կոչումների:79 Ակադեմիայի առաջին տարվա
սաներից 13 շրջանավարտ ստացավ սպայի կոչում, Ալբերտո Կապդևիլան հետագայում դարձավ գեներալ, իսկ 1893
թվականից մինչև 1985 թվականը ակադեմիայի հրամանատարն էր:
Ակադեմիան անմիջականորեն գտնվում էր պաշըտպանության նախարար գեներալ Մարտին դե Գաինցայի
ենթակայության տակ, ինչն արդեն իսկ հատկանշում
էր հաստատության բարձր կարևորությունը:80 1870թ.-ին
ընդունելության քվոտան 50 հոգի էր, սակայն դիմորդների
քանակը՝ ընդամենը 30 երիտասարդ: 1871թ.-ին ակադեմիայում
արդեն սովորում էր 50 կադետ: Սկզբնական շրջանում
խնդիրներ էին առաջացել զինվորական պատրաստության
որոլտում, հրաձգային զորավարժությունները կատարում
էին «Էնֆիլդի» հրացաններով, ամրացման վարժություններ
կատարելու հնարավորություն չկար, չկային նաև ձիեր, լողի և
սուսերամարտի մարզիչներ:
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az akkori tanterv szűk keresztmetszetű tudást nyújtott a leendő katonatisztek számára, inkább kiművelt katonákat, semmint katonai vezetőket képzett.82 Olyan kérdéseket vetett fel, amelyek a mai napig
relevánsak: a csapatoknál vagy az akadémián történjen-e a kiképzés,
általános vagy specifikus kiképzésben részesüljenek-e a kadétok, az
operatív vagy a tudományos tevékenység legyen-e mérvadó, elméleti vagy gyakorlati irányultságú legyen-e a képzés? A felmerült
kérdések azt mutatták, hogy az akadémia mindenkori vezetésének
meg kellett találnia és őriznie a kényes egyensúlyt a hadsereg igénye és az akadémia oktatási tevékenysége között. 1890-ben 100 kadét volt az akadémián.
1892 márciusában Francisco Smith ezredes, megbízott parancsnok az akadémia San Martínba történő átköltöztetéséért volt felelős.
A tanintézmény 1892. szeptember 15-én költözött át az új székhelyre, San Martínba. A Palermo de San Benito épület huszonkét éven
át volt a Katonai Akadémia székhelye, 18 évfolyamon 366 tisztet
bocsájtottak ki a falai közül. Addigra az akadémia magas presztízsű
katonai oktatási intézménnyé vált, kiválónak tartották, és az akkori
világ legjobb katonai akadémiái közé sorolták.83 Az 1905. évi 4707.
számú törvény a katonai akadémiát mint a szárazföldi haderőnem
egyetlen tisztképző intézményét ismerte el.

AZ ISKOLA ÚJ SZÉKHELYE
SAN MARTÍNBAN
(1892–1937)
Az új székhelyet 1892-ben San Martín városában hozták létre, ahol
ma a San Martín Tábornok Katonai Középiskola (Liceo Militar
General San Martín) található. A Palermo de San Benitó-i üresen
maradt épületben 1893‒1899 között Haditengerészeti Iskola (Escuela Naval Militar) működött. 1899. február 3-án az akkori polgármester, Adolfo Bullrich nagy vitát kiváltó határozatával az épületet
lebontották. A San Martínban rendelkezésre álló épületet, az első
székhelyhez hasonlóan, nem katonai célra tervezték és építették. Az
iskola új székhelyének egy meglévő épületet választottak, amelyben korábban a Művészeti és Iparművészeti Főiskola települt. Az
épület felújításának és átalakításának költségvetését a Kongresszus
megszavazta. A San Martín-i székhelyen azonban az építkezési lehetőségek korlátozottsága miatt az intézménynek hamarosan egy új
speciálisan kialakított oktatási székhelyre volt szüksége. 1937-ben a
Palomar de Caseros régi területét választották ki erre a célra, amely
a rendelkezésre álló terület nagysága és a fővároshoz való közelsége
miatt ideális választás volt.
Az akadémia a San Martínban töltött 45 év alatt 3413 tisztet
bocsátott ki, 1937. december 23-án végzett ott az utolsó, 63. évfolyam.
CZETZ JÁNOS HONVÉD TÁBORNOK NYOMÁN ARGENTÍNÁBAN

76

continuando sus esfuerzos realizados en aras del honor
y del deber– llegaría a desempeñar un papel importante en la vida de la Patria (la Argentina).81 Durante los
primeros cuatro años, Czetz sentó las bases del funcionamiento del Colegio y estableció su organización, la
disciplina, la enseñanza, la cualificación y el régimen
de servicio. Sus órdenes manuscritas se conservan en el
Museo del Instituto.
A finales del año 1875, entró en vigor un nuevo decreto, se introdujeron nuevos requisitos de admisión e
ingreso, se modificaron las condiciones de adjudicar las
becas, y se ofreció igualdad de tratamiento para los hijos de las familias militares y pobres. Ante el creciente
número de los solicitantes, el entonces director coronel Simón Andrés de Santa Cruz (1880‒1887) cambió
las prácticas de admisión, al efecto de facilitarla para
los postulantes de todas las provincias. Se autorizó que
cada cual realizara el examen de ingreso en la sede de
su propia provincia, ante un tribunal presidido por el
director del Colegio.
En el año 1886, el ministro de Guerra Joaquín Viejobueno evaluó la actividad del Colegio con la conclusión de que el mismo no conseguía el nivel y los
resultados anteriores requeridos. Como consecuencia,
nombró al general Julio de Vedia (1887‒1888) director
del Colegio. En el año 1887, el grupo de las asignaturas
enseñadas fue modificado y ampliado: Táctica de los
tres Ejércitos (Tierra, Aire, Naval), Matemáticas (Aritmética, Álgebra, Geometría y Trigonometría), Física,
Química, Derecho Internacional, Derecho Constitucional, Idiomas Español, Francés, Inglés, Alemán, Arte
Militar, Dibujo, Telegrafía, Educación Física y Esgrima. El plan de estudios aprobado regulaba en detalle el
ámbito de los conocimientos y asignaturas impartidos
en los años 1‒5. Asimismo, el examen de ingreso ya
incluía Idioma Español (Castellano), Historia Grecorromana, Geografía General de América, Matemáticas
e Idioma Francés.
En agosto de 1888, el hasta entonces subdirector
teniente coronel Enrique Luzuriaga, veterano de la
guerra de la Triple Alianza, fue encargado de dirigir
el Colegio (1888‒1890). En diciembre de 1888, el
capitán Juan Antonio Mendoza publicó un artículo
de tono crítico en la Revista del Círculo Militar. En el
año 1889, el informe del comité revisor de la formación impartida en el Colegio concluyó que el plan de
estudios vigente no ofrecía suficientes conocimientos a los futuros oficiales, formando más bien a militares bien educados y no líderes militares.82 Planteó

Յանոշ Ցեցն իր վերջին հրահանգի մեջ գրել է, որ
1874թ.-ի ապրիլի 24-ին կառավարությունը հեռացրել է
իրեն ակադեմիայի ղեկավարի պաշտոնից և ակադեմիայի
ղեկավորումը հանձնել գնդապետ Մարիանո Սալուստիանո
Մորենոյին: Ինչպես ինքն է գրել, չորս տարվա ընթացքում
պատիվ է ունեցել հաստատությունը ղեկավարել և բարեխղճորեն է կատարել իր պարտականությունները: Չի
կասկածում, որ քանի դեռ դպրոցը պահպանի կարգն ու
օրինապահությունը, իր սաներին ապահովի տեսական
գիտելիքներով և շարունակի ջանք թափել նրանց մեջ
պատվի և պատասխանատվության զգացում սերմնացնելու
համար, ապա մի օր կարևոր դեր կխաղա Հայրենիքի
(Արգենտինայի) կյանքում:81 Առաջին չորս տարիների
ընթացքում Ցեցը հիմք դրեց Ակադեմիայի գործունեության,
կազմավորեց նրա կառուցվածքը, կարգապահությունը,
կրթական ծրագիրը, որակավորման և ծառայության կարգը:
Նրա ձեռագիր հրամանները պահվում են ինստիտուտի
թանգարանում:
1875թ.-ի վերջին արձակվեց նոր հրամանագիր, որով ուժի
մեջ մտան ընդունելության նոր պայմաններ և կրթաթոշակների
տրամադրման նախապայմանների փոփոխություններ, նաև
զինվորական ու աղքատ ընտանիքների զավակների համար
ապահովվեցին հավասար հնարավորություններ: Դիմորդների
թվի աճի պատճառով, ակադեմիայի այն ժամանակվա
հրամանատար, գնդապետ Սիմոն Անդրես դե Սանտա Կրուզը
(1880-1887) փոխեց ընդունելության պրակտիկան՝ բոլոր
նահանգներից ակադեմիա ընդունվելն ավելի մատչելի
դարձնելու նպատակով: Թույլատրվեց ընդունելություն
քննությունը հանձնել տեղական մարզային շտաբում Colegio
Nacional ռեկտորի գլխավորած հանձնաժողովի մոտ:
1886թ.-ին Պաշտպանության նախարար Ժոակին Վիեհուբուենոն վերանայեց Ակադեմիայի գործունեությունը: Նա
սահմանեց, որ հաստատությունը չի ցուցաբերել նախկինում
հաստատված չափանիշներն ու արդյունքները: Արդյունքում,
ակադեմիայի ղեկավար նշանակվեց գեներալ Խուլիո դե
Վեդիան (1887-1888): 1887թ.-ին դասավանդվող առարկաների
շրջանակը փոփոխվեց և ընդլայնվեց. երեք ռազմական
մասնաճյուղերիմարտականռազմավարություն,մաթեմատիկա
(թվաբանություն, հանրահաշիվ, երկրաչափություն և տարածաչափություն), ֆիզիկա, քիմիա, միջազգային իրավունք,
սահմանադրական իրավունք, իսպաներեն, ֆրանսերեն,
անգլերեն, գերմաներեն, մարտարվեստ, նկարչություն,
հեռագրություն, մարմնամարզություն և սուսերամարտ:
Հաստատված ուսումնական ծրագիրը մանրամասնորեն
սահմանեց 1-ից մինչև 5-րդ ուսումնական տարվա մեջ
տրամադրված գիտելիքների և ուսումնասիրված առարկաների
շրջանակները: Բացի այդ, ակադեմիական ընդունելության
համար անհրաժեշտ էր իսպաներեն (կաստիլյան) լեզվի,
հունական և հռոմեական պատմության, Ամերիկայի ընդ-
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EL PALOMARBAN (1938 –)
Az iskola San Martínból 1938-ban költözött át a mai helyére El
Palomarba. Az 1900. évi 4001. törvény tette lehetővé, hogy a Reconquista folyó partján területet vegyenek meg a leendő katonai
akadémia felépítéséhez. 1903-ban 149 hektárt szereztek meg Rudecindo Roca tábornoktól, 1912-ben újabb 40 hektárral bővült a terület. A 1904. január 26-i 4290. sz. törvény a leendő katonai akadémia nemzetközi tervpályázatának alapjait hagyta jóvá. Az Enrique
Guillermo Chanourdie mérnök és Eduardo Le Monnier építész által
készített Caseros-projekt nyerte az első díjat.
Az akadémia alapkövét 1904-ben Pablo Ricchieri tábornok
fektette le, azonban csak 1921-ben, Hipólito Irigoyen elnöksége
alatt kezdték meg az építkezést. A munkálatok 1921. július 19-én
elkezdődtek az akkori hadügyminiszter, Dr. Julio Moreno felügyeletével. 1922-ben a munkákat felügyelő hadügyminiszter kérésére
módosították a terveket, annak érdekében, hogy a leendő épületet
1500 kadét befogadására tegyék alkalmassá. A bővítési terv miatt
a környező földterületekre ‒ amelyek magukban foglalták a régi
lovassági iskolát ‒ is szükség volt. 1923 közepén jóváhagyták a
módosított tervet, ez 13,5 millió peso beruházást jelentett. 1929-ig
évente 500 ezer pesót fordítottak a munka folytatására. 1925-ben
kezdték meg a parancsnoki épület építését. 1928-ban megvásárolták az ún. háromszög területet (4617 négyzetméter), amely az intézmény bejárata előtt található, és közvetlen hozzáférést biztosított az
El Palomar állomáshoz.
1930-ban a gazdasági válság és az erőforrások hiánya miatt leálltak a munkák. 1935-ben Augustín Pedro Justo elnök elkülönítette
az építkezés folytatásához és befejezéséhez szükséges összeget, ekkor ismét elkezdődtek a munkálatok. Juan Nerón Tonazzi ezredes,
parancsnok (1936‒1939) irányítása mellett az iskola új épületeit
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preguntas que hasta hoy siguen siendo pertinentes:
¿Dónde proporcionar el adiestramiento: en las unidades o en el Colegio? ¿Qué tipo de formación deberían recibir los cadetes: general o específica? ¿Qué
tipo de actividad debería predominar: operativa o
científica? ¿La formación debería tener una orientación teórica o práctica? Estas preguntas indican que
los sucesivos dirigentes del Colegio tuvieron que establecer y mantener el delicado equilibrio entre las
necesidades del Ejército y la actividad docente del
Colegio. En el año 1890, el número de los cadetes
era 100.
En marzo de 1892, el director encargado coronel
Francisco Smith fue responsable de trasladar el Colegio
a su nueva sede en San Martín. La mudanza se efectuó
el 15 de septiembre de 1892. El edificio Palermo de San
Benito sirvió de sede para el Colegio Militar durante 22
años, contando con 366 oficiales egresados de 18 promociones. Para entonces, el Colegio se había convertido en un centro de enseñanza militar de alto prestigio,
se consideraba excelente, y se incluía entre las mejores
academias militares del mundo de aquel tiempo.83 La
Ley no 4707 de 1905 reconoció el Colegio Militar como
la única institución que formaba oficiales para el ejército de tierra.

LA NUEVA SEDE DEL
COLEGIO EN SAN MARTÍN
(1892–1937)
La nueva sede se estableció en el año 1892 en la ciudad
de San Martín, sitio actual del Liceo Militar “General
San Martín”. Entre los años 1893 y 1899, el edificio
abandonado de Palermo de San Benito fue utilizado por
la Escuela Naval Militar. El 3 de febrero de 1899, el
edificio fue demolido en virtud de la resolución sumamente controvertida del entonces intendente (alcalde)
Adolfo Bullrich. El edificio disponible en San Martín,
a semejanza de la primera sede, no había sido diseñado y construido para fines militares. Escogieron para la
nueva sede un edificio ya existente, previamente usado
por la Escuela Superior de Artes y Diseño. El Congreso
aprobó el presupuesto para la renovación y transformación del edificio. Sin embargo, en la sede de San Martín,
debido a las limitadas posibilidades de construcción, el
Instituto pronto tuvo necesidad de una nueva sede edu-

հանուր աշխարհագրության, մաթեմատիկայի և ֆրանսերենի
իմացություն:
1888թ.-ի օգոստոսին ակադեմիայի ղեկավարումը հանձնարարվում է նախկին փոխտնօրեն, Եռակի դաշինքի պատերազմի վետերան փոխգնդապետ Էնրիկե Լուզուրիագային:
1888թ.-ի դեկտեմբերին կապիտան Խուան Անտոնիո Մենդո-զան Revista del Círculo Militar-ում հրատարակում է մի
քննադատական հոդված: 1889թ.-ին ակադեմիայի կրթական
համակարգը հետաքննող հանձնաժողովի հանձնաժողովի
զեկույցում նշվում է, որ այդ ժամանակաշրջանի ուսումնական
պլանը սուղ գիտելիքներ է ապահովում ապագա սպաների
համար, ավելի շուտ պատրաստում է կրթված զինվորներ
և ոչ՝ զինվորական առաջնորդներ:82 Այնպիսի հարցեր է
բարձրացնում, որոնք մինչ օրս էլ արդիական են. ջոկատներում
թե՞ ակադեմիայում կատարվի ուսուցումը, կադետները
ստանան ընդհանուր թե՞ մասնագիտացված ուսուցում,
արդյոք գործառական թե՞ գիտական գործունեությունը պետք
է լինի առանցքային, տեսական թե՞ գործնական բնույթ պետք
է կրի ուսուցումը: Բարձրացված հարցերը ցույց էին տալիս,
որ ակադեմիայի ներկայիս ղեկավարությունը պետք է գտներ
և պահպաներ հավասարակշռություն բանակի կարիքների
և ակադեմիայի կրթական գործունեության միջև: 1890թ.-ին
ակադեմիայում սովորում էր 100 կադետ:
1892թ.-ի մարտին հրամանատարի պաշտոնակատար
գնդապետ Ֆրանցիսկո Սմիթը ստանձնում է ակադեմիան
Սան Մարտին տեղափոխելու պատասխանատվությունը:
1892թ.-ի սեպտեմբերի 15-ին ակադեմիան տեղափոխվում
է իր նոր գլխավոր գրասենյակ Սան Մարտինում: Պալերմո
դե Սան Բենիտոյի շենքը քսաներկու տարի շարունակ եղել է
ռազմական ակադեմիայի նստավայր և 18 տարվա ընթացքում
տվել է 366 սպա: Այդ ժամանակահատվածում ակադեմիան
դարձել է բարձր հեղինակություն վայելող ռազմական
ուսումնական հաստատություն, հանրության կողմից համարվել գերազանց և դասվել այդ ժամանակաշրջանի աշխարհի լավագույն ռազմական ակադեմիաների շարքում:83
Ռազմական ակադեմիան 1905 թվականի թիվ 4707 օրենքով
ճանաչվեց երկրում գործող ցամաքային զորքերի միակ
սպայական ուսոումնական հաստատություն:

ԿՐԹՕՋԱԽԻ ՆՈՐ ՆՍՏԱՎԱՅՐԸ
ՍԱՆ ՄԱՐՏԻՆՈՅՈՒՄ
(1892‒1937)
Նոր նստավայրը ստեղծվել է 1892 թ.-ին Սան Մարտին
քաղաքում, որտեղ այսօր գործում է գեներալ Սան Մարտինի ռազմական ավագ դպրոցը (Liceo Militar General
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(egyenként 500‒500 fő befogadására alkalmas A és B pavilonok)
1937. december 23-án nyitották meg. A kadétok étkezőépületét
750 fő befogadására tették alkalmassá, az első emeletre a kadétok
kaszinóját tervezték. A következő években elkészült a C pavilon,
a tiszti kaszinó, a tüzérségi park és a lőtér. 1937. december 27-én
ünnepélyes rendezvény keretében adták át a Colegio Militar de
la Nación épületegyüttesét. 1938. február 5-én kezdődött el az új
helyszínen az oktatás. 1939-ben a Moron pataktól nyugatra fekvő,
a Reconquista folyóig terjedő területet vásárolták meg. 1969-ben
felépült az akadémia 300 fő befogadóképességű kápolnája is.
Az évek során folyamatosan bővítették a létesítményt. Czetz
kezdetben kiemelten foglalkozott a 19. század végén alapvető fontosságú könyvtár, valamint a fizika- és kémialaboratóriumok kialakításával.1873-ban az intézmény könyvtárának 80 kötete volt a
hadművészetről. 1889 augusztusában 300 – tudománnyal és hadművészettel foglalkozó – könyvet adományoztak az iskolának. 1927-ben

 Az akadémia úszómedencéje
 La piscina del Colegio
 Ակադեմիայի լողավազանը
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cativa, especialmente instalada para tales fines. En el
año 1937, se seleccionó el antiguo territorio de El Palomar de Caseros para este objetivo, opción ideal debido
a las dimensiones del área disponible y a su proximidad
a la capital.
Durante sus 45 años de funcionamiento en San
Martín, 3.413 oficiales egresaron del Colegio. La última promoción, la número 63, se licenció el 23 de diciembre de 1937.

EN EL PALOMAR (1938 –)
En el año 1938, el Instituto se trasladó de San Martín a
su sede actual en El Palomar. La Ley no 4001 de 1900
aprobó la adquisición de un terreno a orillas del río Reconquista para construir el futuro Colegio Militar. En el
año 1903, compraron 149 hectáreas al general Rudecindo Roca. En el año 1912, el territorio se amplió con 40
hectáreas adicionales. La Ley no 4290 del 26 de enero
de 1904 aprobó las bases del concurso internacional de
proyectos para el futuro Colegio Militar. El primer premio fue otorgado al proyecto Caseros, elaborado por el
ingeniero Enrique Guillermo Chanourdie y el arquitecto Eduardo Le Monnier.
La primera piedra fue colocada en el año 1904 por
el general Pablo Ricchieri pero la construcción sólo se
inició en el año 1921, durante la presidencia de Hipólito
Irigoyen. El 19 de julio de 1921, las obras empezaron
bajo la supervisión del entonces ministro de Guerra Dr.
Julio Moreno. En el año 1922, a solicitud del ministro
de Guerra, se modificaron los planes para aumentar la
capacidad del previsto edificio a acoger 1.500 cadetes.
Debido a la ampliación, surgió la necesidad de obtener
los terrenos circundantes, incluyendo una antigua escuela de caballería. A mediados del año 1923, se aprobó el plan modificado, lo cual conllevó una inversión
de 13,5 millones de pesos. Hasta el año 1929, se había
gastado 500.000 pesos anuales para continuar las obras.
En el año 1925, se inició la construcción del Pabellón
Dirección. En el año 1928, se compró el territorio triangular de 4.617 metros cuadrados, situado delante de la
entrada, que ofrecía acceso directo a la Estación de El
Palomar.
En el año 1930, debido a la crisis económica y a la
escasez de recursos, las obras se paralizaron y se reanudaron sólo en 1935 gracias a los fondos destinados
por el presidente Augustín Pedro Justo a su continua-

San Martín): Պալերմո դե Սան Բենիտոյի թափուր շինությունը 1893-1899թթ.-ին տրամադրվեց Ռազմածովային
ուսումնարանին (Escuela Naval Militar)։ 1899թ.-ի փետրվարի
3-ին շենքը քանդվեց այն ժամանակվա քաղաքապետ Ադոլֆո
Բուլրիխի մեծ վիճաբանություն առաջացրած որոշմամբ: Սան
Մարտոնում ակադեմիային տրամադրված շենքը, ինչպես
նաև նախորդ նստավայրը, ռազմական նպատակներով
չէր նախագծվել և կառուցվել: Որպես ակադեմիայի նոր
նստավայր ընտրվեց մի շենք, որը նախկինում զբաղեցնում
էր արվեստի և արհեստների քոլեջը: Շենքի վերանորոգման
և վերափոխման համար նախատեսված բյուջեն հաստատվել
էր Կոնգրեսի կողմից: Այնուամենայնիվ, Սան Մարտինի
նստավայրում շինարարության համար սահմանափակ հնարավորությունների պատճառով հաստատությանը շուտով
անհրաժեշտ դարձավ մի նոր, հատուկ չափանիշների համապատասխանող կրթական օջախի: 1937թ.-ին այդ նպատակով ընտրվեց Պալոմար դե Կասերոսի հին տարածքը,
որը տարածքի չափից և մայրաքաղաքին մոտ գտնվելու
տեսանկյունից կատարյալ տարբերակ էր հանդիսանում:
Ակադեմիան Սան Մարտինում գործելու 45 տարվա
ընթացքում 3413 սպա է տվել. 1937թ.-ի դեկտեմբերի 23-ին
ավարտեց ակադեմիայի վերջին հոսքը՝ 63 շրջանավարտով:

ԷԼ ՊԱԼՈՄԱՐՈՒՄ (1938‒)
Ակադեմիան 1938թ.-ին Սան Մարտինից տեղափոխվեց
Էլ Պալոմարի ներկայիս վայրը: 1900 թվականի թիվ 4001
օրենքը հնարավորություն տվեց Ռեկոնկիստա գետի ափին
տարածություն գնել ապագա ռազմական ակադեմիայի կառուցման: 1903թ.-ին գեներալ Ռուդեցինդո Ռոկայից ձեռք
բերվեց 149 հա հողատարածություն, իսկ 1912թ.-ին տարածքն
ընդլայնվեց ևս 40 հա-ով: 1904 թվականի հունվարի 26-ի թիվ
4290 օրենքը հաստատեց ապագա ռազմական ակադեմիայի
շինության դիզայնի միջազգային մրցույթի հիմքերը: Ինժեներ
Էնրիկե Գիլերմո Շանուրդի և ճարտարապետ Էդուարդո Լե
Մոնյերիի կողմից առաջադրված Caseros նախագիծը շահեց
առաջին մրցանակը:
Ակադեմիայի հիմնաքարը դրվել է 1904թ.-ին գեներալ
Պաբլո Ռիչիերիի կողմից, սակայն գործել է միայն 1921
թվականից Հիպոլիտո Իրիգոյենի օրոք: Աշխատանքները
սկսվել են 1921թ.-ի հուլիսի 19-ին այդ ժամանակվա
Պաշտպանության նախարար, դոկտոր Խուլիո Մորենոյի
հսկողության ներքո: 1922թ.-ին աշխատանքները վերահսկող
Պաշտպանության նախարարի խնդրանքով նախագիծը
փոփոխվում է՝ հնարավորություն ունենալու շենքի
տարածքում տեղավորելու 1500 կադետ: Ընդարձակման
նախագծի շրջանակներում առաջ է գալիս նաև շրջակա
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 A sportcsarnok
 La sala deportiva
 Սպորտային դահլիճ

6100 kötet volt elérhető a könyvtárban, ebből 500 a kadétok kaszinójában.1947. március 29-én Palomarban hivatalos ünnepség keretén belül megnyitották az új könyvtárat; a megnyitón részt vett
Juan Domingo Perón tábornok elnök és kormányának tagjai. 1986ban a könyvtár a „Islas Malvinas” nevet vette fel. A kadétoknak
16 000 kötetes könyvtár, interaktív tantermek, harcászati osztálytermek, nyelvi, fizika- és kémialaboratóriumok, kápolna, konferenciatermek, mozi, kaszinó, sportcsarnok, sportpálya, edzőterem és fűtött
olimpiai úszómedence áll a rendelkezésükre. Az akadémia oktatási
épületében 45 általános és 13 szaktanterem áll az oktatás rendelkezésére (nyelvi labor, térképészeti kabinet, laboratóriumok, előadótermek stb.). 1970-ben zárt láncú hálózatot alakítottak ki, lehetővé
téve oktatási filmek felhasználását, 2000-ben internetes hálózatot
alakítottak ki. Ugyanebben az évben létrehozták a kadétok oktatási
portálját is.
Az intézmény könyvtárában ritka és értékes könyvek is megtalálhatók, többek között a Memorial de Santa Ilona 1823. évi első
kiadása, amely Napóleon Szent Ilona szigetén töltött éveit írja le.
Az intézmény története során számos kiadvánnyal rendelkezett, a
Rumbo a la Gloría 1945-ben jelent meg először. 2003-ban megalapították a Revista Digital Universitariát.
Jelenleg az akadémia 162 hektár területen fekszik, Morón és
Tres de Febrero között, a terület átmérője 5410 méter.
Eredetileg a kadétok nagy része a felső- és a középosztályból
került ki, ez az utóbbi évtizedben megváltozott, a Cuerpo de Cadetesben jelentős számban vannak jelen az alsóbb osztály képviselői is. A változások e folyamatának másik fontos mérföldköve
a nők beilleszkedése volt, akik ma a katonai akadémiára férfi társaikkal teljesen egyenlő feltételek mellett lépnek be. 1997. január
27-én 62 női kadét csatlakozott a Nemzeti Katonai Akadémiához. A tanulmányaik második évében szakirányt és specializációt
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ción y conclusión. El 23 de diciembre de 1937, bajo
la dirección del coronel Juan Nerón Tonazzi, director
entre los años 1936 y 1939, se inauguraron los nuevos edificios (los pabellones A y B, con una cabida
de 500 personas cada uno). El edificio de la cantina
de cadetes fue diseñado para 750 personas y se planificó un casino de cadetes en el primer piso. En los
siguientes años, se concluyó el pabellón C, el casino
de oficiales, el parque de artillería y el campo de tiro.
El 27 de diciembre de 1937, se celebró el acto solemne
de inauguración del conjunto arquitectónico del Colegio Militar de la Nación. El 5 de febrero de 1938, se
inició la enseñanza en la nueva sede. En el año 1939,
se compró el territorio al oeste del arroyo Moron, con
extensión hasta el río Reconquista. En el año 1969, se
construyó la Capilla del Colegio con una capacidad
para 300 personas.
Durante los años, las instalaciones sufrieron sucesivas ampliaciones. Inicialmente, Czetz tenía un plan
prioritario de crear una biblioteca y laboratorios de
Física y Química, todos de importancia fundamental
a finales del siglo XIX. En el año 1873, la bibloteca
del Instituto poseía 80 volúmenes de arte militar. En
agosto de 1889, el Instituto recibió una donación de
300 libros de ciencias y arte militar. En el año 1927,
6.100 volúmenes estaban disponibles en la biblioteca, de los cuales 500 en el casino de cadetes. El 29
de marzo de 1947, se celebró en El Palomar el acto
solemne de apertura de la nueva biblioteca, asistido
por el presidente general Juan Domingo Perón y los
miembros de su gobierno. En el año 1986, la biblioteca adoptó el nombre “Islas Malvinas”. Los cadetes
tienen a su disposición una biblioteca de 16.000 volúmenes, aulas interactivas, aulas de táctica, laboratorios de idiomas, física y química, una capilla, salas
de conferencia, un cine, una sala deportiva, un gimnasio y una piscina olímpica de agua caliente. En el
Pabellón de Estudios existen 45 aulas generales y 13
especializadas (laboratorio de idiomas, gabinete de
topografía, laboratorios, auditorios, etc.). En el año
1970, se instaló una red de circuito cerrado para poder
utilizar películas educativas. En 2000 se instaló una
red de internet. En el mismo año, se creó el Campus
Virtual (portal educativo) para los cadetes.
La biblioteca de la institución también cuenta con
libros raros y valiosos, tales como la primera edición
del Memorial de Santa Elena, del año 1823, que describe los años pasados por Napoleón en la Isla Santa
Elena. Durante su historia, el Instituto tuvo numerosas

տարածությունն օգտագործելու անհրաժեշտությունը՝ ընդգրկելով նաև հին հեծելազորային դպրոցի տարածքը: 1923թ.ի կեսերին հաստատվում է վերանայված նախագիծը, որի
համար կպահանջվեր 13,5 միլիոն պեսոյի ներդրում: Մինչև
1929 թվականը աշխատանքները իրականացնելու համար
ծախսվում էր տարեկան 500 հազար պեսո: 1925թ.-ին սկսվում
է հրամանատարի շենքի շինարարությունը: 1928թ.-ին ձեռք
բերվեց այսպես կոչված եռանկյունաձև տարածքը (4617 կմ),
որը գտնվում է հաստատության մուտքի դիմաց՝ ապահովելով
անմիջական մուտք դեպի Էլ Պալոմար կայարան:
1930թ.-ին աշխատանքը դադարեցվեց տնտեսական
ճգնաժամի և ռեսուրսների սղության պատճառով: 1935թ.ին նախագահ Օգուստին Պեդրո Խուստոն առանձնացրեց
շինարարությունը շարունակելու և ավարտելու համար
անհրաժեշտ գումարը, որից հետո աշխատանքները վերսըկսվեցին: Գնդապետ Խուան Ներոն Տոնացիի ղեկավարության
ներքո (1936-1939) ակադեմիայի նոր շենքերի (Ա և Բ տաղավարներ, որոնցից յուրաքանչյուրը տեղավորում էր 500500 հոգի), բացումը կատարվեց 1937թ.-ի դեկտեմբերի 23ին: Կադետների ճաշարանը նախատեսված էր 750 կադետ
տեղավորելու համար։ Առաջին հարկում տեղակայվեց
կադետների խաղատունը: Հաջորդ տարիներին ավարտվեց
Գ տաղավարը, սպայական խաղատունը, հրետանային
պարկն ու հրաձգարանը: 1937թ.-ի դեկտեմբերի 27-ին տեղի
ունեցավ ազգային ռազմական ակադեմիայի համալիրի բացման հանդիսավոր արարողությունը: 1938թ.-ի փետրվարի
5-ին ուսուցումը մեկնարկվեց նոր վայրում: 1939թ.-ին գնվեց
Մորոն գետից դեպի արևմուտք մինչև Ռեկոնկիստա գետը
ձգվող տարածքը: 1969թ.-ին ակադեմիայում կառուցվեց նաև
մի մատուռ՝ 300 հոգի տարողությամբ:
Հաստատությունը տարիների ընթացքում շարունակաբար
ընդլայնվել է: Ցեցի սկզբնական առաջնահերթ խնդիրներից էր
19-րդ դարի վերջի համար բացառիկ նշանակություն ունեցող
գրադարանի և ֆիզիկայի ու քիմիայի լաբորատորիաների
ստեղծումը: 1873թ.-ին գրադարանում արդեն կար ռազմագիտական 80 գիրք, իսկ 1889թ.-ի օգոստոսին ակադեմիային
նվիրաբերվեց գիտական և մարտարվեստի ևս 300 գիրք:
1927թ.-ին գրադարանն ուներ 6100 հատոր, դրանցից 500-ը
գտնվում էին կադետների խաղատանը: 1947թ.-ի մարտի
29-ին Պալոմարում պաշտոնական արարողության շրջանակներում կատարեցին նոր գրադարանի բացումը. բացմանը
մասնակցեցից նախագահ Խուան Դոմինգո Պերոնը և
նրա կառավարության անդամները: 1986թ.-ին գրադարանն անվանվեց „Islas Malvinas”։ Այժմ կադետները
օգտվում են 16000 գրքից բաղկացած գրադարաններից,
ինտերակտիվ և մարտական դասասենյակներից, լեզվական,
ֆիզիկայի և քիմիայի լաբորատորիաներից, մատուռից,
կոնֆերանս դահլիճներից, կինոթատրոնից, խաղատնից,
սպորտային և մարզադահլիճներից, մարզադաշտից, ինչպես
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választók tüzér, katonai műszaki, híradó, hadtáp és fegyverzettechnikai szakterületre jelentkezhettek. A 62 fiatal nő közül 2000.
december 12-én tizenhármat avattak tüzér, katonai műszaki, híradó és hadtáp szakokon.
2013-ban engedélyezték a nők gyalogsághoz és lovassághoz történő felvételét.
Az oktatási intézet legfontosabb feladata az argentin hadsereg
jövendő tisztjeinek, leendő vezetőinek oktatása és képzése. Az argentin hadsereg szárazföldi haderőnemének egyetlen tisztképző intézménye. A katonai akadémia 1994-ben lett egyetem, a Kulturális
és Oktatási Minisztérium által elismert alapképzést folytat, két alapképzési (bachelor) diplomát ad: vezetési és üzemeltetési menedzsment, valamint szakápoló.
Az akadémián négy különböző képzés folyik. A négyéves alapképzésen a gyalogság, a lovasság, a tüzérség, a műszaki és híradóalakulatok számára képeznek tiszteket, továbbá logisztikusokat és
fegyverzettechnikusokat. Tanulmányaik befejeztével hadnaggyá
avatják a kadétokat.
A másik alapképzésen hivatásos szakápolóképzés folyik,
ahol a hallgatók a katonai akadémián hároméves oktatásban részesülnek, majd a negyedik évet a Központi Katonai Kórházban
töltik. A tanulmányaik befejeztével főhadnagyként avatják fel a
végzősöket.
Egyéves tiszti tanfolyami képzés is van egyetemi diplomával
rendelkező tisztek (orvostudomány, fogászat, gyógyszerészet, biokémia, állatorvostan, jog, informatika és testnevelés) és polgári
pilóták számára. Hadnagyként vagy főhadnagyként avatják őket, attól függően, hogy mennyi szolgálati évet töltöttek az alakulatuknál,
illetve a csapatoknál.
A katonazenészek számára induló kétéves tanfolyamon a legalább öt év szolgálati viszonnyal rendelkező altisztek vehetnek részt.
A végzés után főhadnagyként avatják fel őket.

 Zárt alakzatban vonuló
kadétok az oktatás végén

 Cadetes marchando en

orden cerrado al final del curso

 Շրջանավարտների փակ

օղակով զորահանդեսը
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publicaciones. El Rumbo a la Gloria salió a la luz por
primera vez en el año 1945. En 2003 se fundó la Revista Digital Universitaria.
En la actualidad, el Colegio ocupa una superficie
de 162 hectáreas, entre Morón y Tres de Febrero. El
diámetro del terreno es de 5.410 metros.
Originalmente, una gran parte de los cadetes procedían de la clase alta y media. Esto ha cambiado en el
último decenio: el Cuerpo de Cadetes incluye un alto
número de representantes de la clase baja. Otro hito
importante en este proceso de cambios ha sido la incorporación de la mujer, con derecho a la admisión en
una total igualdad decondiciones que sus compañeros
masculinos. El 27 de enero de 1997, 62 cadetes femeninos ingresaron en el Colegio. En el segundo año de
sus estudios, seleccionaron una modalidad y especialización, tales como Artillería, Ingeniería, Transmisiones
y Comunicaciones, Intendencia y Armamentos. El 12
de diciembre de 2000, 13 de las 62 mujeres jóvenes se
licenciaron en Artillería, Ingeniería, Comunicaciones e
Intendencia.
En 2013 se autorizó la incorporación de la mujer a
la Infantería y la Caballería.
La misión más importante del centro educativo es
proporcionar enseñanza y formación para los futuros
oficiales y mandos del Ejército Argentino. Es la única
institución que forma oficiales para el Ejército de Tierra
argentino. En el año 1994, el Colegio Militar pasó a ser
un instituto Universitario, otorgando a los Subtenientes
un título de grado reconocido oficialmente y con validez nacional por el Ministerio de Educación. Actualmente se puede optar por dos carreras universitarias:
Licenciatura en Conducción y Gestión Operativa o la
Licenciatura en Enfermería. El Colegio imparte cuatro
formaciones diferentes. La formación de grado o básica de cuatro años está destinada a formar oficiales de
Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros y para Comunicaciones (Transmisiones), Logística y técnicos de
Armas. Terminados sus estudios, los cadetes adquieren
el rango de teniente.
La otra formación de grado es una carrera de
Enfermería Profesional, donde los estudiantes reciben una formación en el Colegio Militar durante
tres años y pasan el cuarto año en el Hospital Militar
Central. Los egresados adquieren el empleo de teniente primero.
Asimismo, imparten un curso de un año para oficiales con título universitario (Medicina, Odontología,
Farmacología, Bioquímica, Veterinaria, Derecho, Infor-

նաև օլիմպիական ջեռուցվող լողավազանից: Ակադեմիայի
ուսումնական մասնաշենքն ունի 45 ընդհանուր և 13 մասնագիտացված դասասենյակ (լեզուների լաբորատորիա,
քարտեզագրական կաբինետ, այլ լաբորատորիաներ, շքադահլիճներ և այլն): 1970թ.-ին ստեղծված փակ ցանցը հնարավ
է դարձրել ֆիլմերի դիտումը, իսկ 2000թ.-ին հաստատվել
է նաև ինտերնետային կապ: Նույն թվականին ստեղծվել է
կադետների կրթական պորտալը:
Հաստատության գրադարանում են գտնվում նաև
հազվագյուտ և արժեքավոր գրքեր, այդ թվում`1823թ.-ի «Սուրբ
Հեղինե» հիշատակարանի առաջին հրատարակությունը,
որտեղ նկարագրվում են Նապոլեոնի Սուրբ Հեղինե կղզում
անցկացրած տարիները: Հաստատության գործունեության
տարիների ընթացքում լույս է տեսել նաև բազում հրապարակում. այսպես, «Rumbo a la Gloria»-ն առաջին անգամ
հրատարակվեց 1945թ.-ին: 2003թ.-ին հիմնադրվեց «Revista
Digital Universitaria»-ն:
Ներկայումս ակադեմիան զբաղեցնում է 162 հեկտար
տարածք՝ Մորինի և Տրես դե Ֆեբրերոյի միջև, 5410 մ տրամագծով:
Սկզբնական շրջանում կադետների մեծ մասը պատկանում
էին վերին և միջին խավերին. սա փոխվեց վերջին տասնամյակում,
ընդ որում կադետների կորպուսում (Cuerpo de Cadetes) նույնպես կան զգալի թվով ստորին խավի ներկայացուցիչներ:
Փոփոխության այս գործընթացում կարևոր ուղենիշ է նաև
կանանց ինտեգրումը: Այսօր կանայք ընդունվում են ռազմական
ակադեմիա իրենց տղամարդ գործընկերների հետ հավասար
պայմաններով: 1997 թվականի հունվարի 27-ին, 62 կին կադետ
է ընդունվել ազգային ռազմական ակադեմիա: Ուսման երկրորդ
տարում նրանք որպես մասնագիտացում հնարավորություն են
ստանում ընտրել հրետաձգություն, ռազմական տեխնիկայի,
լրատվության, ռազմական նյութատեխնիկական ապահովման
և սպառազինության ոլորտները: 2000 թվականի դեկտեմբերի
12-ին 62 երիտասարդ կանանցից տասներեքը երդմնակալվեցին՝
որպես հրետաձգության, ռազմական տեխնիկայի, լրատվության
և ռազմական նյութատեպնիկական մասնագիտացումների
շրջանավարտներ:
2013թ.-ին կանանց թույլատրվեց դիմել նաև հետևակային
և հեծելազորային մասնգիտացումների:
Կրթական հաստատության կարևորագույն խնդիրն է
կրթել և պատրաստել արգենտինական բանակի ապագա
սպաներին և ապագա առաջնորդներին: Արգենտինյան
բանակը մայրցամաքային զորքերի միակ քարտեզագրական
հաստատությունն է: Ռազմական ակադեմիան 1994թ.-ին
դարձել է համալսարան և Մշակույթի ու կրթության նախարարության կողմից ճանաչված երկու տեսակ բակալավրի
դիպլոմ է շնորհում իր շրջանավարտներին՝ կառավարման և
գործարարության և բուժքույրի բժշկագիտության բակալավրի
աստիճաններ:
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 A Nemzeti Katonai Akadémia
kadétjainak kardja

 Sable de los cadetes del

Colegio Militar de la Nación

Ազգային ռազմական
ակադեմիայի կադետների
սուրը

A tartalékos tisztek számára 2000 után rövid időtartamú tanfolyamokat indítottak, de néhány év elteltével beszüntették a képzést,
a végzettek gyenge teljesítménye miatt.
Az akadémia felvételi vizsgája az egyes szakoknak megfelelően
egészségügyi, pszichológiai és fizikai felmérésből áll, alapvető követelmény a középiskolai érettségi. A képzésük során első, másod-,
harmad- és negyedévfolyamosok a kadétok.
A Nemzeti Katonai Akadémián 1873‒2019 között 149 avatás
volt.
Az akadémia jelképe a pajzs és a kard. A pajzson a Nemzeti Katonai Akadémia emblémája, a torony látható, amely nemcsak a fizikai, de az erkölcsi erő szimbóluma is. A tornyot két oldalról övező
babér a becsület és a dicsőség jelképe.84 Az argentin hadsereg tiszti
kardja parancsnoki szimbólum. A kard része a markolat, a markolat
díszítése a keresztvas és a kardbojt. A markolatdíszítés a várat és
a keresztet, valamint a mértékletességet szimbolizálja. A kardlapba
az argentin himnusz egy sorát vésték be: Sean eternos los laureles
(Legyen a babér örök).

A KATONAI AKADÉMIA SZERVEZETI
VÁLTOZÁSAI
1880 szeptemberében létrehozták a katonazenekart, annak érdekében, hogy kísérje a kadétokat a felvonulásokon és a nyilvános rendezvényeken. 1881-ben nevezték ki az első katonaorvost, Mariano
Gonzálest az akadémiára. A szervezet 1870–1892 között változatlan
maradt. 1894 januárjában az akadémia már a San Martín épületben
működött, az új tanterv szerint. 1895-ben hivatalosan döntöttek a
kadéttestület (Cuerpo de Cadetes) létrehozásáról.
CZETZ JÁNOS HONVÉD TÁBORNOK NYOMÁN ARGENTÍNÁBAN
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mática y Educación Física) y para pilotos civiles. Los
egresados reciben el despacho de teniente o teniente
primero, en función del número de años de servicio en
sus respectivas unidades o en tropas.
El curso de dos años ofrecido a músicos militares
está disponible para suboficiales con al menos cinco
años de servicio. Los egresados adquieren el rango de
teniente primero.
Después de 2000, se ofrecieron cursos de breve duración para oficiales de reserva pero esta formación se
suprimió algunos años más tarde, debido al bajo rendimiento de los egresados.
El examen de ingreso al Colegio consta de un examen médico, psicológico y de aptitud física, según corresponda a cada especialidad, y es obligatorio tener el
título de bachillerato. Durante su formación, los cadetes
son de primer, segundo, tercer y cuarto año.
Entre los años 1873 y 2019, el Colegio Militar
de la Nación celebró 149 entrega de despachos a cadetes.
Los símbolos del Colegio son el Escudo y el Sable.
El escudo muestra el emblema del Colegio, el Torreón
como símbolo de la fortaleza tanto física como moral.
Los laureles que enmarcan el Torreón simbolizan el honor y la gloria.84 El Sable del Oficial del Ejército Argentino es un símbolo de mando. Las partes del Sable son
el puño, su decorado con el guardamanos, y la dragona
y su cinta con lazo corredizo. El decorado simboliza el
castillo y la cruz, así como la moderación. La hoja lleva
inscrito un renglón del Himno Nacional: «Sean eternos
los laureles».

Ակադեմիայում կա չորս տարբեր մասնագիտացում:
Չորսամյա բակալավրիատ, որտող պատրաստում են
հետևակային, հեծելազորային, հրետանային, ռազմատեխնիկական և լրատվամիջոցների, ինչպես նաև նյութատեխնիկական ապահովման և ռազմական տեխնիկա
մասնագիտացումներով սպաների: Ուսման ավարտից հետո
կադետները ստանում են լեյտենանտի կոչում:
Մյուս բակալավր ծրագրում պատրաստում են մասնագիտացված բուժքույրերի. այստեղ ուսանողները մասնակցում են ռազմական ակադեմիայի եռամյա կրթական
ծրագրին, այնուհետև՝ չորրորդ տարին անցկացնում են
կենտրոնական ռազմական հոսպիտալում: Ուսուցումն
ավարտելուց հետո շրջանավարտները ստանում են ավագ
լեյտենանտի կոչում:
Կա նաև մեկամյա սպայական դասընթաց համալսարանական դիպլոմ ունեցող սպաների (բժշկություն,
ստոմատոլոգիա, դեղագործություն, կենսաքիմիա, անասնաբուժություն, իրավագիտություն, ինֆորմատիկա և ֆիզիկական կրթություն մասնագիտություններով), ինչպես նաև
քաղաքացիական օդաչուների համար: Ավարտելիս նրանք
ստանում են լեյտենանտի կամ ավագ լեյտենանտի կոչում՝
կախված ծառայության տարիների քանակից:
Ռազմական նվագախմբի երկամյա ուսումնական ծրագրին կարող է մասնակցել առնվազն հինգ տարի ծառայություն
ունեցող ֆելդմարշալը: Ավարտելիս նրանք ստանում են
լեյտենանտի կոչում:
2000 թվականից սկսած կարճաժամկետ դասընթացներ
էին անցկացվում պահեստազորի սպաների համար, սակայն
դրանք դադարեցվեցին մի քանի տարի անց՝ շրջանավարտների
կողմից ցուցաբերված ցածր արդյունքների պատճառով:
Ակադեմիայի ընդունելության քննությունը բաղկացած
է առողջության, հոգեբանական և ֆիզիկական պատրաստության քննություններից, իսկ միջնակարգ դպրոցի
դիպլոմը հիմնական պահանջն է: Ուսուցման ընթացքում
առաջին, երկրորդ, երրորդ և չորրորդ կուրսի ուսանողները
կադետներ են:
1873-ից մինչև 2019 թվականները ազգային ռազմական
ակադեմիայում 149 զինվորական է երդում տրվել:
Ակադեմիայի խորհրդանիշն է վահանը և սուրը: Վահանի վրա պատկերված է ազգային ռազմական ակադեմիայի
զինանշանը՝ աշտարակը, որը խորհրդանշում է ոչ միայն
ֆիզիկական, այլև բարոյական ուժ: Երկու կողմից աշտարակը պատող դափնին պատվի և փառքի նշան է:84
Արգենտինյան բանակի սպայի թուրը հրամանի խորհրդանիշ
է: Սրի բռնակը զարդարված է խաչով և սրակալով: Բռնակի
վրա պատկերված ամրոցը և խաչը խորհրդանշում են
չափավորություն: Սրի վրա փորագրված է արգենտինական
օրհներգից մեկ տող՝ «Sean eternos los laureles» (Թող դափնին
հավերժ լինի)։
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A tüzér- és hadmérnökkadétok egy alegységben szolgáltak
1909-től 1921-ig, amikor két különálló századra oszlottak. A lövészkadétok létszámának megnövekedése eredményezte a második
lövészszázad létrehozását.
1921. február 22-én alakították meg a lövészzászlóaljat (Batallón de Infantería), 1925. február 19-én pedig a harmadik lövészszázadot. A negyedik lövészszázad csak időlegesen működött
1944‒1955 között.
1932. március 14-én hozták létre az Agrupación Montadát, amelyet egy lovasszázad (Escuadrón de Caballería), egy tüzérosztály
(la Batería de Artilleria) és egy műszaki század (la Compañía de
Ingenieros) alkotott.
A légierő részleget (Sección Aeronáutica), később a légierőszázadot (Compañía de Aviación) 1935. augusztus 27-én alapították, majd
1943-ban integrálták az Agrupación Montadába, addig, amíg véglegesen át nem került a córdobai Escuela de Aviación Militarhoz.
1944-ben megalakították a híradószázadot.
1947-ben megszervezték a 2. Agrupación Montadát, ide tartozott a műszaki, a híradó- és a Compañía de Servicios század. Az
1. Agrupación Montadában a tüzérosztály és a lovasszázad maradt.
Ez a szervezet 1951-ig állt fenn. Utána létrehozták az Agrupación
Básicát, amely az első évfolyam három századát, az Agrupación
Especialidadest (ide tartoztak a hadtáp és a fegyverzettechnikus kadétok) és a Tanfolyamok és Szolgáltatások Csoportját (Agrupación
Cursos y Servicios ‒ Enfermería y los cursantes) foglalta magában.
1951-ben hozták létre az Agrupación Serviciost, amelyet évekkel
később Agrupación Tropasnak, majd Támogató Csoportnak neveztek (Agrupación Apoyo).
A tanárok kezdetben az aligazgató alárendeltségében szolgáltak,
1893-ban alakították ki a tanulmányi ügyekért felelős (Inspector de
Estudios) felügyelő beosztást.
Az akadémia jelenlegi szervezete az alábbi elemekből áll:

• parancsnokság (Dirección),
• személyügyi aligazgatóság (Subdirección y Estado Mayor);
• osztályok:

•
•
•
•

– akadémiai osztály (Departamento Académico),
– előmeneteli osztály (Departamento Evaluación),
– kutatási osztály (Departamento Investigación),
– fejlesztési osztály (Departamento Extensión),
kadéttestület (Cuerpo de Cadetes),
támogatócsoport (Agrupación Apoyo),
katonazenekar (Agrupación Sinfónica),
testnevelési tanszék (Departamento Educación Física).

Domingo De Ruvo zeneszerző komponálta a Colegio Militar de
la Nación 1941-től hivatalos indulóját – a lövészek, a katonai műszakiak és a híradók indulóit.
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REORGANIZACIONES DEL
COLEGIO MILITAR
En septiembre de 1880, se estableció la banda militar
para acompañar a los cadetes en los desfiles y actos públicos. En el año 1881, se nombró a Mariano González
primer médico militar del Colegio. La organización se
quedó inalterada entre los años 1870 y 1892. En enero
de 1894, el Colegio ya funcionaba en el edificio de San
Martín, de acuerdo con su nuevo plan de estudios. En
el año 1895, se decidió oficialmente crear el Cuerpo de
Cadetes.
Los cadetes de Artillería e Ingeniería militar sirvieron en la misma división entre 1909 y 1921, año en que
les separaron en dos compañías independientes. Ante el
creciente número de cadetes de Infantería, se estableció
la segunda compañía de Infantería.
El 22 de febrero de 1921, se creó el Batallón de Infantería, y el 19 de febrero de 1925, la tercera Compañía de Infantería. La cuarta compañía funcionó provisionalmente entre los años 1944 y 1955.
El 14 de marzo de 1932, se creó la Agrupación
Montada, formada por un Escuadrón de Caballería, una
Batería de Artillería y una Compañía de Ingenieros.
La Sección Aeronáutica, más tarde nombrada Compañía de Aviación, fue creada el 27 de agosto de 1935,
y luego integrada en la Agrupación Montada en el año
1943, hasta su integración definitiva en la Escuela de
Aviación Militar de Córdoba.
En el año 1944, se creó la compañía de Comunicaciones.
En el año 1947, se organizó la 2a Agrupación
Montada, formada por las compañías de Ingenieros,
Comunicaciones y de Servicios. La 1a Agrupación
Montada se quedó con la Batería de Artillería y el
Escuadrón de Caballería. Esta organización existió
hasta 1951. Después, se creó la Agrupación Básica, que incluía las tres compañías del primer año, la
Agrupación Especialidades (formada por los cadetes de Intendencia y Arsenales (Técnicos de Armas),
así como la Agrupación Cursos y Servicios. En el
año 1951, se creó la Agrupación de Servicios, posteriormente nombrada Agrupación Tropas y más tarde
Agrupación Apoyo.
Inicialmente, los profesores dependían del subdirector. En el año 1893, se introdujo el cargo de Inspector de Estudios.

ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
1880թ.-ին սեպտեմբերին ստեղծվեց ռազմական նվագախումբը՝ կադետներին շքերթներում և հասարակական
միջոցառումներում ուղեկցելու նպատակով։ 1881թ.-ին ակադեմիային կից նշանակվեց առաջին ռազմական բժիշկ
Մարիանո Գոնզալեսը։ Ակադեմիայի կազմակերպչական կառուցվածքը 1870–1892թթ. միջև անփոփոխ է մնացել։ 1894թ.
հունվարին ակադեմիան արդեն գործում էր Սան Մարտին
մասնաշենքում՝ նոր ուսումնական ծրագրի համաձայն։
1895թ.-ին պաշտոնական որոշում ընդունվեց կադետների
կորպուսի (Cuerpo de Cadetes) ստեղծման մասին։
Հրետանային և ռազմատեխնիկական բաժինների կուրսանտները մեկ ստորաբաժանման մեջ էին ծառայում 19091921 թվականներին, երբ նրանց բաժանվեցին երկու առանձին
ջոկատի: Դիպուկահար հրացանների թվի աճը հանգեցրեց
դիպուկահարների երկրորդ ջոկատի ստեղծմանը:
Հետևակային գումարտակը (Batallón de Infantería) ձևավորվել է 1921թ.-ի փետրվարի 22-ին, իսկ երրորդ հետևակային
վաշտը ձևավորվել է 1925թ.-ի փետրվարի 19-ին: Չորրորդ
հետևակային վաշտը գործում էր միայն ժամանակավորապես
1944-1955 թվականներին:
1932թ.-ի մարտի 14-ին ձևավորվեց «Agrupación Montada»-ն, որը բաղկացած էր հեծելազորային վաշտից (Escuadrón
de Caballería), հրետանային ջոկատից (la Batería de Artilleria) և
տեխնիկական վաշտից (la Compañía de Ingenieros):
Օդային ուժերի ստորաբաժանումը (Sección Aeronáutica),
այնուհետև՝ Օդային ուժերի վաշտը (Compañía de Aviación),
ստեղծվել է 1935-ի օգոստոսի 27-ին և 1943-ին ինտեգրվել է
Agrupación Montada-ի հետ և վերջիվերջո ձուլվել «Cordoba-i
Escuela de Aviación Militar»-ի հետ:
1944թ.-ին ձևավորվել է լրատվական վաշտը:
2-րդ «Agrupación Montada»-ն ստեղծվել է 1947թ.-ին.
նրա մեջ էին մտնում տեխնիկական, լրատվական և «Compañía de Servicios» վաշտերը: 1-ին «Agrupación Montada»ում մնացին հրետանին և հեծելազորային վաշտերը: Այս
կազմակերպությունը գոյատևեց մինչև 1951 թվականը:
Այնուհետև ստեղծվեց «Agrupación Básica»-ն, որն իր մեջ
ընդգրկում էր առաջին կուրսի երեք վաշտը՝ «Agrupación
Especialidades»-ը (սրա մեջ մտնում էին նյութա- և սպառազինության տեխնիկական ապահովման կադետները) և
դասընթացների ու ծառայությունների խումբը (Agrupación
Cursos y Servicios - Enfermería y s cursantes y)։ 1951 թվականին
հիմնադրվել է «Agrupación Servicios»-ը, որը հետագայում
կոչվեց «Agrupación Tropas», այնուհետև՝ Աջակցության խումբ
(Agrupación Apoyo):
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La organización actual del Colegio consta de los siguientes elementos:
• Dirección
• Subdirección del Personal y Estado Mayor General
• Departamentos:
– Departamento Académico
– Departamento Evaluación
– Departamento Investigación
– Departamento Extensión
• Cuerpo de Cadetes
• Agrupación Apoyo
• Agrupación Sinfónica
• Departamento Educación Física
La canción del Colegio Militar de la Nación, oficial
desde 1941, así como las canciones de infantes, ingenieros y Comunicaciones, fueron compuestas por Domingo de Ruvo.

Ուսուցիչները սկզբում ծառայում էին տնօրենի տեղակալի
գլխավորության ներքո, իսկ 1893թ.-ին ստեղծվեց կրթական
հարցերով տեսուչի պաշտոնը (Inspector de Estudios)։
Ակադեմիայի ներկայիս կառուցվածքը ընդգրկում է հետևյալ
տարրերը.
• հրամանատարություն (Dirección),
• կադրերի վարչություն (Subdirección y Estado Mayor);
• բաժանմունքներ:
– ակադեմիական բաժին (Departamento Académico),
– առաջխաղացման բաժին (Departamento Evaluación),
– հետազոտական բաժին (Departamento Investigación),
– զարգացման բաժին (Departamento Extensión),
• կադետների միություն (Cuerpo de Cadetes),
• զարգացման խումբ (Agrupación Apoyo),
• ռազմական երգչախումբ (Agrupación Sinfónica),
• ֆիզիկական պատրաստության ամբիոն (Departamento
Educación Física).
Կոմպոզիտոր Դոմինգո Դե Ռուվոն է գրել ազգային
ռազմական ակադեմիայի 1941թ.-ից պաշտոնական դարձած
քայլերգը և հրաձիգների, ռազմական ինժեներների և լրատվական ստորաբաժանումների քայլերգները:
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III. AZ AKADÉMIA
ÉPÜLETEI, EMLÉKMŰVEI
ÉS SZOBRAI
„Ne felejtsük el, hogy a nagy cselekedetek, valamint a népek
nagysága nem csodák, hanem mindig a kitartás, az erkölcs,
a komolyság, a tanulás, a munka és az áldozat eredményei.”
Manuel Savio tábornok

Galambház (El Palomar de Caseros)
Az El Palomar de Caseros 1788-ban épült, a kor csodája volt. Ez a
ritka és gyönyörű kör alakú épület erődítménynek néz ki, valójában
galambház volt. A két kör alakú emelettel és a középen toronyként
kiemelkedő belső terekkel a korabeli építkezésben is egyedi jellegű
volt. Az építményben 9999 kiépített fészek található, több ezer galamb fészkelt itt. A galambok fülkéi a kor csodájának számítottak.
Don Diego de Caseros építette, mert egykor a galambok birtoklása különlegesnek számított, a tulajdonos hatalmát és gazdagságát
szimbolizálták. A francia konyha egyértelmű hatása mutatkozott
meg abban, hogy a galamb felkerült az argentinok étlapjára, egykor
különleges és nagyon drága csemegének számított. A galambház
épületét 1942-ben nemzeti történelmi műemléknek nyilvánították.

 A magyar delegáció
egy argentin kadéttal
a galambház előtt

 La delegación húngara
con un cadete argentino ante
El Palomar
 Հունգարիայի
պատվիրակությունը մի
արգենտին կուրսանտի հետ,
Աղավնատան դիմաց:
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III. EDIFICIOS,
MONUMENTOS
Y ESTATUAS DEL
COLEGIO
«No olvidemos que los grandes actos, así como
la grandeza de los pueblos no son milagros, sino
siempre son el resultado de la perseverancia, la
moral, la seriedad, el aprendizaje, el trabajo y el
sacrificio.»
General Manuel Savio

III. ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ
ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ,
ՀՈՒՇԱԿՈԹՈՂՆԵՐԸ և
ԱՐՁԱՆՆԵՐԸ
«Հիշեցե՜ք, որ մեծ գործերն ու ազգերի
մեծությունը հրաշքներ չեն, այլ միշտ արդյունք
են դիմադրողականության, բարոյականության,
խոհեմության, ուսման, աշխատանքի և
զոհաբերության»:
Գեներալ Մանուել Սավիո

El Palomar de Caseros

Աղավնատուն (El Palomar de Caseros)

Construido en 1788, El Palomar era una maravilla de su
época. Pese a su aspecto de fortaleza, este raro y hermoso edificio circular era un palomar. Con sus dos pisos
circulares y espacios interiores que sobresalen en medio
como una torre, tenía un carácter singular también en
la arquitectura de aquella época. La estructura alberga
9.999 nichos. Allí anidaron millares de palomas. Los
nichos eran una maravilla de su época. El edificio fue
construido por Don Diego de Caseros porque tener palomas era algo especial, demonstraba el poder y riqueza
de su dueño. Por clara influencia de la cocina francesa,
la paloma llegó a figurar en el menú de los argentinos,
considerada en su momento un manjar exquisito y muy
caro. En el año 1942, El Palomar fue declarado Monumento Histórico Nacional.

Էլ Պալոմար դե Կասերոսը կառուցվել է 1788 թվականին,
այն եղել է այդ ժամանակի հրաշքը: Այս հազվադեպ, գեղեցիկ
և շրջանաձև կառույցը՝ ամրոցի տեսք է ունեցել և այն
իրականում աղավնատուն է եղել: Երկու շրջանաձև հարկերով
կառույցը՝ մեջտեղից դեպի վեր սլացող աշտարականման
տեսքը, համարվել է ժամանակի հազվագյուտ շինություն:
Կառույցում եղել են 9999 հատ կառուցված բույններ.
հազարավոր աղավնիներ բույն են դրել այստեղ: Աղավնաբները
համարվել են ժամանակի հրաշքը: Այն կառուցվել է Դոն
Դիեգո դե Կասերոսի կողմից, ժամանակին աղավնի ունենալը
յուրահատուկ է եղել. այն համարվել է՝ տիրոջ ուժի և
հարստության խորհրդանիշը:
Ֆրանսիական խոհանոցը ակնհայտ ազդեցություն
ունեցավ, աղավնու ընդգրկվելը՝ արգենտինական ճաշացուցակի մեջ, ժամանակին այն համարվում էր յուրահատուկ,
թանկ կերակրատեսակ: 1942-թվականին Աղավնատունը
հռչակվեց ազգային, պատմական հուշակոթող:

Casa de Caseros
En la estancia de la familia Caseros, cerca de El Palomar, aproximadamente a 500 metros, se encuentra la
Casa de Caseros, construida por Diego de Caseros en el
año 1788. Es aquí donde sucedió un famoso evento de
la historia de la Argentina, la Batalla de Caseros el 3 de
febrero de 1852. En la contienda el ejército de Buenos
Aires liderado por Juan Manuel de Rosas (10.000 soldados de infantería y 12.000 de caballería) se enfrentó
al Ejército Grande de Justo José de Urquiza (24.000
soldados). La batalla concluyó con la derrota de Rosas85
y su exilio a Inglaterra. Su derrota supuso una ruptura

Կասերոների տունը (Casa de Caseros)
Կասերոների ընտանիքին պատկանող սեփականությունը՝
որը աղավնատան շրջակայքից ոչ հեռու, մոտ 500 մ.
հեռավորությամբ է, այստեղ էլ գտնվում է Կասերոների
տունը: Տունը կառուցել է Դիեգո դե Կասերոն 1788-ին: 1852ի, փետրվարի 3-ին այստեղ տեղի ունեցել մի ուշագրավ
իրադարձություն, Արգենտինայի պատմության մեջ՝
Կասերոների պայքարը: Խուան Մանուել դե Ռոսասն էր
ղեկավարում Բուենոս Այրեսի բանակը (10000 հետևակային
զինվոր և 12000 հեծելազոր) և Խուստո Խոսե դե Ուրկիզան
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 A galambház
 El Palomar
 Աղավնատունը

Casa de Caseros
A Caseros család birtokán, a galambház közelében, kb. 500 méterre található a Casa de Caseros. A házat Diego de Caseros építette
1788-ban. 1852. február 3-án Argentína történelmének nevezetes
eseménye zajlott itt, a Caseros-ütközet. A Juan Manuel de Rosas vezette Buenos Aires-i hadsereg (10 000 gyalogos katona, 12 000 lovas) és a Justo José de Urquiza vezette hadsereg (Ejército Grande,
24 000 fő) ütközött meg egymással. A csata de Rosas85 vereségével

 Casa de Caseros
 Casa de Caseros
 Կասերոսների Տունը

(Casa de Caseros)
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էր ղեկավարում հակառակորդի բանակը (Ejército Grande,
24000 զինվոր), ովքեր պայքարում էին միմիյանց դեմ: Մարտը
ավարտվում է դե Ռոսասի85-ի պարտությամբ, ով փախչում է
Անգլիա: Նրա պարտությունը կտրուկ փոփոխություն բերեց
Արգենտինայի պատմության մեջ: Վերջ դրվեց Ռոսասի
կառավարմանը Բուենոս Այրեսումը և Արգենտինայում, նրա
20 տարվա համադաշնության կառավարմանը: 1853թ.-ին
ժամանակավորապես նախագահ ընտրվեց Խուստո Խոսե
դե Ուրկիզանը, ով մեծ ներդրում ունեցավ երկրի առաջին
սահամանադրության ստեղծման գործում, իսկ 1854թ.-ին նա
դարձավ Արգենտինայի հանրապետության նախագահ:
Ճակատամարտից հետո կառույցը մասամբ ավերվեց,
ժամանակի ընթացքում տեսք ավելի վատթարացավ: Կառույցը
ունի ինը սենյակ, որոնք թանգարանային ցուցահանդեսի
(պատմական դրոշներ և զենքեր) մի մասն է: Կասերոսի
դաշտավայրըը հռչակվեց, որպես պատմական հուշավայր
1942 թվականի, մայիսի 21-ին: Կասերոսների տունը 1983
թվականին, հուլիսի 26-ին հռչակվեց, որպես պատմական
հուշարձան:

Զենքերի Թանգարան
(Museo de Armas)
en la historia de Argentina. Puso fin a los 20 años de
mandato de de Rosas como gobernador de Buenos Aires y de la Confederación Argentina. En el año 1853,
el presidente provisional de la Confederación Argentina
Justo José de Urquiza apoyaba el establecimiento de la
primera constitución del país y en el año 1854 fue elegido primer presidente de la Nación.
Después de la Batalla de Caseros, la casa fue demolida en parte, y después el tiempo siguió su obra de

Զենքի թանգարանում ցուցադրված է, ռազմական հրազենի
պատմությունը: Թանգարանում կարելի է տեսնել պատմական
դարաշրջանից եկող զենքեր, ժամանակակից զենքեր և
նույնիսկ այժմյան զենքեր: Կան նաև վաղ դարաշրջանից՝ 15–
16-րդ դարերի որոշ զենքեր, կարելի է տեսնել տարբեր Mauserզենքեր, 1891թ.-ի հրացաններ, 1909 թվականի արգենտինյան
բանակի մոդելներ, հետևակայիների համար հրացան
սվինով, տեխնիկական ստորաբաժանումների և հեծելազորի
համար օգտագործվող կարաբիններ, առաջին և եկրորդ
համաշխարհային պատերազմի ժամանակ օգտագործված
զենքեր: Ցուցասրահներից մեկում ցուցադրված են զենքեր,
որոնք օգտագործվել են ազգային ռազմական ակադեմիայի
(a Colegio Militar de la Nación) հիմնադրման ժամանակից:
Այստեղ կարելի է տեսնել թնդանոթը, որը 1997 թվականին
վերանորոգել է Գիլերմո Մարինոն՝ իր ուսումնարանի ուսման
II.-րդ տարում:
Առաջին ցուցասրահում ներկայացված է տարբեր ժամանակներում, երկրներում (Իսպանիա, Բրազիլիա, Չիլի, և
Գերմանիա) ստեղծված զենքեր և մոդելներ: Թանգարանի
գլխավոր սրահում՝ ցուցադրված է իսպանական բանակի
կողմից պատրաստված մակետը, որը պատկերում է Տոլեդոյի
ամրոցը (Alcázar de Toledo): Այս չուգունից և բրոնզից
ձեռակերտ փորագրված հուշարձանը, որը կշռում է մոտ երեք
ու կես տոննա 1948-ի օգոստոսի 7-ին Իսպանիայի դեսպան՝
Մոտրիչոյի կոմսը, Դոկտոր Խոսե Մարիա դե Արեիլզան
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végződött, aki Angliába menekült. A veresége éles törésvonalat jelent Argentína történelmében. Véget vetett de Rosas Buenos Aires
kormányzójaként és az Argentin Konföderáció kormányzójaként eltöltött 20 éves hivatali idejének. Az Argentin Konföderáció ideiglenes elnökeként Justo José de Urquiza 1853-ban támogatta az ország
első alkotmányának létrehozását, 1854-ben pedig ő lett Argentína
köztársasági elnöke.
A házat a csata után részben lerombolták, állaga idővel tovább
romlott. Az épületben kilenc szoba található, amelyek a múzeumi
kiállítás (történelmi zászlók és fegyverek) részei. A caserosi mezőt
1942. május 21-én történelmi emlékhelynek, a Casa de Caserost
1983. július 26-án történelmi emlékműnek nyilvánították.

A Fegyverek Múzeuma
(Museo de Armas)

 Az Alcazar makettje
 La maqueta del Alcázar
 Տոլեդո ամրոցի մակետը

A fegyvermúzeum a katonai lőfegyverek történetét mutatja be. Történelmi korok fegyverei, modern fegyverek, sőt napjaink fegyverei
láthatók a múzeumban. A régi korok fegyverei között van néhány
15. és a 16. századból származó is, megtalálhatók a különböző
Mauser-fegyverek, 1891-es puskák, az argentin hadseregben rendszeresített 1909-es modellek, gyalogospuska bajonettel, a műszaki alakulatoknál és a lovasságnál használt karabélyok, az első és
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պաշտոնապես այն հանձնեց Ռազմական ակադեմիայի
հրամանատար, գնդապետ Խուն Կառլոս Ռուդային:
Թանգարանի սրահներից մեկում, ցուցադրված են զենքեր,
սաղավարտներ, նռնակներ, ատրճանակներ և հրազեների
համար զինամթերք: Այստեղ ներկայացված են 1845-ից մինչև
1850 թվակաների հրետանային զենքեր, որոնք հայտնաբերվել
են «Entre Ríos» նահանգում, կուրսանտների (կադետների)
վարժանքներ կատարելու ժամանակ՝ առվի հոսքում: «Skoda»
76,5մմ. օդային թնդանոթը, ուսումնական նպատակներով
տեղափոխվել է ակադեմիա:

Նախագահ Դոմինգո Ֆաուստինո
Սարմինտոյի կիսանդրին

Bihari Kristóf honvédtisztjelölt a múzeumban  El cadete
Kristóf Bihari en el Museo  Բիհարի Քրիստոֆ՝ բանակի
սպայի թեկնածուն, թանգարանում

destrucción. El edificio cuenta con nueve habitaciones,
destinadas al museo (banderas y armas históricas). El
campo de Caseros fue declarado Sitio Histórico el 21
de mayo de 1942. La Casa de Caseros fue declarada
Monumento Histórico el 26 de julio de 1983.

Նախագահ Սարմինտոյի կիսանդրին դրված է ակադեմիայի
շենքի՝ գլխավոր, կամարակապ մուտքի դիմաց: Նրա պատվանդանին նշված է՝ նրա մահվան տարեթիվը և մահվանից
100 տարի հետո պատրաստված հուշատախտակներ: Երախտապարտ ժառանգորդները հուշատախտակ դրեցին արձանի
պատվանդանին, ի հիշատակ ակադեմիայի տեղափոխվելը Էլ
Պալոմա՝ 80 ամյակի կապակցությամբ :
Նախագահ Սարմինտոն անժխտելի ներդրում է ունեցել
ազգային ռազմական ակադեմիայի հիմնադրման գործում:
Արգենտինացի գրող և պետական գործիչը ծնվել է՝ Սան
Խուան նահանգում, 1811 թվականի փետրվարի 15-ին, մահացել է՝ 1888 թվականի սեպտեմբերի 11-ին, Պարագվայի
Ասունսիոն քաղաքում: Նա 1868 թվականի հունիսին
ընտրվել է հանրապետության նախագահ, նախագահել

El Museo de Armas
El Museo de Armas muestra la historia de las armas
de fuego de uso militar. En el museo se pueden ver
armas antiguas, modernas y contemporáneas. Entre
las armas antiguas hay algunas que datan de los siglos
XV y XVI, hay distintas armas del sistema Máuser,
fusiles 1891, modelos 1909, en servicio en el Ejército
argentino, como el fusil de infantería con su sable bayoneta y las carabinas de ingenieros y de caballería,
así como las armas de la primera y segunda guerra
mundial. En una de las salas están expuestas las armas
utilizadas desde la fundación del Colegio Militar de
la Nación. Se expone un fusil de avancarga sistema
tower restaurado por el cadete de 2o año Guillermo
Marino en el año 1997.
En la primera sala están distribuidas armas y
modelos de distintos países (España, Brasil, Chile y
Alemania). En el salón mayor se destaca la maqueta

Barométer  Barómetro  Բարոմետր
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 Maxim-géppuska
 Ametralladora Maxim
Maxim-գնդացիր

a második világháborúban használt fegyverek. Az egyik kiállítási
teremben a Colegio Militar de la Nación alapítása óta használt fegyvereket mutatják be. Itt található az a toronylöveg, amelyet 1997ben Guillermo Marino II. évfolyamos kadét restaurált.
Az első teremben különféle korszakokból, országokból (Spanyolország, Brazília, Chile és Németország) származó fegyverek és
modellek találhatók. A múzeum főcsarnokában a spanyol hadsereg
által készített makett áll, amely a toledói Alcazárt ábrázolja. Ezt az
öntöttvasból és bronzból épített, kézi véséssel ellátott, körülbelül
három és fél tonna súlyú emlékművet 1948. augusztus 7-én ünnepélyes keretek között Spanyolország nagykövete, Dr. José María de
Areilza, Motrico grófja adta át hivatalosan a katonai akadémia parancsnokának Juan Carlos Ruda ezredesnek.
A múzeum egyik szárnyában ökölfegyverek, sisakok, gránátok,
könnyűfegyverek lőszerei találhatók. Az 1845–1850 közötti évekből származó tüzérségi fegyvereket is kiállítottak itt, amelyeket az
akadémia kadétjai Entre Ríos tartományban, egy gyakorlat során
találtak a patakmederben. A Skoda 76,5 mm-es légvédelmi ágyút
oktatási célból vitték az akadémiára.

Domingo Faustino Sarmiento elnök
mellszobra
Sarmiento elnök mellszobra az akadémia boltíves főbejáratával
szemben, kiemelt helyen áll. A talapzatán megtalálhatók a halálakor, illetve a halála után 100 évvel készített emléktáblák. Az akadémia El Palomárba költözésének 80. évfordulóján is emléktáblát
helyeztek el a szobor talapzatán a hálás utódok.
CZETZ JÁNOS HONVÉD TÁBORNOK NYOMÁN ARGENTÍNÁBAN
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obsequiada por el ejército de España, que representa las ruinas del Alcázar de Toledo. Este monumento
construido en fundición de cobre y bronce y cincelado a mano, con un peso de tres toneladas y media
aproximado, fue entregado oficialmente, en el marco
de un acto solemne, al director del Colegio Militar
coronel Juan Carlos Ruda por el embajador de España Dr. José María de Areilza, conde de Motrico, el 7
de agosto de 1948.
En una de las alas del Museo se ubican armas de
puño, cascos, granadas y municiones para armas livianas. En el ala opuesta se exponen armas de artillería que
datan de los años 1845–1850, que fueran encontradas
en el lecho de un arroyo, por los cadetes del Colegio, al
realizar ejercicios de maniobra en la provincia de Entre
Ríos. El cañón para uso antiaéreo Skoda cal 76,5 mm
fue traído al Instituto con fines didácticos.

Busto del presidente
Domingo Faustino
Sarmiento
El busto del presidente Sarmiento se encuentra en un
lugar destacado, enfrente del Arco de Entrada del Colegio. En su pedestal se pueden ver las placas conmemorativas colocadas a su muerte y 100 años más tarde. La
posteridad agradecida también colocó una placa en el
pedestal con motivo del 80o aniversario del traslado del
Colegio a El Palomar.
El presidente Sarmiento acumuló méritos imperecederos en la fundación del Colegio Militar de la
Nación. Escritor y estadista argentino, nacido en la
provincia de San Juan el 15 de febrero de 1811 y fallecido en Asunción del Paraguay el 11 de septiembre
de 1888. En junio de 1868, fue elegido presidente de
la República para el período 1868–1874. Durante su
mandato concluyó la guerra del Paraguay, se realizó el
primer censo nacional, se crearon escuelas, se prolongó
el ferrocarril central hasta las provincias de Córdoba y
Entre Ríos, se construyeron puentes y otras obras públicas, se fundó el Colegio Militar de la Nación y la
actual Escuela Naval.

Altar de la Patria
El 26 de junio de 1947, la Escuela Naval Militar regaló este monumento al Colegio como símbolo de la
camaradería entre los diferentes ejércitos (Tierra, Aire,

է 1868–ից մինչև 1884 թվականները: Նրա կառավարման
օրոք ավարտվեց Պարագվայի պատերազմը, առաջին անգամ
կատարվեց մարդահամար, հիմնեց դպրոցներ, ընդլայնեց
կենտրոնական երկաթուղին՝ Կորդոբա և Էնտրե Ռիոս
նահանգների միջև, կառուցեց կամուրջներ և հանրային
կոմունալ ծառայություններ, հիմնադրեց՝ ազգագին ռազմական ակադեմիան և ռազմածովային դպոցը:

Հայրենիքի Հուշահամալիրը
(Altar de la Patria)
1947 թվականի հունիսի 26-ին ռազմածովային դպրոցը,
(Escuela Naval Militar) ռազմական ակադեմիային նվիրեց
«Հայրենիքի Հուշահամալիրը», որպես ռազմական ուժերի
միջև եղած բարեկամության խորհրդանիշ (այս մասին գրված
է հուշակոթողի հետնամասում): Ի դեպ կուրսանտները այն
անվանել են «երկու դրոշներ»: Հայրենիքը խորհրդանշող
հուշակոթողի մեջտեղում՝ կնոջ պատկերի կողքին, ծովակալ
և ցամաքային ուժի կադետ է կանգնած՝ դրոշակը ձեռքին:
Հուշակոթողը, որը հսկվում է զինված անձի կողմից. այն
նախագծել է ճարտարապետ Խորխե Կարվետի Ռիվսին և
կառուցել է ճարտարապետ Նաննին: Սկզբում Հուշակոթողի
պատվանդաների ներքո եղել են հողերը, որոնք բերվել են
Արգենտինայի անկախության համար պայքարած մարտի
դաշտերից: Ներկայումս այն պահպանվում է՝ փայտե արկղի
մեջ, ակադեմիայի թանգարանում: Հուշարձանի հետնամասում նշված է Արգենտինայի անկախության համար
պայքարած, ամենակարևոր ճակատամարտերի վայրերը
(Suipacha, Champichuelo, Las Piedras, Tucuman, Cerrito, Salta):
Հայրենիքի Հուշահամալիրի աջ կողմի հուշակոթողը դրված է՝
ի պատիվ արգենտինացի ծովակալ Գուլիեռմո Բրաունին, իսկ
ձախ կողմինը՝ ի պատիվ գեներալ Խոսե դե Սան Մարտինին:

Տակուարի թմբկահարը (Al Tambor
de Tacuarí)
1811-ի մարտի 9-ին գեներալ Մանուել Բելգրանոյի բանակը
պարտվեց իսպանական բանակի կողմից՝ Տակուարյում
(Պարագվայ): Այս ճակատամարտում, թույլ տեսողություն
ունեցող՝ Ցելեստինո Վիդալի օգնականը, (lazarillo) 12ամյա մի տղա էր, որը խանդավառորեն թմբկահարում էր
և հրամաններ էր փոխանցում այն զինվորներին, որոնք
խիզախորեն պայքարում էին եռակի ուժով թշնամու դեմ:
Պեդրո Ռիոսը՝ Տակուարի թմբկահարը, մահացավ մարտադաշտում: Նա դարձավ մանկական հերոսության խորհրդանիշը: Ակադեմիան մարտի 9-ը նշում է, որպես հերոս
երեխայի հիշատակի օր: Արգենտինացի արվեստագետներին,
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 Domingo Faustino
Sarmiento elnök mellszobra
 Busto del presidente
Domingo Faustino Sarmiento
 Նախագահ Դոմինգո
Ֆաուստինո Սարմինտոյի
կիսանդրին

Sarmiento elnöknek elévülhetetlen érdemei vannak a Colegio
Militar de la Nación alapításában. Az argentin író és államférfi
1811. február 15-én született San Juan tartományban, 1888. szeptember 11-én halt meg Asunción del Paraguayban. 1868 júniusában
köztársasági elnökké választották az 1868–1884 közötti időszakra.
Hivatali ideje alatt fejeződött be a paraguayi háború, végrehajtották
az első népszámlálást, iskolákat alapított, a központi vasutat kiterjesztette Córdoba és Entre Ríos tartományokra, hidakat és közműveket építtetett, megalapította a Nemzeti Katonai Akadémiát és a
Haditengerészeti Iskolát.

A Haza Oltára (Altar de la Patria)
1947. június 26-án a Haditengerészeti Iskola (Escuela Naval Militar) a haderőnemek közötti bajtársiasság jelképeként adományozta
a Haza Oltára emlékművet a katonai akadémiának. (Az erről szóló
szöveg az emlékmű hátsó oldalán olvasható.) A kadétok egyébként
a „két zászló” néven emlegetik. A hazát szimbolizáló, középső női
alak mellett ugyanis egy haditengerész- és egy szárazföldi haderőCZETZ JÁNOS HONVÉD TÁBORNOK NYOMÁN ARGENTÍNÁBAN
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քանդակագործներին, նկարիչներին և բանաստեղծներին ոգեշնչել է «El Tambor de Tacuarí»-ի պատմությունը: Արձանը ի
սկզբանե գտնվում էր ակադեմիայի գլխավոր շտաբում՝ Սան
Մարտինում, որտեղից տեղափոխվել Է Պալոմար:

Զորատեսակների հուշարձաններ
Ռազմական ակադեմիայի տարծքում՝ ուսումնական շենքի
կողքին է գտնվում, երեք զորատեսակների՝ սակրավորի,
հրաձգայինի և կապավորի հուշարձանները: 1965 թվականի
սեպտեմբերի 24-ին՝ զորականների պաշտոնական օրը,
բրիգադային գեներալ Խուան Կառլոս Դե Մարտինը, հանդիսավոր կերպով բացեց՝ հրաձգայինի հուշարձանը: Ավելի ուշ,
Կորոնել Խուստո պողոտայի երկայնքով, տեղադրվել են մի
քանի այլ զորականների հուշարձաններ:

Naval). (El texto correspondiente aparece en la parte
posterior del monumento.) Los cadetes lo llaman “dos
banderas” porque al lado de la figura femenina central,
símbolo de la patria, se encuentra un cadete naval y
un cadete militar (terrestre), ambos con una bandera
en la mano. Guardado con una ametralladora a ambos
lados, el monumento fue diseñado por el arquitecto
Jorge Carvetti Reeves y construido por el constructor
Nanni. Originalmente, el interior de la base del grupo
escultórico contenía tierras extraídas de los campos de
batalla de la Guerra de la Independencia, hoy en guarda

Զոհված կուրսանտների հուշարձանը
(La Serenidad, Homenaje a los Cadetes
fallecidos)
Ակադեմիայի հրամանատար Ֆրանսիսկո Վալտեր Ռեյնոլդսի
(1929-1933) նախաձեռնությամբ, 1931-ին Սան Մարտինում
կանգնեցվեց «Լա Սերեննիդադ» (Խաղաղություն) հուշարձանը՝ ի հիշատակ զոհված կուրսանտներին: Այս գեղեցիկ
հուշարձանը հետագայում տեղափոխվեց Էլ Պալոմար և
ակադեմիայի հրամանատար-գնդապետ Խուան Ներոն

A Coronel Justo sugárút  La Avenida Coronel Justo  Կորոնել
Խուստոյի պողոտա
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 A Haza Oltára emlékmű
 El monumento Altar de
la Patria

 Հայրենիքի

Հուշահամալիրի հուշարձանը

nemi kadét áll zászlóval a kezében. Az emlékművet, amelyet egyegy géppuska őriz, Jorge Carvetti Reeves építész tervezte és Nanni
építész építette. A szoborcsoport talapzata eredetileg az argentin
függetlenségi harc csatatereiről összegyűjtött földet tartalmazott.
Jelenleg az akadémia múzeumában, egy faládában őrzik. Az emlékmű hátsó oldalán az argentin függetlenségi harc legfontosabb
csatáinak helyszíneit is feltüntették (Suipacha, Champichuelo, Las
Piedras, Tucuman, Cerrito, Salta stb.). A Haza Oltárának jobb oldala
Guillermo Brown argentin admirálisnak, a bal oldala José de San
Martín tábornoknak állít emléket.

Tacuarí dobosa
(El Tambor de Tacuarí)
1811. március 9-én Manuel Belgrano tábornok hadserege Tacuaríban (Paraguay) vereséget szenvedett a spanyol hadseregtől. Ebben a
harcban a gyengénlátó Celestino Vidal parancsnok segítője (lazarillója) egy 12 éves fiú volt, aki lelkesen verte a dobot és továbbította
a parancsokat a katonáknak, akik bátran harcoltak a háromszoros
túlerőben lévő ellenség ellen. Pedro Ríos, Tacuarí dobosa a csatamezőn halt meg. Ő a gyermeki hősiesség jelképe. Az akadémia március kilencedikét a hős gyermek emléknapjaként tartja számon. Az
argentin művészeket, szobrászokat, festőket és költőket megihlette
az „El Tambor de Tacuarí”. A szobor eredetileg az akadémia San
Martín-i székhelyén állt, onnan hozták át El Palomarba.
CZETZ JÁNOS HONVÉD TÁBORNOK NYOMÁN ARGENTÍNÁBAN
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en un cofre de madera en la Sala Histórica. En la parte
posterior del monumento figuran los lugares donde se
libraron las batallas más importantes de la Guerra (Suipacha, Champichuelo, Las Piedras, Tucumán, Cerrito,
Salta, etc.). En la columna derecha se inmortaliza al
almirante argentino Guillermo Brown, y en la columna
izquierda, al general José de San Martín.

Տոնազինի (1936-1939) կողմից կատարվեց արձանի
հանդիսավոր բացումը՝ 1938թ.-ի դեկտեմբերի 8-ին: Արարողության ժամանակ Կույս Կարմենը՝ (Virgen del Carmen), Անդեր բանակի (Ejército de los Andes) պաշտպանը,
հռչակվեց որպես ռազմական ակադեմիայի պահապան
սուրբը:
1934 թվականի հունիսի 29-ին, Սան Մարտինի գերեզմանատանը բացվեց՝ ռազմական ակադեմիայի պանթեոնը:
Պանթեոնի կողքին կանգնեցված են երկու բարակ արձաններ.
պատկերված երկու խոնարհված գլխով զինվորներ՝ Mauserհրացանով, ի նշան՝ սգո և հիշատակի: Դրանք Լուիս
Պերլոտտի (1890-1969թթ.-ի) քանդակներն են: 2004թ.-ին
ակադեմիայի հրամանատար, գնդապետ Ռաուլ Հորացիո
Գալարդոն հուշարձանները տեղափոխեց «La Serenidad»
հուշարձանի կողքին: Արձանի պատվանդանի վերևում
կարելի է տեսնել ակադեմիայի խորհրդանիշը՝ աշտարակը,
իսկ ներքևում՝ ակադեմիայի պահապան սրբի՝ Կույս Կարմենի
արձանը:
Հուշարձանի կողքին փորագրվել են կուրսանտների
անունները և նրանց մահվան տարեթվերը: Մահացած
կուրսանտների հուշատախտակները դրված են հուշարձանների ետևի՝ կիսաշրջանաձև պատի վրա:
Այստեղ կարելի է տեսնել երկու յուրօրինակ՝ մեծարգո
կուրսանտների (Խորխե Գյոմես Թորինո և Կառլոս

El Tambor de Tacuarí
El 9 de marzo de 1811, el ejército del general Manuel
Belgrano sufrió una derrota ante el ejército español
en Tacuarí (Paraguay). En esta contienda el comandante Celestino Vidal, de vista débil tenía un lazarillo de 12 años que batió su tambor con entusiasmo
transmitiendo las órdenes a los bravos que luchaban
bravamente contra el enemigo tres veces superior
en número. Pedro Ríos, conocido con el nombre de
“Tambor de Tacuarí”, murió en el campo de batalla.
Es el símbolo del heroísmo infantil. El Colegio señala
en su calendario el 9 de marzo como día conmemorativo del niño héroe. Artistas, escultores, pintores y
poetas argentinos se han inspirado en “El Tambor de
Tacuarí”. Originalmente, la estatua se encontraba en
la sede de San Martín y de allí fue trasladada a El
Palomar.

Tacuarí dobosa  El Tambor de Tacuarí  ակուարի թմբկահար
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 A műszaki, lövész- és híradó-

katonák emlékművei, háttérben
az oktatási épülettel

 Los Monumentos

a las Armas de Ingenieros,
Infantería y Comunicaciones,
con el Pabellón de Estudios
en el fondo

 Հուշարձաններ՝
սակրավորի, հրաձգայինի
և կապավորի, իսկ հետին
պլանում կրթական շենքը:

Fegyvernemi emlékművek
A katonai akadémia területén, az oktatási épület mellett található a
három fegyvernem – műszaki, lövész- és híradókatonák – emlékműve. A lövészek emlékművét a fegyvernem hivatalos napján, 1965.
szeptember 24-én ünnepélyes keretek között Juan Carlos De Marchi
dandártábornok leplezte le. A későbbiekben még számos fegyvernemi emlékműveket állítottak fel a Coronel Justo sugárút mentén.

Az elesett kadétok emlékműve
(La Serenidad, Homenaje a los Cadetes
fallecidos)
Francisco Walter Reynolds akadémiaparancsnok (1929–1933) kezdeményezésére 1931-ben „La Serenidad” (Nyugalom) elnevezésű
emlékművet emeltek San Martínban, az elesett kadétok emlékére.
Ezt a gyönyörű emlékművet később átszállították El Palomarba,
majd 1938. december 8-án Juan Nerón Tonazzi ezredes, akadémiaparancsnok (1936–1939) felavatta. Az ünnepségen Szűz Carment
(Virgen del Carmen), az Andok Hadsereg (Ejército de los Andes)
patrónusát választották a katonai akadémia védőszentjének.
1934. június 29-én a San Martín temetőben átadták a katonai
akadémia panteonját. Mellette két karcsú szobor, két katona volt
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Monumentos a las Armas
En el recinto del Colegio Militar, al lado del Pabellón
de Estudios, se yerguen los monumentos a los soldados
de las tres Armas, Ingenieros, Infantería y las Comunicaciones. El monumento a los Infantes fue inaugurado
en un acto solemne el 24 de septiembre de 1965, día
oficial de esta, por el general de brigada Juan Carlos de
Marchi. Posteriormente, otros monumentos de Armas
se colocaron en la Avenida Coronel Justo.

La Serenidad, Homenaje a los
Cadetes fallecidos
En el año 1931, por iniciativa del director Francisco
Walter Reynolds (1929–1933), se alzó en San Martín
el monumento “La Serenidad, Homenaje a los Cadetes
fallecidos”. Posteriormente, este maravilloso monumento fue trasladado a El Palomar e inaugurado el 8 de
diciembre de 1938 por el director coronel Juan Nerón
Tonazzi (1936–1939). En el acto solemne se decidió
elegir a la Virgen del Carmen, patrona del Ejército de
los Andes, como patrona protectora del Colegio Militar.

Լիրգուիա) հուշտախտակները, ովքեր 1930 թվականի սեպտեմբերի 6-ին հերոսաբար զոհվեցին, հանուն հայրենիքի
պաշտպանությանը:

Ազգային հերոսները (A los Héroes
Nacionales)
Ակադեմիայի տարծքում հուշակոթող է տեղադրվել՝ խաղաղապահ առաքելություններում զոհված զինծառայողների
հիշատակին:
Մատուռի հարևանությամբ մի յուրօրինակ հուշակոթող
կա՝ ի հիշատակ 1978-ին «Մալվինի» (Ֆալկլենդյան կղզիներ)
պատերազմում զոհված լեյտենանտներին՝ Խուլիո Ցեսար
Աուվիքսի, Ալեխանդրո Դաչարիի, Ռոբերտո Նեսկորի Էստիվեզի, Մարկոս Անտոնիո Ֆասիոյի և Լուիս Կառլոս Մարտելայի:
Հուշակոթողին պատկերված են հինգ հերոսաբար զոհված
հերոսները, ետին ֆոնի վրա Մալվին կղզին է, կենտրոնում
պատկերված է գեներալ Մարտինի դիմանկարը:
Արգենտինացի զինծառայողները արդեն տասնամյակներ
է, որ ներգրավված են խաղաղապահ գործողություններում՝
հունգարացի զինվորների հետ միասին ծառայել են, և
ծառայում են՝ Կիպրոսում գտնվող «UNFICYP» առաքելության
կազմում:
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 A páncélosok emlékműve
 Monumento al Arma de
Caballería

 Հեծելազորայինների
հուշարձան

látható Mauser-puskával, lehajtott fejjel, a gyász és az emlékezés
jeleként. A szobrok Luis Perlotti (1890–1969) alkotásai. 2004-ben
Raúl Horacio Gallardo ezredes, akadémiaparancsnok áthelyeztette
a szobrokat a La Serenidad emlékmű mellé. A szobor talapzatának
tetején az akadémia szimbóluma a torony, az alján az intézmény
védőszentjének, Szűz Carmennek a szobra látható.
Az emlékmű oldalára kadétok nevét és haláluk évét gravírozták. A szoborcsoportot félkörívben határoló falon az elhunyt
kadétok emléktábláit helyezték el. Itt láthatók a két különös tiszteletben tartott kadét (Jorge Güemes Torino és Carlos Larguía)
emléktáblái, akik 1930. szeptember 6-án a haza védelmében haltak hősi halált.

A nemzet hőseinek
(A los Héroes Nacionales)
Az akadémia területén emlékművet állítottak a békefenntartó miszsziókban életüket vesztett katonák emlékére.
Különleges emlékmű áll a kápolna szomszédságában a Malvin-szigeteki (Falkland-szigeteki) háborúban meghalt Julio César
Auvieux, Alejandro Dachary, Roberto Néscor Estévez, Marcos Antonio Fassio és Luis Carlos Martella 1978-ban avatott hadnagyok
emlékére. Az emlékművön az öt hősi halált halt hadnagy, háttérben
a Malvin-szigetek, középen San Martín tábornok arcképe látható.
Argentin katonák évtizedek óta vesznek részt különböző békefenntartó műveletekben, együtt szolgáltak/szolgálnak Cipruson, az
UNFICYP-misszióban a magyar katonákkal.
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El 29 de junio de 1934, se inauguró el Panteón
Militar del Colegio en el cementerio de San Martín. A ambos lados había una estatua delgada, dos
soldados apoyados sobre un fusil Máuser con la cabeza inclinada, como símbolo del duelo y la conmemoración. Las estatuas son obras de Luis Perlotti
(1890–1969). En 2004 el director coronel Raúl Horacio Gallardo mandó trasladar las estatuas al lado
del monumento La Serenidad. En la parte superior
de la estatua se ve el Torreón, símbolo del Colegio,
y en la parte inferior, la estatua de la Virgen del Carmen, patrona del Colegio.
El lado del monumento lleva inscritos los nombres de los cadetes y los años de su muerte. En el
muro semicircular alrededor del grupo escultórico
se han colocado las placas de los cadetes fallecidos.
Aquí se ven las placas de dos cadetes especialmente
respetados, Jorge Güemes Torino y Carlos E. Larguía, quienes murieron heroicamente en defensa de
la patria el 6 de septiembre de 1930.

A tüzérek emlékműve  Monumento a los Artilleros
 Հրետանավորների հուշարձան

ՀՐՄԱՆԱՏԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՇԵՆՔԸ
Պատմական սրահը
(Sala Histórica), Ակադեմիայի
թանգարանը
Ակադեմիայի պատմական սրահը, թանգարանը, ստեղծվել
է 1966 թվականին: Այն ներկայացնում է ուսումնական
հաստատության պատմությունը, ինչպես նաև ցուցադրված
են բարեկամ երկրների դրոշները և նրանց ակադեմիաների
համազգեստները: Սրահի կենտրոնում դրված է նվիրաբերված դրոշը և նվիրատվության փաստաթուղթը, որը
1944-ին տվրել է կրթության և գիտության նախարարության
կողմից: Դրոշի չափը 16×7 մետր է: Մեջտեղում ոսկեգույն,
ասեղնագործ արև է՝ Արգենտինայի խորհրդանիշը, 2 մետր
տրամագծով:
Սրահի պատերի երկայնքով, կարելի է տեսնել ռազմական
ակադեմիային վերաբերվող առարկաներ: Նշանավոր տեղ է
հատկացված «Ejércitó de los Andes» գնդի կրկնօրինակված
դրոշին, որը 1966թ.-ին Արգենտինայի բանակի ղեկավարը
նվիրել է ուսումնական հաստատությանը: Բացի այդ,
նշանավոր տեղ ունեն նաև գեներալների՝ Սան Մարտինի
և Օգուստին Պեդրո Խուստոյի կողմից օգտագործված
թրերի կրկնօրինակները: Իսպանիան թանգարանին նվիրել է
«Բեյլին» ճակատամարտի ընթացքում՝ գեներալ Սան Մարտինի կողմից օգտագործված թրի կրկնօրինակը: Մշտական
ցուցահանդեսում ներառված են 1909թ.-ի կադետական
համազգեստներ, ինչպես նաև որոշ մոդելներ, որոնք ցույց են
տալիս համազգեստների փոփոխությունը՝ սկսած 1890-ից առ
այսօր:
Առանձնահատուկ տեղում է գտնվում գնդապետ Գոնսալես Մորենոյի նկարը, որը պատկերում է ակադեմիայի 150
տարվա պատմության ընթացքի երեք վայրերը: Առաջինը՝
Սան Բենիտո դե Պալերմոյում, երկրորդը՝ Սան Մարտինում,
իսկ ներկայինս՝ Էլ Պալոմարի, ռազմական ակադեմիայի
կամարակապ մուտքը: Թանգարանի կարևոր առարկան է մեծ
արկղը, որը պատրաստվել է, ակադեմիայի արհեստանոցում
1950 թվականին: Արկղի տասներկու հատվածները՝ պարունակում են հողեր՝ բերված անկախության համար պայքարած
վայրերից, որոնք ի սկզբանե տեղադրված էին «Հայրենիքի
Հուշակոթողի» պատվանդաններին: Թանգարանում ցուցադրված են նաև պատմական լուսանկարչական ալբոմներ,
որոնք արտացոլում են ռազմական ակադեմիայի երկար և
հավատարիմ տարիների գործունեությունը:
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 1938. december 8-i
napiparancs

 Orden del día del 8 de

diciembre de 1938

 1938 թ. դեկտեմբեր 8.
օրվա հրահանգը

A PARANCSNOKI ÉPÜLET
EMLÉKHELYEI
Történelmi csarnok (Sala Histórica),
az akadémia múzeuma
Az akadémia történelmi csarnokát, a múzeumot 1966-ban hozták
létre: az oktatási intézmény történetét tekinti át, emellett a baráti
országok zászlói és akadémiáik egyenruhái is megtalálhatók itt.
A terem közepén az Oktatási és Közoktatási Minisztérium által
1944-ben adományozott zászló és az adományozó okirat található.
A zászló mérete 16×7 méter. A közepén található aranyhímzésű nap,
Argentína szimbóluma, 2 méter átmérőjű.
A terem falai mentén a katonai akadémiához kapcsolódó tárgyak
láthatók. Kitüntetett helye van az Ejércitó de los Andes csapatzászló
másolatának, amelyet az argentin hadsereg vezérkara 1966-ban adományozott az oktatási intézménynek. Továbbá szintén kiemelt helyük
van a San Martín és Agustín Pedro Justo tábornokok által használt kardok másolatainak. Spanyolország a San Martín tábornok által a bailéni
csatában használt kardmásolatot adományozta a múzeumnak. Az állandó kiállítás része az 1909-es év kadétegyenruhája, valamint néhány
modell, amely az egyenruhák változatait mutatja 1890-től napjainkig.
Előkelő helye van Gonzales Moreno ezredes festményének, amely az akadémia 150 éves történetének három helyszínét
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A los Héroes Nacionales
En el recinto del Colegio existe un monumento en homenaje a los soldados fallecidos en misiones de paz.
Adyacente a la Capilla se encuentra un monumento especial en homenaje a los tenientes Julio César
Auvieux, Alejandro Dachary, Roberto Néscor Estévez, Marcos Antonio Fassio y Luis Carlos Martella,
egresados en el año 1978, que fallecieron en la Guerra
de las Malvinas. En el monumento figuran los cinco
tenientes que murieron heroicamente, con las Islas
Malvinas en el fondo y el retrato del general San Martín en el centro.
Los soldados argentinos llevan decenios participando en misiones de paz, sirvieron/sirven con soldados
húngaros en la misión UNFICYP en Chipre.

LUGARES
CONMEMORATIVOS DEL
PABELLÓN DIRECCIÓN
Sala Histórica, el museo del
Colegio
El Museo del Colegio, la Sala Histórica fue creada en el
año 1966. Su contenido refleja la historia del Instituto,
las banderas de los países amigos y los uniformes de sus
respectivas academias. En el centro de la sala se puede
observar una bandera de ceremonias donada por el Ministerio de Educación e Instrucción Pública en el año
1944, junto con el acta de donación. La bandera mide
16 mts × 7 mts. El sol ubicado en su centro, bordado en
oro, símbolo de la Argentina, tiene 2 mts de diámetro.
A lo largo de las paredes se pueden apreciar objetos relacionados con el Colegio. En el centro hay una
réplica de la bandera del Ejército de los Andes, donada
por el EMGE en el año 1966. Los sables que están debajo son réplicas de los utilizados por los generales San
Martín y Agustín Pedro Justo. La réplica de la espada
utilizada por el general San Martín en el combate de
Bailén fue donada por el Reino de España. Forma parte
de la exposición permanente un uniforme de cadete del
año 1909, así como algunas maquetas con la evolución
de los uniformes desde el año 1890 hasta el actual.
En el centro pintado por el coronel González Moreno, se ven los tres edificios que ocupó el CMN durante

Szűz Carmen, az akadémia védőszentje  Virgen del Carmen,
patrona del Colegio  Ակադեմիայի պահապան սուրբը՝ «Կույս
Կարմեն»

Պատվո Հրապարակ (Patio de Honor)
Գեներալ Սան Մարտինի անունով, Պատվո հրապարակը՝
ակադեմիայի կենտրոնական հրապարակն ու խորհրդանիշն է: Ի սկզբանե ռազմական ակադեմիայի կառուցման
ծրագրում կար այսպես կոչված՝ «Gran Patio de Honor»
հրապարակը, որը համարվում է հրամանատարության և
կրթական շենքի մասը, որտեղ նախատեսված է անցկացնել
ուսումնարանի գլխավոր տոնակատարությունները ու
իրադարձությունները: Այս հրապարակում են տեղի
ունենում կուրսանտների երդման, պարգևատրման և
առաջադիմության հանդիսավոր արարողությունները,
նշելով՝ նշանավոր տարեդարձերը: Առաջին երդման արարողությունը Պատվո հրապարակում տեղի է ունեցել 1937
թ.-ի դեկտեմբերի 23-ին:
Հրապարակում հատուկ միջոցառումների ժամանակ,
ամբիոնի առաջ կանգնում են Արգենտինայի բարձրաստիճան
անձիք, նախագահը, ակադեմիայի և բանակի ղեկավարները:
Այստեղ կարելի է տեսնել Արգենտինայի զինանշանը:
Արգենտինայի զինանշանը պարուրված է կանանչ
դափնե ծաղկեպսակով, մեջտեղում հորիզոնականորեն
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 Az elesett kadétok
emlékműve, La Serenidad
 La Serenidad, Homenaje

a los Cadetes fallecidos

 Զոհված կուրսանտների

հուշարձանները
«La Serenidad»

mutatja be: az elsőt San Benito de Palermóban, a másodikat San
Martínban, és a jelenlegit, az El Palomar-i katonai akadémia boltíves
bejáratát. Fontos múzeumi tárgy az a nagy méretű láda, amelyet
az akadémia műhelyében készítettek 1950-ben. Tizenkét rekesze
a függetlenségi csaták helyszíneiről származó földet tartalmaz,
amely eredetileg a Haza Oltára szoborcsoport talapzatában volt
elhelyezve. A múzeumban a katonai akadémia hosszú évek során
végzett tevékenységét hűen tükröző, történelmi fotóalbumokat is
kiállítottak.

A Becsület Csarnoka (Patio de Honor)
A San Martín tábornokról elnevezett Becsület Csarnoka az akadémia központi tere és szimbóluma. Már a katonai akadémia építési tervében is szerepelt egy ún. „Gran Patio de Honor”, amelyet a
parancsnoki és oktatási épület részeként, az iskola fő ünnepségei
és rendezvényei megtartására terveztek. Ez az a csarnok, ahol a kadétok eskütétele, avatása és az előléptetések zajlanak, ahol nevezetes évfordulókat ünnepelnek. Az első tisztavatást a Patio de Honorban 1937. december 23-án rendezték meg.
A csarnokban, szemben az emelvénnyel – ahol a különleges rendezvények alkalmával az argentin előkelőségek, az elnök, a kormány tagjai, a hadsereg és az akadémia vezetői állnak – Argentína
címere látható.
Argentína címere egy zöld babérkoszorúval övezett, közepén
vízszintesen osztott ovális pajzs, amely felül világoskék, alul fehér színű. A címer tetején a felkelő májusi nap helyezkedik el, ez
az ország jelképe. A középen látható kézfogás Argentína különböző tartományainak egységét jelképezi. A kezek egy botot tartanak,
amely a hatalmat és azt képviseli, hogy hajlandók megvédeni a szabadságot, ennek jelképe a bot csúcsán lévő vörös frígiai sapka (az
úgynevezett szabadság-sapka).
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su historia de 150 años: el primero en San Benito de
Palermo, el segundo en San Martín, y el actual arco de
entrada de El Palomar. Otra pieza importante es el cofre
construido en los talleres del CMN en el año 1950. Sus
doce divisiones internas contienen tierras extraídas de
los lugares donde se libraron las batallas de la independencia, originalmente depositadas en el pedestal del Altar de la Patria. Por último, sobre las distintas mesas se
encuentran álbumes fotográficos históricos, que reflejan
las actividades del Colegio Militar a lo largo de los años.

Patio de Honor
El Patio de Honor, que lleva el nombre del general San
Martín, es el espacio central y símbolo del Colegio.
Ya en los planes de construcción del Colegio Militar
figuraba un llamado “Gran Patio de Honor” como parte del Pabellón Dirección y del Pabellón de Estudios,
para celebrar las principales festividades y actos del
Instituto. Es el lugar del juramento, de la entrega de
despachos y ascensos de cadetes y las ceremonias de
los importantes aniversarios. El primer despacho de
oficiales fue celebrado en el Patio de Honor el 23 de
diciembre de 1937.
Enfrente de la tribuna –reservada para las notabilidades argentinas, al Presidente, a los miembros del
gobierno, así como a los dirigentes del Ejército y del
Colegio– se puede apreciar el Escudo nacional de la
Argentina.
El Escudo nacional de la República Argentina tiene la forma de una elipse, ceñida por una láurea verde,
y en el eje principal está dividido entre celeste, en la

Az elesett kadétok emlékművének részlete  Detalle de La Serenidad,
Homenaje a los Cadetes fallecidos  Զոհված կուրսանտների
հուշարձանները «La Serenidad»

բաժանված օվալաձև վահանն է՝ վերին մասը՝ բաց
կապույտ, ներքևի մասը՝ սպիտակ: Զինանշանի վերևի
մասում երևում է մայիսյան արևծագը՝ Արգենտինայի
խորհրդանիշը: Կենտրոնում ձեռքսեղմումն է. խորհըրդանշելով Արգենտինայի տարբեր նահանգների միասնությունը: Ձեռքերը պահում են մի փայտ, որը ներկայացնում է ազատությունը պաշտպանելու՝ ուժը և
պատրաստակամությունը, որի խորհրդանիշն է՝ փայտի
վերին մասում գտնվող կարմիր ֆրիգյան գլխարկը (այսպես
կոչված՝ ազատության գլխարկը):
Պատվո սրահի գեղարվեստ ապակե վիտրաժների
վերնամասերը հիասքանչ են: Այն նախագծվել է՝ նկարիչ
Ալֆրեդո Գվիդոյի կողմից, որտեղ պատկերված է ակադեմիայի կարգախոսը՝ «Կա՛րգ, Արժե՛ք, Փա՛ռք» (Orden–Valor–
Gloria):

Torino és Larguía kadétok emléktáblái  Placas de los cadetes
Torino y Larguía  Տորինո և Լարգուա կուրսանտների
հուշատախտակները
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 A parancsnoki épület
 El Pabellón Dirección
 Հրամանատարության

շենքը

A Becsület Csarnokának művészi ólomüveg teteje csodálatos.
Alfredo Guido művész tervezte és az akadémia jelmondatát ábrázolja: Rend – Érték – Dicsőség (Orden – Valor – Gloria).
A központi csarnokot boltívekkel elválasztott folyosók (Pasillos
del Patio de Honor) övezik, ahol az akadémia parancsnokait ábrázoló festmények láthatók. Itt található többek között a Czetz Jánost
ábrázoló festmény is.
A félköríveket elválasztó oszlopok folyosó felőli oldalain
helyezték el az akadémia egyes avatási évfolyamain végzett
tisztek neveit. A történelmi korszak avatásai, az 1873. évi első
CZETZ JÁNOS HONVÉD TÁBORNOK NYOMÁN ARGENTÍNÁBAN
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parte superior, y plata, en la parte inferior. El escudo
está coronado por el Sol de Mayo Naciente, símbolo de la Argentina. El apretón de manos en el centro
simboliza el hermanamiento de las provincias de la
Argentina. Las manos sostienen una pica, que simboliza el poder y el compromiso de las provincias de
defender la libertad, a su vez simbolizada por el gorro
frigio rojo (signo jacobino), situado en el extremo de
la pica.
Los impresionantes vitrales en el cielorraso del Patio de Honor representan un alto valor artístico. Fueron
diseñados por Alfredo Guido, y llevan inscrito el lema
del Colegio: «Orden, Valor y Gloria».
El Patio de Honor está ceñido por pasillos arqueados, donde cuelgan las pinturas de los directores del
Colegio, incluyendo a Juan Czetz.
Las columnas que separan los semicírculos llevan
inscritos, en su lado hacia el pasillo, los nombres de los
cadetes egresados del Colegio. Asimismo, en las paredes figuran los nombres de los primeros trece oficiales
egresados en el histórico ascenso a cadetes del año 1873.
En diciembre de 1944, el director Óscar Rufino Silva (1944–1946) propuso que las promociones egresadas donaran al Colegio una placa de bronce en recuerdo
de su ascenso. La idea se materializó y el 11 de octubre
de 1945 se celebró el acto solemne de inauguración de
la Galería de las Promociones. Esta tradición se respeta hasta la actualidad mediante la colocación de placas
de bronce y mármol en recuerdo de su egreso, en los
aniversarios del mismo, así como en homenaje a los camaradas muertos en combate. Las placas se colocan en
el Hall de Homenajes Cnl D Juan F. Czetz, en el lado
del Aula Magna.

Կենտրոնական սրահը, որը բաժանվում է կամարակապ
միջանցքներով (Pasillos del Patio de Honor), այստեղ կարելի
է տեսնել նկարներ, որոնք պատկերում են ակադեմիայի
հրամանատարներին: Ի թիվս այլոց, այստեղ է գտնվում
Յանոշ Ցեցին պատկերող նկարը:
Կիսաշրջանաձև սյուններով բաժանվող միջանցքի
սյունների կողերին, գրված են ակադեմիայում ավարտած
որոշ սպաների անուններ: Պատմությունը սկսիզբ առած 1873
թվականից՝ այստեղ կարելի է տեսնել առաջինը ավարտած
տասներեք սպաների անունները:
Օսկար Ռուֆինո Սիլվանը՝ ակադեմիայի հրամանատարը
(1944-1946թթ.), 1944թ.-ի դեկտեմբերին սկսեց մի նախաձեռնություն, ում մտահաղացումն էր, տարվա շրջանավարտները՝ երդման արարողությանը հիշատակին, նվիրեն
բրոնզե հուշասալիկներ ակադեմիային: Գաղափարը կյանքի
կոչվեց, և երդմնակալության պատկերասրահը «Galería de
las Promociones» հանդիսավոր կերպով բացվեց՝ 1945 թ.
հոկտեմբերի 11-ին: Այդ ժամանակվանից ի վեր ընդունվեց
այս ավանդույթը և շարունակվեց տեղադրվել՝ տարվա
երդման արարողության շրջանակներում, բրոնզե և մարմարե
հուշասալիկներ, ի պատիվ իրենց զոհված ընկերներին:

Hall de las Glorias del Ejéricto /
Hall de los Escudos Históricos
A la entrada principal del Patio de Honor se encuentran el Hall de las Glorias del Ejército (1998) y el Hall
de los Escudos Históricos (1999), inaugurados durante
el mandato de los entonces directores, el coronel Miguel Ángel Moreno (1996–1998) y el coronel Daniel
Manuel Reimundes (1999), respectivamente. El Hall
de las Glorias del Ejército simboliza el honor de cadetes, profesores, cuadros y autoridades civiles y militares nacionales y extranjeras. Desde el 29 de mayo de
1810, día de la creación del Ejército Argentino, en las
columnas, que sostienen simbólicamente el nombre del

A Malvin-szigeteki háború hősi halottjainak emlékműve
 Monumento a los héroes fallecidos en la Guerra de
las Malvinas  Մալվին կղզիների պատերազմում զոհված
հերոսների արձանըՄալվին կղզիների պատերազմում զոհված
հերոսների արձանը
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kibocsátás során végzett tizenhárom tiszt neve is megtalálható
a falakon.
Oscar Rufino Silva akadémiaparancsnok (1944–1946) kezdeményezte 1944 decemberében, hogy a végzett évfolyamok avatásuk emlékére bronztáblát adományozzanak az akadémiának. Az
elgondolás megvalósult, az Avatottak Galériáját (Galería de las Promociones) ünnepélyes rendezvény keretében nyitották meg 1945.
október 11-én. Ezt a hagyományt azóta is tiszteletben tartják, avatásuk emlékére, az avatásuk évfordulóin, az évfolyamukból elesett
bajtársaikra emlékeztető bronz- és márványtáblákat helyeznek el.
A Díszterem (Aula Magna) oldalában található a Czetz Jánosról elnevezett Tisztelet Terme (Hall de Homenajes Cnl D Juan F. Czetz),
ahol ezeket a táblákat elhelyezik.

A Hadsereg Dicsőségének Csarnoka
és a Hadsereg Történelmi Pajzsainak
Csarnoka

 A Becsület Csarnoka
 El Patio de Honor
 Պատվո հրապարակը

A Becsület Csarnoka főbejáratánál található a Hadsereg Dicsőségének Csarnoka (1998) és a Hadsereg Történelmi Pajzsainak Csarnoka
(1999), amelyet az akkori igazgatók, Miguel Ángel Moreno ezredes
(1996–1998) és Daniel Manuel Reimundes (1999) ezredes vezetése
idején nyitottak meg. A hadsereg dicsőségét méltató csarnok a kadétok, a tanárok, valamint az argentin és külföldi polgári és katonai
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Հանդիսասրահի՝ «Aula Magna»-ի կողմում է գտնվում, Ցեց
Յանոշի անունով «Պատվո սրահը», որտեղ տեղադրված են
այս հուշատախտակները:

Բանակի Փառքի Սրահը և Բանակի
Պատմական Վահանների Սրահը:
Պատվո դահլիճի գլխավոր մուտքում են գտնվում՝ «Բանակի Փառքի սրահը» (1998) և «Բանակի Պատմական
Վահանների սրահը» (1999 թ.), որը բացվել է ղեկավար,
գնդապետ Միքայել Անգել Մորինոյի (1996-1998) և գնդապետ
Դանիել Մանուել Ռեյմունդեսի (1999 թ.) ղեկավարության
տարիներին: Բանակի Փառքի սրահը խորհրդանշում է
հարգանքը՝ կուրսանտների, ուսուցիչների, արգենտինացի
և օտարերկրյա քաղաքացիական և ռազմական անձնավորությունների նկատմամբ: 1810 թվականի մայիսի 29-ին,
արգենտինական բանակի հաստատումից ի վեր. սյունները՝ (դահլիճի խորհրդանշական անվանմանը համապատասխան), ցուցադրում են իրենց հայրենիքի պատմության մեջ ամենակարևոր հաղթած և պարտված մատերը՝
երկուսն էլ նպաստել են բանակի հպարտությանն ու
արժանապատվությանը: Սրահի պատերին նաև կան բանակի
բրոնզե վահանները և ազ գային օրհներգի շարանները:

Գեներալ Սան Մարտինի կիսանդրին

Az Avatottak Galériája  Galería de las
Promociones  Երդմնակալության պատկերասրահը

Կիսանդրին գտնվում է Պատվո սրահում: Խոսե Ֆրանցիսկո
դե Սան Մարտինը (1778-1850թթ.-ին) զինվոր և քաղաքական
գործիչ էր, ով Արգենտինայի, Չիլիի և Պերուի ազատագրիչն
էր: Նա ծնվել է 1778 թվականի փետրվարի 25-ին, Յապեյում,
ներկայիս Կորիենտես նահանգում: 1784 թվականի ապրիլին
ծնողների հետ մեկնել է Իսպանիա, նախ բնակություն

hall, se han incluido las batallas más significativas en
la historia de la Patria, hayan sido victorias o derrotas,
porque ambas contribuyeron a formar el sentido de orgullo y dignidad del Ejército. Las columnas del orden
dórico simbolizan la tenacidad y la fuerza. En el Hall se
incluye el Escudo del Ejército en bronce, así como el
Coro del Himno Nacional.

Busto del general San Martín
El busto se encuentra en el Patio de Honor. José Francisco de San Martín (1778–1850) fue un militar y político, uno de los libertadores de la Argentina, Chile y
Perú. Nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, en la

A Tisztelet Terme  Hall de Homenajes  Պատվո սրահը
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személyiségek tiszteletét szimbolizálja. 1810. május 29-e, az argentin hadsereg létrehozása óta az oszlopokon – a csarnok nevének
szimbolikus megnevezésével összhangban – a szülőföld történetének legfontosabb győztes és vesztes csatáit tüntették fel, mivel
mindkettő hozzájárult a hadsereg büszkeségének és méltóságának
megteremtéséhez. A dór oszlopok a tartósságot és az erőt jelképezik. A csarnokban a falakon megtalálhatók a hadsereg bronzpajzsai
is, valamint a nemzeti himnusz sorai.

San Martín tábornok mellszobra
A mellszobor a Becsület Csarnokában található. José Francisco
de San Martín (1778–1850) katona és politikus Argentína, Chile
és Peru egyik felszabadítója volt. 1778. február 25-én született
Yapeyúban, a jelenlegi Corrientes tartományban. 1784 áprilisában
szüleivel Spanyolországba ment, előbb Cadizban, majd Malagában
telepedtek le. Tanulmányait 1786-ban a Real Seminario de Nobles
de Madridban és a malagai Escuela de Temporalidadesben folytatta.
Ezt követően csatlakozott a spanyol hadsereghez, amelyben elérte
az alezredesi rendfokozatot. Katonai szolgálatát a Murcia-ezredben
kezdte meg. Harcolt Észak-Afrikában, majd Spanyolországban, a
napóleoni uralom ellen: részt vett a bailéni és a La Albuera-i csatákban. 1812 márciusában érkezett Buenos Airesbe, felajánlotta szolgálatait Dél-Amerika Egyesült Tartományainak (a mai Argentína
elődje). Ekkor bízták meg egy lovas gránátososztag felállításával,
amely hamarosan ezreddé alakult.
Az 1813. évi San Lorenzó-i csata után, 1814 folyamán átvette az
Északi Hadsereg vezetését, majd Cuyo kormányzását. Cuyo tartományban új hadsereget hozott létre Andok Hadsereg (Ejército de los
Andes) néven. Az Andokon átkelve Chilébe vonult, ahol a chacabucói
és a maipúi csatában (1818) győzelmet aratott a spanyolok felett és
felszabadította Chilét. Ezután tengerre szállt, hogy a perui Limánál
támadja meg a spanyolokat. 1821. július 12-én, miután részben ellenőrzése alá vonta Limát, Peru protektorává nevezték ki; ezután kiáltották ki – július 28-án – az ország függetlenségét. San Martín rövidesen
elhagyta az országot, lemondott a hadsereg vezetéséről, visszavonult a
politikától és a hadseregtől, 1824-ben Franciaországba költözött, Boulogne-sur-Mer-ben halt meg 1850. augusztus 17-én. 1880-ban földi
maradványait visszahozták Buenos Airesbe. A városi katedrálisban
található a síremléke, amit az általa alapított ezred katonái őriznek. Az
argentinok a Haza és Amerika Atyjának tekintik.

Gaspar Campos alezredes szobra
A Becsület Csarnokának főbejáratánál emelkedik Gaspar Campos
alezredes szobra. A szobor eredetileg a recoletai temetőben állt.
Gaspar Campos 1831. február 9-én született Buenos Airesben,
1852-ben lépett be a hadseregbe, Buenos Aires első nemzetőr zászlóaljába, Emilio Conesa őrmester parancsnoksága alatt. Részt vett
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Az 1903–1904 között végzett tisztek emlékoszlopa

Az 1873–1881 között végzett tisztek emlékoszlopa  Columna
conmemorativa de las promociones de 1873–1881
 1873–1881 թվականների սպաների հիշատակի սյունը

 Columna conmemorativa de las promociones de 1903–1904
 1903–1904 թվականների սպաների հիշատակի սյունը

actual provincia de Corrientes. En abril de 1784, llegó
con su familia a la ciudad española de Cádiz y se radicó luego en la ciudad de Málaga. Comenzó sus estudios en el Real Seminario de Nobles de Madrid y en la
Escuela de Temporalidades de Málaga en 1786. Ingresó posteriormente al ejército español, donde alcanzó
el grado de teniente coronel. Inició su carrera militar
en el Regimiento de Murcia. Combatió en el norte de
África, luego contra la dominación napoleónica de España y participó en las batallas de Bailén y La Albuera.
En marzo de 1812, retornó a Buenos Aires, ofreciendo
sus servicios a las Provincias Unidas de Sud América
(antecesor de la actual Argentina). Se le encomendó la

հաստատել Կադիզում, ապա՝ Մալագայում: Նա ուսումը
շարունակեց 1786 թվականին Մադրիդի «Real Seminario de
Nobles»-ում և Մալագայի «Escuela de Temporalidades»-ում :
Այնուհետև նա միացավ իսպանական բանակին, որտեղ հասավ
փոխգնդապետի կոչմանը: Նա իր զինվորական ծառայությունը
սկսեց Մուրցիայում: Նա կռվեց Հյուսիսային Աֆրիկայում,
ապա Իսպանիայում՝ Նապոլեոնյան տիրապետության
դեմ՝ մասնակցելով Բեյլենի և Լա Ալբուերայի մարտերին:
Ժամանելով Բուենոս Այրես 1812 թվականի մարտին
իր ծառայություն առաջարկեց Հարավային Ամերիկայի
Միացյալ նահանգին (ներկայիս Արգենտինայի նախորդը):
Այդ ժամանակ նրան հանձնարարվեց կազմել հետևակային
հեծելազորի ջոկատ, որը շուտով գնդի վերածվեց:
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 A végzett évfolyamok bronz- és márványtáblái  Las placas de bronce y mármol de las promociones egresadas
 Տարվա շրջանավարտների՝ բրոնզե և մարմարե հուշասալիկները
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creación de un destacamento de Granaderos a Caballo
que prontó se transformó en Regimiento.
Después de la batalla de San Lorenzo del año 1813,
durante el año 1814, se le encargó la jefatura del Ejército del Norte y fue nombrado gobernador de Cuyo. En
dicha provincia organizó el Ejército de los Andes. Cruzó la cordillera de los Andes y se trasladó a Chile, donde en las batallas de Chacabuco y Maipú (1818) venció
las fuerzas españolas y liberó Chile. Luego, se embarcó
para atacar a los españoles en Lima, Perú. El 12 de julio de 1821, habiendo sometido una parte de Lima a
su control, fue nombrado protector del Perú. Después
de esto, el 28 de julio, se declaró la independencia del
país. Dentro de poco, San Martín renunció al mando del
Ejército, se retiró de la política y de su carrera militar
y, en el año 1824, partió hacia Francia, muriendo en
Boulogne-sur-Mer el 17 de agosto de 1850. En el año
1880, sus restos fueron repatriados a Buenos Aires. Su
monumento funerario se encuentra en la Catedral de la
capital, guardado por los soldados del regimiento que
había fundado. Los argentinos lo consideran el Padre de
la Patria y de América.

Gaspar Campos szobra  Estatua de Gaspar Campos  Գասպար
Կամպոսի արձանը

José Francisco de San Martín tábornok mellszobra  Busto
del general José Francisco de San Martín  Գեներալ Խոսե
Ֆրանցիսկո դե Սան Մարտինի կիսանդրին

1813-ին Սան Լորենցոյի ճակատամարտից հետո,
1814-ին նա ստանձնեց Հյուսիսային բանակի հրամանատարությունը, ապա՝ Կույոյի ղեկավարումը: Կույո նահանգում նա կազմեց նոր բանակ, որը կոչվեց Անդեր բանակ
«Ejército de los Andes»: Անդերը անցնելով՝ նա գնաց
Չիլի, որտեղ հաղթեց իսպանացիներին՝ չակաբուկոյի և
մայպոյի ճակատամարտում (1818թ.) և ազատագրեց Չիլին:
Այնուհետև նա նավարկեց Պերուի Լիմա քաղաքը, որպեսզի
այնտեղից հարձակվի իսպանացիների վրա: 1821 թ.-ի հուլիսի
12-ին, Լիմայի մասնակի վերահսկումից հետո, նշանակվեց
Պերուի պաշտպան, որից հետո հուլիսի 28-ին, հռչակվեց
երկրի անկախությունը: Սան Մարտինը շուտով լքեց
երկիրը, հրաժարվեց բանակը ղեկավարելուց, ետ կագնեց
քաղաքականությունից և բանակից, 1824 թվականին տեղափոխվեց Ֆրանսիա և մահացավ Բուլոգ-սուր-Մերում
1850 թվականի օգոստոսի 17-ին: 1880-ին նրա երկրային
մասունքները վերադարձվեց Բուենոս Այրես: Մայրաքաղաքի
մայր տաճարում է գտնվում նրա տապանաքարը, որը
հսկում են՝ նրա կողմից հիմնադրած գնդի զինվորները:
Արգենտինացիները նրան համարում են հայրենիքի և
Ամերիկայի հայրը:
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 Az Akadémia főbejárata
 La entrada principal del
Colegio

 Ակադեմիայի գլխավոր

մուտքը

az 1851. szeptember 11-i forradalomban. Campos alezredesként a
„Cazadores de La Rioja” zászlóalj parancsnoka volt az 1868. július 18-án megvívott acayuazai csatában, amely a Hármas Szövetség
(Argentína, Brazília, Uruguay) és Paraguay között zajlott. A szobor
azt a pillanatot örökíti meg, amikor Campos megmentette a zászlóalj csapatzászlóját. A bronzszobrot Campos leszármazottai a katonai
akadémiának adományozták, így 1967. október 6-án, egy hivatalos
adományozó ünnepségen a szobor átkerült az akadémiára.
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Az argentin címer  El escudo de Argentina  Արգենտինայի
զինանշանը

Estatua del teniente coronel
Gaspar Campos

Փոխգնդապետ Գասպար Կամպոսի
արձանը

A la entrada principal del Patio de Honor se encuentra
la estatua del teniente coronel Gaspar Campos, que se
encontraba originalmente en el Cementerio de La Recoleta. Gaspar Campos nació el 9 de febrero de 1831
en Buenos Aires. En el año 1852, se enroló en el Ejército, en el primer batallón de la Milicia Nacional de
Buenos Aires a las órdenes del sargento Emilio Conesa. Participó en la revolución del 11 de septiembre de
1851. Con el empleo de teniente coronel Campos fue
el comandante del batallón “Cazadores de La Rioja”
en la batalla de Acayuazá del 18 de julio de 1868, librada entre la Triple Alianza (Argentina, Brasil, Uruguay) y Paraguay. La estatua inmortaliza el momento cuando Campos salva la bandera del batallón. La
estatua en bronce fue donada por sus descendientes
al Colegio. Así, el 6 de octubre de 1967, en un acto
solemne de donación, la estatua pasó al recinto del
Colegio.

Պատվո սրահի գլխավոր մուտքի մոտ է գտնվում՝ փոխգնդապետ Գասպար Կամպոսի արձանը: Արձանը ի սկզբանե
կանգնեցված էր «Ռեկոլետայի» գերեզմանատանը: Գասպար
Կամպոսը ծնվել է 1831 թվականի փետրվարի 9-ին Բուենոս
Այրեսում,նա միացել է բանակին 1852թ.-ին, Բուենոս Այրեսի
առաջին ազգային գումարտակին, որը գտնվում էր սերժանտ Էմիլիո Կոնեսայի հրամանատարության ներքո: Նա
մասնակցել է 1851 թվականի սեպտեմբերի 11-ի հեղափոխությանը: Փոխգնդապետ Կամպոսը եղել է «Cazadores de La Rioja»-ի գումարտակի հրամանատարը, 1868
թվականի հուլիսի 18-ին պայքարել է Ակայուազայի ճակատամարտում, որը տեղի է ունեցել երեք դաշինքների՝ (Արգենտինա, Բրազիլիա, Ուրուգվայ) և Պարագվայի միջև:
Արձանը ներկայացնում է այն պահը, երբ Կամպոսը փրկում
է գումարտակի դրոշը: Կամպոսի ժառանգորդները բրոնզե
արձանը նվիրեցին ռազմական ակադեմիային՝ 1967 թվականի հոկտեմբերի 6-ին, պաշտոնական նվիրատվության
արարողությամբ, արձանը հանձնվեց ակադեմիային:
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IV. EMLÉKHELYEK
„Amikor a Teremtő magához szólít, hogy számot adjak az életemről,
kérdezem magam, mit tettem, azt válaszolhatom: megtiszteltetés
volt számomra, hogy kétszer is az Argentin Köztársaság Nemzeti
Katonai Akadémiájának parancsnoka lehettem.”
General Julio de Vedia, 1888. augusztus 29.

CZETZ JÁNOS-EMLÉKHELYEK
A COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN
TERÜLETÉN
Juan F. Czetz ezredes négy évig állt a Colegio Militar de la Nación
élén. Személyiségére, munkásságára emlékeztet a katonai akadémia területén, a parancsnoki épület aulájában látható mellszobra,
a Becsület Csarnokának folyosóján a róla készült festmény, a kápolnában elhelyezett urnája, az akadémia múzeumában pedig a
Czetz-emléksarok.

Czetz János-emléksarok a kápolnában
A Nemzeti Katonai Akadémia alapításának
100. évfordulója – 1969. október 11.
A Colegio Militar de la Nación kápolnáját 1969. október 11-én
adták át. A kápolnában Czetz János-emléksarok található, a falon
számos emléktábla látható, a kápolna mellé Czetz szülőfalujából,
Gidófalváról származó fákat ültettek.
1969. október 11-én, a Colegio Militar de la Nación alapításának 100. évfordulóján Czetz János hamvait a Chacarita temetőből
átszállították, és az iskola kápolnájában helyezték el.86 A fekete
márványlapon a neve, Juan F. Czetz, a születési és halálozási dátuma szerepel. Eredetileg a Colegio Militar de la Nación csak az
argentin hadseregben betöltött rendfokozatát és beosztását (Coronel
argentino y primer director del Colegio Militar) vésette fel. A Buenos Aires-i magyar kolónia kérésére vésték fel a táblára a magyar
forradalomban és szabadságharcban betöltött szerepét és rendfokozatát (General Húngaro y Comandante en Jefe de Transilvania) is.
CZETZ JÁNOS HONVÉD TÁBORNOK NYOMÁN ARGENTÍNÁBAN
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IV. LUGARES
CONMEMORATIVOS
«Cuando el Creador me llame para dar cuenta
de mi vida, y yo me pregunte a mí mismo qué
he hecho, podré responder: para mí ha sido un
honor ostentar dos veces el cargo de director del
Colegio Militar de la Nación de la República de
Argentina.»
General Julio de Vedia, 29 de agosto de 1888

LUGARES
CONMEMORATIVOS DE
JUAN CZETZ EN EL RECINTO
DEL COLEGIO MILITAR DE LA
NACIÓN
El coronel Juan F. Czetz dirigió el Colegio Militar de la
Nación durante cuatro años. Para recordar su personalidad y obra se pueden ver su busto en el hall del Pabellón
Dirección, la pintura que le representa en el pasillo del
Patio de Honor su urna en la capilla, así como el rincón
conmemorativo en el museo del Colegio.

Rincón conmemorativo de Juan
Czetz en la Capilla
Centenario del Colegio Militar de la Nación
– 11 de octubre de 1969
Inaugurada el 11 de octubre de 1969, la Capilla del Colegio Militar de la Nación tiene un rincón conmemorativo de Juan Czetz y numerosas placas en las paredes. Al
lado de la Capilla se han plantado árboles de Gidófalva,
pueblo natal de Czetz.
El 11 de octubre de 1969, con motivo del centenario del Colegio Militar de la Nación, las cenizas de
Juan Czetz se trasladaron del Cementerio de la Chacarita las depositaron en la Capilla del Instituto.86 En

IV. ՀՈՒՇԱՎԱՅՐԵՐ
«Երբ Արարիչը ինձ կկանչի իր մոտ՝ հարցնելով
ինձ, թե ինչ եմ արել իմ կյանքում, կարող եմ
պատաասխանել. Ես պատիվ եմ ունեցել երկու
անգամ լինել Արգենտինական Հանրապետության
Ազգային Ռազմական Ակադեմիայի
հրամանատարը»:
Գեներալ Խուլիո դե Վեդիա,
1888թ.-ի օգոստոսի 29

ՑԵՑ ՅԱՆՈՇԻ ՀՈՒՇԱՎԱՅՐԵՐԸ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱԿԱՆ
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԱՐԱՑՔՈՒՄ
Գնդապետ Խուան Ֆ. Ցեցը չորս տարի ղեկավարեց ազգային
ռազմական ակադեմիան: Զինվորական շենքի դահլիճում
գտնվող կիսանդրին, Պատվո սրահի միջանցքում գտնվող
նկարը, մատուռում տեղադրված աճյունասափորը և
ակադեմիայի թանգարանում գտնվող Ցեցի հուշանկյունը՝
հիշեցնում են նրա անհատականությունն ու գործնեությունը:

Ցեց Յանոշի հուշանկյունը մատուռում
Ազգային ռազմական ակադեմիայի
հիմնադրման 100-ամյակը, 1969 թվականի
հոկտեմբերի 11.
Ազգային ռազմական ակադեմիայի մատուռը բացվել է՝
1969 թվականի հոկտեմբերի 11-ին: Մատուռում գտնվում
է Ցեց Յանոշի հուշանկյունը, պատին կան մի քանի հուշատախտակներ, իսկ մատուռի կողքին տնկված են ծառեր՝
բերված Գիդոֆալվայից՝ Ցեցի հայրենի գյուղից:
1969թ.-ի հոկտեմբերի 11-ին, ազգային ռազմական
ակադեմիայի հիմնադրման 100-ամյակի առթիվ, Ցեց Յանոշի
աճյունը Չակարիտայի գերեզմանատնից տեղափոխվեց և
տեղադրվեց ուսումնարանի մատուռում:86 Սև մարմարե հուշասալիկին գրված է՝ Խուան Ֆ. Ցեց անունը, նրա ծննդյան և
մահվան տարեթվերը: Սկզբում հուշասալիկին փորագրված էր
միայն ազգային ռազմական ակադեմիայի, արգենտինական
բանակում արժանացած նրա կոչման ու զինաստիճանի
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 A kápolna
 La Capilla
 Մատուռը

A kápolnát 1969. október 11-én avatták fel, a katonai akadémia
alapításának századik évfordulóján. Czetz János hamvait azóta is ott
őrzik, vigyázzák nyugalmát, és minden évben a halálának évfordulóján tartott misén imádkoznak érte.
A méltóságteljes eseményen hat fehér ló vontatta fogatolt ágyútalpon szállították át a hamvait a temetőből, díszegyenruhás kadétokból álló díszsorfal kísérte az akadémia bejáratának boltívétől
egészen a kápolna bejáratáig. Az ünnepségen jelen volt Juan Carlos
Onganía, Argentína köztársasági elnöke, Alejandro Agustín Lanusse,
az argentin hadsereg főparancsnoka,87 a katonai akadémia akkori
igazgatója, Mariano Jaime De Nevares tábornok és Victorio Manuel
Bonamín88 tábori káplán, aki megáldotta a hamvakat. A ceremónián
közel ezer kadét is részt vett, akik ezzel fejezték ki tiszteletüket az
iskola első parancsnok-igazgatója iránt.

Czetz János halálának 100. évfordulója
– 2004. szeptember 6.
Czetz János halálának 100. évfordulója, 2004. szeptember hatodika
is emlékezetes volt a Nemzeti Katonai Akadémia és az argentínai
magyar kolónia életében. Ekkor három emléktáblát helyeztek el a
kápolnában.
A katonai akadémia az oktatási intézmény első parancsnok-igazgatója előtti tisztelgés jeléül emléktáblát helyezett el a
kápolna falán.
CZETZ JÁNOS HONVÉD TÁBORNOK NYOMÁN ARGENTÍNÁBAN
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la lámina de mármol negro figura su nombre, Juan F.
Czetz, y sus fechas de nacimiento y defunción. Originalmente, el Colegio Militar de la Nación sólo mandó grabar su grado y cargo ostentados en el Ejército
Argentino (coronel argentino y primer director del
Colegio Militar). Fue a petición de la colectividad
húngara en Buenos Aires que también se grabaron en
la placa su papel desempeñado y su grado ostentado
en la Revolución y Guerra de Independencia húngaras
(general Húngaro y Comandante en Jefe del Ejército
de Transilvania).
La Capilla fue inaugurada el 11 de octubre de 1969,
con motivo del centenario del Colegio Militar. Desde
entonces, las cenizas de Juan Czetz reposan allí, su descanso es vigilado, y cada año se reza por él en la misa
celebrada en el aniversario de su fallecimiento.
En el majestuoso evento, sus restos se trasladaron
del cementerio, sobre una cureña tirada por seis caballos blancos, acompañados por una guardia de honor
formada por cadetes en uniforme de gala, desde el Arco
de Entrada hasta la puerta de la Capilla. La ceremonia
fue asistida por el Presidente de la Nación Juan Carlos
Onganía, el comandante general del Ejército Argentino
Alejandro Agustín Lanusse,87 el entonces director general Mariano Jaime de Nevares, y el capellán castrense
Victorio Manuel Bonamín88, quien bendijo las cenizas.
En la ceremonia también concurrieron aproximadamente mil cadetes para expresar su respeto al primer
director del Instituto.

մասին. – «Coronel argentino y Primary Director del Colegio
Militar»:
Հետագայում Բուենոս Այրեսի՝ հունգարական համայնքի խնդրանքով, հուշատախտակին փորագրվեց
նաև հունգարական հեղափոխության և ազատագրման
պայքարում տարած նրա դերի ու կոչման մասին. «General
Húngaro y Comandante en Jefe de Transilvania» նույնպես:
Մատուռը բացվել է 1969թ.-ի հոկտեմբերի 11-ին՝ ռազմական
ակադեմիայի հիմնադրման 100-ամյակի առիթով: Այդ ժամանակից ի վեր Ցեց Յանոշի աճյունը պահպանվում է այնտեղ՝
հսկելով նրա հանգստությունը, և ամեն տարի նրա մահվան
տարեթվին պատարգ մատուցելիս, աղոթում են նրա համար:
Այս կարևոր իրադարձության ժամանակ վեց սպիտակ
ձիերը, թնդանոթին դրված աճյունը, գերեզմանատանից տեղափոխեցին մինչև կամարաձև մատուռի մուտքը՝ որն ուղեկցվում էր համազգեստով կուրսանտների խմբի կողմից :
Արարողությանը մասնակցում էին Արգենտինայի հանրապետության նախագահ՝ Խուան Կարլոս Օնգանան, արգենտինական բանակի գլխավոր հրամանատար՝ Ալեխանդրո

Centenario del fallecimiento de Juan Czetz –
6 de septiembre de 2004
El 6 de septiembre de 2004, fecha que marcó el centenario del fallecimiento de Juan Czetz, también fue memorable en la vida del Colegio Militar de la Nación y de
la colectividad húngara en la Argentina. En esta ocasión
se colocaron tres placas en la Capilla.
El Colegio Militar colocó una placa en la pared de la Capilla en homenaje al primer director del
Instituto.
«EL COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN AL
CORONEL JUAN FERNANDO CZETZ
HOMENAJE A QUIEN FUERA SU PRIMER
DIRECTOR Y ORGANIZADOR DE SU ETAPA
FUNDACIONAL
EN EL CENTENARIO DE SU FALLECIMIENTO
1904 – 6 DE SEPTIEMBRE – 2004»

A Czetz János-emlékfal a kápolnában, 2019. október 11.  Pared
conmemorativa de Juan Czetz en la Capilla, 11 de octubre de 2019
 2019 թ. հոկտեմբերի 11. Ցեցի հիշատակի պատը մատուռում
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emléktáblája Czetz János
halálának 100. évfordulójára
emlékezve

 Placa colocada por la
Embajada de la República
de Hungría con motivo del
centenario del fallecimiento de
Juan Czetz
 Հունգարիայի

դեսպանատան
հուշատախտակը՝ ի
հիշատակ Ցեց Յանոշի
մահվան 100-ամյակին

A COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN
TISZTELEGVE JUAN FERNANDO CZETZ EZREDES,
AZ ISKOLA ELSŐ IGAZGATÓJA
ÉS SZERVEZŐJE ELŐTT
HALÁLÁNAK SZÁZADIK ÉVFORDULÓJÁN
1904. SZEPTEMBER 6. – 2004
Ugyancsak ezen a napon emléktáblát helyeztek el a kápolnában a
Santo Tomé-i Zapadores Coronel Czetz 1. Műszaki Zászlóalj képviselői. A műszaki zászlóalj megszervezése, felállítása Czetz János feladata volt, egyben ő volt az alakulat első parancsnoka is.89
A nevét viselő – Buenos Airestől 550 km-re diszlokáló – műszaki
alakulat díszöltözete Czetz Jánosnak köszönhetően a 1848–1849-es
korabeli magyar honvéd egyenruhával megegyező.90
Szőnyi Ferenc, a Magyar Köztársaság Argentínában, Uruguayban és Paraguayban akkreditált nagykövete is emléktáblát helyezett
el a nevezetes évfordulón.
Az emléktábla spanyol és magyar nyelvű szövege tisztelgés az
argentin hadsereg ezredese és az 1849–1849-es forradalom és szabadságharc tábornoka előtt. Az emléktáblán az alábbi szöveg olvasható:
CZETZ JÁNOS (1822–1904)
MAGYAR HONVÉDTÁBORNOK,
AZ ERDÉLYI HADSEREG VEZÉRKARI FŐNÖKE,
ARGENTIN EZREDES,
A COLEGIO MILITAR ALAPÍTÓ
IGAZGATÓJA EMLÉKÉRE,
HALÁLÁNAK SZÁZADIK ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL
ÁLLÍTOTTA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
NAGYKÖVETSÉGE (2004).
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A Colegio Militar de la Nación emléktáblája az iskola alapításának 100. évfordulójára emlékezve
 Placa del Colegio Militar de la Nación que conmemora el
centenario del Instituto  Ազգային ռազմական ակադեմիայի
հուշատախտակը՝ նվիրված ուսումնարանի հիմնադրման
100-ամյակին:

A Zapadores Coronel Czetz 1. Műszaki Zászlóalj emléktáblája
az iskola alapításának 100. évfordulójára emlékezve  Placa colocada por el Batallón de Ingenieros no 1 “Zapadores Coronel Czetz” con
motivo del centenario del Instituto  1. Սակրավոր գումարտակի
հուշատախտակը, «A Zapadores Coronel Czetz»,
ի նշան՝ ուսումնարանի հիմնադրման 100 ամյակին:

En el mismo día, una placa fue colocada en la Capilla
por los representantes del Batallón de Ingenieros zapadores no 1 “Zapadores Coronel Czetz” de Santo Tomé.
El batallón fue organizado y constituido por Juan Czetz.
Al mismo tiempo, él fue el primer comandante de la
unidad.89 Gracias a Juan Czetz, el uniforme de gala de
dicho batallón, acuartelado a 550 km de Buenos Aires,
es idéntico al uniforme utilizado en el Ejército Húngaro
en los años 1848–1849.90
Ferenc Szőnyi, embajador de la República de Hungría en Argentina, Uruguay y Paraguay, también colocó
una placa con motivo del prestigioso aniversario.
La inscripción española y húngara de la placa rinde
homenaje al coronel del Ejército Argentino y al general
de la Revolución y Guerra de Independencia de 1849–
1849, según sigue:

Ագուստին Լանուսսեն90, ապա ռազմական ակադեմիայի
տնօրեն, գեներալ Մարիանո Յամե դե Նեվարեսը և ճամբարի
հոգևորական՝ Վիկտորիո Մանուել Բոնամինը91, ով օծեց
մահացածների աճյունները: Գրեթե հազար կուրսանտներ
մասնակցեցին արարողությանը՝ իրենց հարգանքի տուրք
մատուցելով ուսումնարանի առաջին ղեկավարին:

JUAN CZETZ (1822–1904)
GENERAL DEL EJÉRCITO HÚNGARO (1849)
COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO DE
TRANSILVANIA
CORONEL DEL EJÉRCITO ARGENTINO
DIRECTOR FUNDADOR DEL COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN ARGENTINA
HOMENAJE A SU MEMORIA EN EL CENTENARIO DE SU FALLECIMIENTO
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE HUNGRÍA
(2004)

Ցեց Յանոշի մահվան 100-ամյակը,
2004թ. սեպտեմբերի 6.
Ցեց Յանոշի մահվան 100-ամյակը՝ 2004 թվականի սեպտեմբերի վեցին, հիշարժան էր ազգային ռազմական ակադեմիայի
և Արգենտինայի հունգարական համայնքի կյանքում: Այդ
ժամանակ մատուռում տեղադրվեց երեք հուշատախտակներ:
Ռազմական ակադեմիան մատուռի պատին հուշատախտակ տեղադրվեց՝ ի պատիվ ուսումնարանի առաջին
գլխավոր հրամանատարին:
ԱՅՍ ՀՈՒՇԱՏԱԽՏԱԿԸ ԴՐՎԵԼ Է ԱԶԳԱՅԻՆ
ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ
(ԱԶԳԱՅԻՆ ՍՊԱՅԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ)
ԿՈՂՄԻՑ՝ Ի ՀԻՇԱՏԱԿ ԳԵՆԵՐԱԼ ՑԵՑ ՅԱՆՈՇԻ
100 ԱՄՅԱԿԻՆ, ՈՎ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ
ԵՂԵԼ Է ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՂԵԿԱՎԱՐԸ և
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉԸ:
1904Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 6. – 2004Թ.
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Ugyancsak a kápolnában található az a bronz emlékplakett, amelyet dr. Sasi Nagy István a magyarországi Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület alapító tagjának családja adományozott
a Colegio Militar de la Naciónnak. Dr. Sasi Nagy István édesapja, dr. Sasi Nagy László Kolozsváron született, anyai ágon erdélyi
magyarörmény család sarja, nagyanyja Czetz Mária, Czetz János
tábornok unokatestvére volt.
Vitéz Ladányi Domonkos, a Vitézi Rend dél-amerikai törzskapitánya, a Szent László Rend dél-amerikai székkapitánya meghívására érkeztek Magyarországról a Czetz-leszármazottak, akik családi
adományként Czetz Jánost ábrázoló bronz domborművet vittek a
katonai akadémiának. A domborművet az iskola kápolnájában,
a Czetz-emlékfalon helyezték el.
A család 2004. szeptember 5-én a Szent László Iskolában találkozott a Buenos Aires-i magyar kolónia tagjaival és Szőnyi Ferenc
nagykövettel. A találkozás egy hagyományos Magyar Harcosok
Bajtársi Közössége – Vitézi Rend bajtársi ebéd volt. Másnap, szeptember 6-án Czetz magyarországi leszármazottjai részt vettek az
akadémián tartott ünnepségen.

 Az emléktábla-avatáson készült csoportkép (Honfi Jánosné Rajczy Katalin, dr. Kalydy Vanda, Honfi János,
Roberto Ariel Agüero dandártábornok, Guillermo Ariel Druetta ezredes, Guillermo Andrés Conti őrnagy, tábori lelkész)
 Foto de familia de la inauguración de la placa (Katalin Rajczy de Honfi, Dra. Vanda Kalydy, János Honfi, general de
brigada Roberto Ariel Agüero, coronel Guillermo Ariel Druetta, el capellán castrense, mayor Guillermo Andrés Conti)

 Խմբակային նկար՝ հուշատախտակի օծման ժամանակ (Հոնֆի Յանոշի տիկինը՝ Ռայցի Կատալին, դոկտ.
Կալիդի Վանդան, Հոնֆի Յանոշը, գնգապետ Ռոբերտո Արիել Ագուերոն, գեներալ Գիլերմո Արիել Դրուետտան,
մայոր Գիլերմո Անդրես Կոնտին, ճամբարի հոգևորականը)
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Նույն այդ օրը մատուռում տեղադրվեց հուշատախտակ՝
«Սանտո Տոմեի Զապադորես Կորոնել Ցեց» 1-ին սակրավորներ
գումարտակի ներկայացուցիչների կողմից: Santo Tomé-i
Zapadores Coronel Czetz», (1-ին սակրավոր գումարտակի
ներկայացուցիչը): Յանոշ Ցեցի պարտականությունն էր՝
սակրավորների գումարտակի կազմավորելը և նա էլ դարձավ
կազմված գումարտակի առաջին հրամանատարը:89 Բուենոս
Այրեսից 550կմ. հեռավորությամբ էր գտնվում սակրավորների
գումարտակը, որոնց համազգեստը՝ ի շնորհիվ Ցեց Յանոշի, համապատասխանում էր 1848-1849 թվականների հունգարական բանակի համազգեստին:90
Հոբելյանին նվիրված հուշատախտակ է տեղադրել, նաև
Արգենտինայում, Ուրուգվայում և Պարագվայում Հունգարիայի հանրապետության դեսպանը՝ Ֆերենց Սունին:
Հուշատախտակը՝ իսպաներեն և հունգարերեն լեզվով,
արտացոլում է հարգանքի տուրք՝ Արգենտինայի բանակի

Czetz János bronz emlékplakett, a Sasi Nagy család adománya
 Placa en bronce de Juan Czetz, donación de la familia Sasi
Nagy  Ցեց Յանոշի բրոնզե հուշամեդալը՝ նվիրաբերված
Շաշ Նաջի ընտանիքի կողմից

También se encuentra en la Capilla una placa conmemorativa en bronce, donada al Colegio Militar de la
Nación por la familia del Dr. István Sasi Nagy, miembro fundador de la Asociación Cultural “Raíces Armenias de Hungría y Transilvania”. El Dr. László Sasi
Nagy, padre del Dr. István Sasi Nagy, había nacido en
Kolozsvár, descendiente por el lado materno de una
familia húngaro-armenia de Transilvania, por cuanto
su abuela, Mária Czetz, había sido prima del general
Juan Czetz.
Los descendientes de Czetz llegaron de Hungría
por invitación del Vitéz Domonkos Ladányi, capitán de
la sede principal sudamericana de la Orden “Vitéz” y
capitán de sede sudamericana de la Orden de San Ladislao, llevando para el Colegio el relieve en bronce
de Juan Czetz como donación familiar. El relieve fue
colocado sobre la pared conmemorativa de Czetz en la
Capilla del Instituto.
El 5 de septiembre de 2004, la familia se reunió en
la Escuela San Ladislao con los miembros de la colec-

Czetz János emléktáblájának leleplezése (Roberto Ariel Agüero
dandártábornok, dr. Kalydy Vanda), 2019. december 19.
 Inauguración de la placa de Juan Czetz (general de brigada Roberto
Ariel Agüero, Dra. Vanda Kalydy), el 19 de diciembre de 2019
 2019թ. դեկտեմբերի 19. Ցեց Յանոշի հուշատախտակի
բացումը՝ (գնդապետ Ռոբերտո Արիել Ագուերո, դոկտ. Կալիդի
Վանդա)
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emléktáblája a Nemzeti
Katonai Akadémia alapításának 150. évfordulója emlékére

 Placa de la Embajada de
Hungría con motivo del 150°
Aniversario del Colegio Militar
de la Nación
 Հունգարիայի

դեսպանատան
հուշատախտակը նվիրված
ի հիշատակ ազգային
ռազմական ակադեմիայի
հիմնադրման 150-ամյակին

Czetz János-emléktábla a Nemzeti Katonai Akadémia
alapításának 150. évfordulója emlékére
2019. december 19-én a Nemzeti Katonai Akadémia kápolnájában
avatta fel ünnepélyes keretek között dr. Kalydy Vanda első beosztott, ideiglenes ügyvivő és az akadémia igazgatója, Roberto Ariel
Agüero dandártábornok azt az emléktáblát, amely az akadémia első
parancsnok-igazgatója, Czetz János emlékére készült. A magyar
honvéd tábornok az argentin hadsereg ezredeseként komoly érdemeket szerzett az akadémia megalapításában és működtetésében.
A Buenos Aires-i magyar nagykövetség és a Nemzeti Katonai
Akadémia által a Czetz János hamvait is őrző kápolnában közösen
felállított, magyar és spanyol nyelvű emléktábla elhelyezése nemcsak az akadémia alapításának 150. évfordulója miatt volt szimbolikus jelentőségű, hanem azért is, mert 2019-ben emlékeztünk meg
az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójáról.
Az eseményen a nagykövetség ideiglenes ügyvivőjének és az akadémia igazgató-parancsnokának beszéde után a kápolna papja, Guillermo Andrés Conti őrnagy, tábori lelkész megáldotta az emléktáblát.
A rendezvényen részt vett az argentínai magyar közösség képviseletében Honfi János Győző, a Szent László Lovagrend dél-amerikai
törzsszéktartója és felesége, jelen voltak az akadémiai kadétjai is.
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tividad húngara en Buenos Aires y con el embajador
Ferenc Szőnyi. El encuentro fue un tradicional almuerzo conjunto de la Comunidad de Camaradería de
los Ex Combatientes Húngaros y de la Orden Vitéz.
El próximo día 6 de septiembre, los descendientes de
Czetz residentes en Hungría asistieron a la ceremonia
del Colegio.

Placa de Juan Czetz en homenaje
al 150o Aniversario del Colegio Militar
de la Nación
El 19 de diciembre de 2019, la jefa adjunta de misión
y vicecónsul Dra. Vanda Kalydy y el director del Colegio general de brigada Roberto Ariel Agüero celebraron
un acto solemne en la Capilla del Colegio Militar de la
Nación para inaugurar una placa en homenaje al primer
director Juan Czetz, general húngaro y coronel del Ejército Argentino quien acumuló méritos imperecederos
en la fundación y dirección del Colegio.

գնդապետին և 1848-1849 թվականների հեղափոխության և
ազատագրման գեներալին: Հուշատախտակին ընթերցանելի
է ստորին գրվածքը:
ՑԵՑ ՅԱՆՈՇ (1822–1904)
ՀՈՒՆԳԱՐԻԱՅԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՆԱԿԻ ԳԵՆԵՐԱԼԸ (1849)
ՏՐԱՆՍԻԼՎԱՆԻԱՅԻ ԲԱՆԱԿԻ ԳԼԽԱՎՈՐ
ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐԸ և ԳԼԽԱՎՈՐ ՇՏԱԲԻ ՂԵԿԱՎԱՐԸ
ԱՐԳԵՆՏԻՆԱՅԻ ԲԱՆԱԿԻ ԳՆԴԱՊԵՏԸ
ԱՐԳԵՆՏԻՆԱՅԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱԿԱՆ
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ (ԱԶԳԱՅԻՆ ՍՊԱՅԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ)
ՀԻՄՆԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆԸ
ԴՐՎԵԼ Է ՄԱՀՎԱՆ 100 ԱՄՅԱԿԻ ԱՌԹԻՎ
ՀՈՒՆԳԱՐԻԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԴԵՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (2004)
Մատուռում կա նաև բրոնզե հուշամեդալը, որը դոկտոր Շաշի
Նաջ Իշտվանը՝ «Տրանսիլվանիայի Հայկական Արմատներ»,
մշակութային միության հիմնադիր անդամը. ընտանիքի
անունից նվիրաբերեց՝ ազգային ռազմական ակադեմիային:
Դոկտոր Շաշի Նաջ իշտվանի հայրը՝ դոկտոր Շաշի Նաջ
Լասլոն՝ ծնվել է Կոլոժվարում, մայրական կողմի տատիկը,
ով հայ-հունգարական, տրանսիլվանական ընտանիքից էր՝
Մարիա Ցեցը, գեներալ Ցեց Յանոշի զարմիկն է եղել:
Վիտեզ Լադան Դոմոնկոշի՝ Վիտեզ շքանշանով Հարավային Ամերիկայի գլխավոր կապիտանի և Հարավային Ամերիկայի Սուրբ Լասլո ասպետների կապիտանի հրավերով. Ցեցի
ժառանգորդները Հունգարիայից ուղևորվեցին Արգենտինա,
իրենց հետ տանելով Ցեց Յանոշին պատկերող բրոնզե
խորաքանդակը, որը որպես ընտանեկան հուշ նվիրեցին
ակադեմիային: Խորաքանդակը տեղադրվեց ուսումնարանի
մատուռում՝ Խուան Ցեցի հիշատակի պատին:
2004 թ. Սեպտեմբերի 5-ին ընտանիքը՝ Սուրբ Լասլո
ուսումնարանում հանդիպեց, Հունգարիայի Բուենոս Այրեսի
համայնքի անդամներին և դեսպան Ֆերենց Սունիին: Հանդիպմանը ունեցան ճաշկերույթ՝ ավանդական «Հունգարացի
Մարտական Ընկերներ» միության անդամների և Վիտեզ
դասի «Vitéz» ներկայացուցիչների հետ: Հաջորդ օրը՝ սեպտեմբերի 6-ին, Ցեցի հունգարացի ժառանգները, մասնակցեցին
ակադեմիայի արարողությանը:

Ցեց Յանոշի հուշատախտակը ` նվիրված
ազգային ռազմական ակադեմիայի
հիմնադրման 150-ամյակի առթիվ:
Czetz János-emlékfal a kápolnában, 2019. december 19.

 Pared conmemorativa de Juan Czetz en la Capilla, 19 de
diciembre de 2019  2019 թվական դեկտեմբերի 19. Ցեց
Յանոշի հուշապատը՝ մատուռում

2019-ի դեկտեմբերի 19-ին ազգային ռազմական ակադեմիայի
մատուռում հանդիսավոր արարողությամբ օծվեց Ցեց
Յանոշի՝ ակադեմիայի առաջին հրամանատարի, ղեկավարի
հուշատախտակը. դոկտոր Կալդի Վանդանի՝ (ժամանակավոր
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 Czetz János mellszobra
a parancsnoki épület aulájában
 Busto de Juan Czetz en el
Hall de las Armaduras del
Pabellón Dirección

 Ցեց Յանոշի կիսանդրին՝
շտաբի շենքի նախասրահում

Czetz János-emlékek a parancsnoki
épületben
A parancsnoki épület aulája az ún. páncélzatok terme. Itt az intézmény életében és történetében meghatározó fontosságú személyekről készült festmények és mellszobrok láthatók. Bal oldalt látható a
Domingo Faustino Sarmiento elnököt ábrázoló monumentális festmény, valamint Czetz János ezredes és Manuel Belgrano tábornok
mellszobra. Az aula jobb oldalán a José de San Martín tábornokot
ábrázoló festmény és Juan Domingo Peron altábornagy, valamint
Augustin Pedro Justo ezredes mellszobrai láthatók. A terem négy
sarkában lovagi vértek állnak.

A Czetz János-emléksarok a múzeumban
A katonai akadémia múzeumában kiemelt helye van a Czetz
János-emléksaroknak.
Az emléksarokban magyar címeres lobogó áll, amelyet Kövér
László, az Országgyűlés elnöke a 2015. májusi látogatása alkalmából adományozott az akadémiának. Köszönetét fejezte ki ezzel a
katonai akadémia vezetésének azért, hogy a mai napig őrzi az intézményt alapító magyar ezredes nevét. Az akadémia akkori parancsnok-igazgatója, Carlos Alberto Podio dandártábornok méltatta
Czetz János tevékenységét, megemlítve, hogy ma is a magyar ezredes által lefektetett alapelvek szerint működik az akadémia.
CZETZ JÁNOS HONVÉD TÁBORNOK NYOMÁN ARGENTÍNÁBAN
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Manuel Belgrano tábornok mellszobra

Augustin Pedro Justo ezredes mellszobra

 Busto del general Manuel Belgrano  Գեներալ Մանուել

 Busto del coronel Augustín Pedro Justo  Գնդապետ Ագուստին

A festmény, amely Juan F. Czetz ezredest, az akadémia első
parancsnokát ábrázolja  Pintura del coronel Juan F. Czetz,
primer director del Colegio  Նկարում պատկերված
է գնդապետ Խուան Ֆ. Ցեցը՝ ակադեմիայի առաջին
հրամանատարը

ակադեմիայի ղեկավարը) և զորախմբի գեներալ՝ Ռոբերտո
Արիել Ագուերոնի մասնակցությամբ:
Հունգարիայի բանակի գեներալը, որպես արգենտինական
բանակի գնդապետ, մեծ ներդրում է ունեցել՝ ակադեմիան
հիմնելու և գործելու գուրծում:
Բուենոս Այրեսի մատուռում, հունգարական դեսպանատան և ազգային բանակի ակադեմիայի կողմից տեղադրված՝
Ցեց Յանոշի աճյունը, հունգարերեն իսպաներեն լեզվով
տեղադրված հուշատախտակը, ոչ միայն նշանակալից էր
նրանով, որ նշվում էր ակադեմիայի 150 ամյակը, այլ նաև 2019
թվականին նշվեց՝ 1848-1849 թվականների հեղափոխության
և ազատագրման պայքարի 170 ամյակը:
Միջոցառմանը ժամանակ՝ ժամանակավոր դեսպանատան ներկայացուցիչի և ակադեմիայի ղեկավար հրամանատարի խոսքից հետո, մատուռի քահանան՝ մայոր Գուլիեռմո Անդրաշը Կոնտին, ճամբարի հոգևորականը, օծեց
հուշատախտակը: Միջոցառմանը ներկա էին Արգենտինայի
հունգարական համայնքի ներկայացուցիչ՝ Հոնֆի Յանոշ
Ջուզուն, Հարավային Ամերիկայի Սուրբ Լասլո ասպետների
կապիտանը, իր կնոջ հետ, ինչպես նաև ներկա Էին ակադեմիայի կուրսանտները:

Բելգրանոյի կիսանդրին

Պեդրո Խուստոյի կիսանդրին
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2004 augusztusában a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum – a
Czetz János halálának 100. évfordulójára tervezett kiállításra, emlékének ápolására – hadtörténeti relikviák másolatát adományozta
a Colegio Militar de la Naciónnak: egy magyar tábornoki öltözetet
1848–1849-ből, egy 1837 M gyalogostiszti szablyát és egy 19. századi katonaládát, a Czetz nemzetség hagyatékából.
Itt látható a Czetz Jánost ábrázoló bronz emlékplakett, amelyet
vitéz Vattay Miklós és vitéz Ladányi Domonkos, az argentínai magyar kolónia vezető személyiségei adományoztak a Nemzeti Katonai Akadémiának 2002 októberében.

 A múzeumi
Czetz János-emléksarok
 Rincón conmemorativo de
Juan Czetz en el Museo

 Թանգարանում Ցեց

Յանոշի հուշանկյունը

CZETZ JÁNOS HONVÉD TÁBORNOK NYOMÁN ARGENTÍNÁBAN
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La placa conmemorativa húngaro-española, colocada conjuntamente por la Embajada de Hungría en Buenos Aires y el Colegio Militar de la Nación en la Capilla
que también guarda las cenizas de Juan Czetz, tuvo una
relevancia simbólica no sólo por el 150o Aniversario del
Colegio sino también porque en el año 2019 conmemoramos el 170o aniversario de la Revolución y Guerra de
Independencia de 1848–1849.
En el acto, después de los discursos pronunciados
por la encargada de negocios ad interim y por el director del Instituto, la placa fue bendecida por el sacerdote
de la Capilla, el capellán castrense mayor Guillermo
Andrés Conti. En la ceremonia asistió asimismo János
Győző Honfi, capitán de sede sudamericana de la Orden
de Caballería de San Ladislao, y su mujer, en representación de la colectividad húngara en la Argentina, así
como los cadetes del Colegio.

Recuerdos de Juan Czetz
en el Pabellón Dirección y en el
Patio de Honor
El vestíbulo del Pabellón Dirección, llamado Hall de
las Armaduras, expone pinturas y bustos de las personas de importancia determinante en la vida e historia
del Instituto. A la izquierda se observa la pintura monumental del presidente Domingo Faustino Sarmiento, así como los bustos del coronel Juan Czetz y del
general Manuel Belgrano. A la derecha se encuentra
la pintura del general José de San Martín y los bustos
del teniente general Juan Domingo Perón y del coronel
Augustín Pedro Justo. En los cuatro rincones hay armaduras caballerescas.

Rincón conmemorativo
de Juan Czetz en el Museo
En el Museo del Colegio Militar, ocupa un lugar destacado el rincón conmemorativo de Juan Czetz.
En el rincón conmemorativo se encuentra la bandera húngara con el escudo, donada al Colegio por László
Kövér, presidente del Parlamento durante su visita realizada en mayo de 2015, para expresar su agradecimiento a la dirección del Colegio Militar por recordar hasta
la actualidad el nombre del coronel húngaro fundador
del Instituto. El entonces director general de brigada
Carlos Alberto Podio elogió la obra de Juan Czetz,

Ցեց Յանոշի հուշերը՝շտաբի շենքում և
Պատվո սրահում:
Շտաբի շենքի նախասրահը, այսպես կոչված՝ զենք ու
զրահի սրահ է: Այստեղ կարելի է տեսնել, ուսումնարանի
կենսագրության և պատմության մեջ նշանակալից դեր ունեցած
մարդկանց նկարները և կիսանդրիները: Ձախ կողմում
դրված է նախագահ Դոմինգո Ֆաուստինո Սարմինտոնին
պատկերող մոնումենտալ նկարը, գնդապետ Յանոշ Ցեցի
և գեներալ Մանուել Բելգրանոյի կիսանդրին: Սրահի աջ
կողմում դրված են գեներալ Խոսե դե Սան Մարտինի նկարը,
գեներալ-լեյտենանտ Խուան Դոմինգո Պերոնի և գնդապետ
Ագուստին Պեդրո Խուստոյի կիսանդրիները: Նախասրահի
չորս անկյուններում կան ասպետական զրահներ:

Ցեց Յանոշի հուշանկյունը
թանգարանում
Ցեց Յանոշի հուշանկյունը, նշանակալից տեղում է գտնվում,
ռազմական ակադեմիայի թանգարանում:
Հուշանկյունում դրված է Հունգարիայի զինադրոշը,
որը ակադեմիային նվիրվել է Ազգային ժողովի նախագահ՝
Լասլո Կյովերը, իր 2015 թվականի, մայիսին կատարած
այցի ժամանակ: Դրանով շնորհակալություն հայտնելով՝
ռազմական ակադեմիայի ղեկավարությանը, որ մինչ
օրս հիշում են՝ ինստիտուտի հիմնադրող, հունգարացի
գնդապետին: Ակադեմիայի այն ժամանակվա շտաբի տնօրենը՝
գեներալ Կառլոս Ալբերտո Պոդիոն, բարձր գնահատեց
Ցեց Յանոշի աշխատանքը՝ նշելով, որ ակադեմիան այժմ
էլ գործում է հունգարական գնդապետի սահմանած
սկզբունքների համաձայն:
2004 թվականի օգոստոսին, ռազմական պատմության
ինստիտուտը և թանգարանը՝ Ցեց Յանոշի մահվան 100ամյակին նվիրված ցուցահ Անդեր ում՝ ի հիշատակ նրան,
ռազմական պատմության ինստիտուտի մասունքների
կրկնօրինակը նվիրեցին ազգային ռազմական ակադեմիային՝
(1848-1849 թվականների հունգարական գեներալի հագուստը,
մի 1837M. հետևակայինի թուր և 19-րդ դարի մի զինվորական
սնդուկ՝ Ցեցի տոհմի ժառանգությունից):
Այստեղ է գտնվում Ցեց Յանոշին նվիրած բրոնզե
հուշամեդալը, որը «վիտեզ» Վատտայ Միկլոշը և «վիտեզ»
Լադանի Դոմոնկոշը, և Արգենտինայի հունգարիայի համայնքի ղեկավար ներկայացուցիչները՝ նվիրեցին ազգային
ռազմական ակադեմիային , 2002թ.-ի հոկտեմբերին:
Թանգարանում կա մի հողով արկղ, որը Ցեց Յանոշի
կյանքի երեք նշանակալից վայրերից (Պիշկի, Գիդոֆալվա
և Նաջսեբեն) է բերվել: 1999թ.-ին «Տրանսիլվանիայի Հայ
Արմատներ» մշակութային միությունը. Բուդապեշտում
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 A Hadtörténeti Intézet és
Múzeum adományozó oklevele
 Acta de donación
del Instituto y Museo
de Historia Militar
 Պատվոգիր՝ նվիրված
ռազմական պատմության
ինստիտուտի և թանգարանի
կողմից:

A múzeumban található egy dobozban Czetz János életének
három meghatározó helyéről (Piski, Gidófalva és Nagyszeben)
származó föld. 1999-ben az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális
Egyesület felvette a kapcsolatot a budapesti Czetz János-rokonságon keresztül (dr. Sasi Nagy István) vitéz Ladányi Domonkos ny.
ejtőernyős főhadnagy, dél-amerikai törzskapitánnyal, a Buenos Aires-i magyar közösség egyik vezetőjével. Ő volt az, aki megszervezte, hogy egy háromrekeszes ezüstszelencében Czetz János szülőházának kertjéből, a piski csatamezőről és a nagyszebeni csata
helyszínéről egy-egy marék földet helyezzenek el. Ezt a különleges
ereklyét a Buenos Aires-i Colegio Militar de la Naciónnak adományozták. Az ezüstszelencét az akadémia múzeumában, a Czetzemléksarokban helyezték el.91
A múzeum ereklyéi között őriznek egy füzetet, amely Czetz
János 1870–1871 között aláírt 193 parancsát (Órdenes del Colegio)
tartalmazza; ezek a parancsok nagyon jó áttekintést adnak az akadémia működésének első éveiről.
„Készítse fel a fiatalok szívét a küldetésükre,
támogassa őket tanácsokkal
és példákkal (…) ez a legfontosabb feladata
a honvédtiszteknek és a tanári karnak.”
Coronel Czetz
Orden del Colegio, 30 agosto de 1870
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mencionando que el Colegio sigue funcionando hasta
hoy según los principios fundamentales establecidos
por el coronel húngaro.
En agosto de 2004, para la prevista exposición con
motivo del centenario de la muerte de Juan Czetz y para
recordar su memoria, el Instituto y Museo de Historia
Militar del Ministerio de Defensa Húngaro,donó al Colegio Militar de la Nación réplicas de reliquias de historia militar: un vestido de general húngaro de los años
1848–1849, un sable de oficial de infantería 1837M y
un baúl de soldado del siglo XIX, del legado del linaje
Czetz.
Aquí se puede ver la placa conmemorativa en bronce de Juan Czetz, donada al Colegio en octubre de 2002
por vitéz Miklós Vattay y vitéz Domonkos Ladányi,
personas líderes de la colectividad húngara en la Argentina.
En el Museo un cofre guarda tierras extraídas de
tres lugares importantes en la vida de Juan Czetz (Piski,
Gidófalva y Nagyszeben). En el año 1999, la Asociación Cultural “Raíces Armenias de Transilvania” tomó
el contacto, a través de los descendientes de Juan Czetz
residentes en Budapest (Dr. István Sasi Nagy), con el vitéz teniente primero paracaidista (R), capitán de la sede
principal sudamericana de la Orden Vitéz Domonkos
Ladányi, uno de los líderes de la colectividad húngara
en Buenos Aires. Fue él que organizó que se metiera un
puñado de tierra, en un cofre de plata de tres divisiones
interiores, del jardín de la casa natal de Juan Czetz, del
campo de batalla de Piski y del sitio del combate de Nagyszeben. Esta reliquia especial fue donada al Colegio
Militar de la Nación de Buenos Aires. El cofre de plata
fue depositado en el Museo del Colegio, en el rincón
conmemorativo de Czetz.91
Entre las reliquias del Museo, se guarda un cuaderno que contiene las 193 órdenes firmadas por Juan
Czetz entre los años 1870 y 1871. Las Órdenes del Colegio ofrecen un buen resumen del funcionamiento del
Colegio durante los primeros años.
«Preparar el corazón de los jóvenes para su
misión, ayudarlos con consejos y ejemplos
(…) ésta es la tarea más importante de los oficiales
y del claustro.»
Coronel Czetz
Orden del Colegio, 30 de agosto de 1870
Los tres participantes húngaros de los festejos por la
celebración del 150o Aniversario del Colegio, la coronel

ապրող Ցեց Յանոշի հարազատների միջոցով՝ (դոկտ.
Շաշի Նաջ Իշտվանի) կապ հաստատեց հարավամերիկյան
պարաշյուտային բրիգադի լեյտենանտ, վիտեզ Լադանի
Դոմոնկոշի՝ Բուենոս Այրեսում հունգարական համայնքի
ղեկավարի ներկայացուցիչի հետ: Ահա նա էլ, նախաձեռնեց
տեղադրել այն երեք մասանի արծաթե տուփով հողը, որը բերվել
էր՝ Ցեց Յանոշի ծննդավայրի այգուց, Պիշկի ռազմադաշտի
և Նաջսեբենի ճակատամարտի վայրերից: Այս նշանակալից
մասունքը նվիրվել է Բուենոս Այրեսում գտնվող ազգային
ռազմական ակադեմիային: Արծաթե տուփը տեղադրվել է
ակադեմիայի թանգարանի՝ Ցեցի հուշանկյունում:91
Թանգարանի մասունքների մեջ պահվում է մի գիրք, որը
պարունակում է՝ 1870-1871 թվականների Ցեց Յանոշ կողմից
ստորագրված 193 կարգադրումները՝ (Órdenes del Colegio)
այս կարգադրումներում շատ լավ ամփոփված է ակադեմիայի
սկզբնական տարիների գործնեությունները:
«Պատրաստե՛ք երիտասարդների սրտերը իրենց
առաքելության համար, աջակցե՛ք նրանց խորհուրդներով և
օրինակներով (…), սա ամենակարևոր պարտականությունն
է զինվորականների և դասախոսական կազմի համար»:
Կորոնել Ցեց
«Ակադեմիայի կարգախոսը օգոստոս 30, 1870թ.»
Ակադեմիայի հիմնադրման 150-ամյակին կազմակերպված
միջոցառման ժամանակ Հունգարիայի մասնակիցները՝
գնդապետ դոկտ. Շիպոշ Կեչկեմեթի Կլարան «Հանրային
ծառայության ազգային համալսարանի՝ ռազմագիտության
և բանակի սպայական պատրաստության ֆակուլտետի»
անունից, Հաշաշ Դորան և Բիհարի Քրիսթոֆը՝ Հունգարիայի
պաշտպանական ուժերի Լյուդովիկ գումարտակի անունից
հուշաժապավեն նվիրեցին, որ կապեցին թանգարանում
գտնվող հունգարական զինադրոշին: Թանգարանի հուշամատյանում՝ հիշարժան խոսքեր գրեցին, հունգարական
պատվիրակության անդամները:

ՑԵՑ ՅԱՆՈՇԻ
ՀՈՒՇԱՎԱՅՐԵՐԸ՝ ԲՈՒԵՆՈՍ
ԱՅՐԵՍՈՒՄ
Հունգարիայի հրապարակի (Plaza
Hungría) պատմությունը
1999թ. մարտի 15-ի տոնակատարությանը՝ Արգենտինայի
Հունգարական Ինստիտուտների Միությունը (AMISZ)92
և Հունգարական ասոցիացիան. հրավիրեց հունգարական
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 1837 M gyalogostiszti
szablya

 Sable de oficial de infantería
1837M

 1837M. հետևակայինի

թուրը

Az akadémia alapításának 150. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozat magyar résztvevői, Siposné dr. Kecskeméthy
Klára ezredes a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és
Honvédtisztképző Karának képviseletében, valamint Hásás Dóra és
Bihari Kristóf honvéd tisztjelöltek a Magyar Honvédség Ludovika
Zászlóaljának képviseletében zászlószalagot adományoztak, amelyet a múzeumban található magyar lobogóra kötöttek fel. A múzeum emlékkönyvébe emlékező sorokat írtak a magyar delegáció
tagjai.

 Czetz János életének három

meghatározó helyszínéről
(Piski, Gidófalva, Nagyszeben)
származó föld

 Tierras extraídas de tres
lugares importantes en la vida
de Juan Czetz (Piski, Gidófalva
y Nagyszeben)
 Ցեց Յանոշի կյանքի երեք

կարևորագուն վայրերից՝
(Պիշկի, Գիդոֆալվա,
Նաջսեբեն) բերված հողերը:
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Dra. Klára Kecskeméthy de Sipos, en representación
de la Facultad de Ciencias Militares y de Formación
de Cadetes de la Universidad de Servicio Común, así
como los cadetes Dóra Hásás y Kristóf Bihari, en representación del Batallón “Ludovica” del Ejército Húngaro, donaron unas cintas de bandera que ataron a la
bandera húngara expuesta en el Museo. Los miembros
de la delegación húngara firmaron el Libro de Visitas
con algunas frases conmemorativas.

LUGARES
CONMEMORATIVOS DE
JUAN CZETZ EN BUENOS
AIRES
Historia de la Plaza Hungría
Para la ceremonia del 15 de marzo de 1999, la Federación de Entidades Húngaras de la República Argentina
(FEHRA)92 y la Asociación Hungaria invitaron al entonces presidente de la Oficina de Húngaros Residentes en
el Exterior Tibor Szabó, al embajador de Hungría en la
Argentina Béla Bardócz, a los miembros del directorio
de la FEHRA –el presidente Csaba Emödy, el vicepresidente ejecutivo Miklós Székásy y la secretario Magdolna Paál–, a los efectos de presentar la solicitud oficial
referente a la Plaza Hungría ante el Secretario de Medio

Néhány sor a múzeum emlékkönyvében

 Algunas palabras para el Libro de Visitas del Museo
 Մի քանի խոսք հուշամատյանից

A magyar delegáció által adományozott zászlószalagok

 Cintas de bandera donadas por la delegación húngara
 Հուշաժապավենները՝ նվիրված Հունգարիայի
պատվիակության կողմից:

սփյուռքի գրասենյակի այն ժամանակվա նախագահին՝
Սաբո Տիբորին, Արգենտինայում Հունգարիայի դեսպան՝
Բարդոց Բելին և AMISZ- խորհրդի անդամներին՝ նախագահ
Էմուդի Չաբային, գործադիր փոխնախագահ Սիկաշի
Միկլոշին, քարտուղար Փոլ Մագդալենային, որպեսզի
Հունգարիայի հրապարակի համար, պաշտոնական դիմում
ներկայացվի, Բուենոս Այրեսի շրջակա միջավայրի հարցերով
զբաղվող, քաղաքային համայնքի ղեկավար՝ Նորբերտո Լա
Պորտային: 1999-ի դեկտեմբերին «Հունգարիայի համաշխարհային ֆեդերացիայի տրանսիլվանիական ընկերությունը»
առաջարկեց AMISZ-ին, որ Հարոմսիկ Գելենցեյում պատրաստված փորագիր սեկեյի դարպասը, նվիրեն Արգենտինայում
ապրող հունգարացիներին, որպեսզի Հունգարիայի պետության հիմնադրման հազարամյակի առիթով, այն տեղադրվի
ապագա Հունգարիայի հրապարակում:
AMISZ-ի խորհուրդը մրցույթ անցկացրեց հուշարձանների
նախագծման համար, որը շահեց ճարտարապետ Դինես Վաշը:
Նրա նախագծի հիման վրա պատրաստվեց մակետը, որը
2000թ.-ի մայիսին ցուցադրվեց Բուենոս Այրեսի հունգարական
դեսպանատանը: 2000թ.-ի մայիսին, հունգարացիների
համաշխարհային վեհաժողովի ժամանակ, այն դրված էր
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 Czetz János kézzel írott
napiparancsa

 Orden del día manuscrita de
Juan Czetz

 Ցեց Յանոշի ձեռքով

գրված օրվա հրահանգը

CZETZ JÁNOS-EMLÉKHELYEK
BUENOS AIRESBEN
A Magyar tér (Plaza Hungría) története
Az 1999. március 15-i ünnepségre az Argentínai Magyar Intézmények Szövetsége (AMISZ)92 és a Hungária Egyesület meghívta a
Határon Túli Magyarok Hivatalának akkori elnökét, Szabó Tibort,
Bardócz Béla argentínai magyar nagykövetet és az AMISZ vezetőségi tagjait, Emödy Csaba elnököt, Székásy Miklós ügyvezető alelnököt és Paál Magdolna titkárt, azért hogy a Magyar térre vonatkozó hivatalos kérelmet benyújtsák Norberto La Portának, Buenos
Aires városi önkormányzata környezetvédelemért felelős vezetőjének. 1999 decemberében a Magyarok Világszövetségének Erdélyi
Társasága felajánlotta az AMISZ-nek, hogy a háromszéki Gelencén
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Czetz János napiparancsokat tartalmazó füzete

 Cuaderno continente de las órdenes del día de Juan Czetz
 Ցեց Յանոշի օրագիրը, որը պարունակում է ամենօրյա
հրամանները:

Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires Norberto La
Porta. En diciembre de 1999, la Sociedad de Transilvania de la Federación Mundial de los Húngaros ofreció
a la FEHRA que regalaría a la colectividad húngara
en la Argentina el portal sículo construido en Gelence,
Háromszék (hoy: Trei Scaune), en el mileno del Estado
húngaro, para instalarlo en la prevista Plaza Hungría.
La Junta Directiva de la FEHRA convocó un concurso de planes para el monumento, ganado por el ingeniero civil Dénes Vass. La maqueta elaborada según sus
planes también fue expuesta por la Embajada de Hungría en Buenos Aires en marzo de 2000. En mayo del
mismo año, durante el Congreso Mundial de los Húngaros, la maqueta estuvo delante del Centro de Congresos
de Budapest para expresar la solidaridad transcontinental de los húngaros. El portal sículo se guardó en un
almacén provisional durante algunos meses y luego, en
enero de 2001, salió de Budapest, llegando al puerto
de Buenos Aires el 9 de febrero del mismo año. Tras el
despacho aduanero, el 5 de abril, fue trasladado al patio
de la Asociación Hungaria, lugar donde, debido a cam-

Բուդապեշտի վեհաժողովի կենտրոնի դիմաց՝ խորհրդանշելով
մայրցամաքներում ապրող հունգարացիների միասնությունը:
Սեկեյի դարպասը ժամանակավորապես մի քանի ամիս
պահվեց պահեստում, 2001թ.-ի հունվարին այն Բուդապեշտից
ուղարկեցին և փետրվարի 9-ին այն հասավ Բուենոս Այրեսի
նավահագիստ: Մաքսային ընթացակարգից հետո, ապրիլի
5-ին այն տեղափոխվեց Հունգարական ասոցիացիայի
բակ, որտեղ, կառավարական փոփոխությունների և
բյուրոկրատական խոչընդոտների պատճառով, երեք ու կես
տարի մնաց նախնական արկղի մեջ՝ սպասելով, թե երբ
պիտի զարդարի Հունգարիայի հրապարակը: 2004 թվականի մայիս 3-ին քնարկվեց Հունգարիայի հրապարակի
հարցը: Քաղաքային խորհրդի հասարակական լսումների
ընթացքում AMISZ-ի ղեկավարությունը և հովանավորության
անդամները և Հունգարիայի դեսպանը՝ Ֆերենց Սունին
առաջ քաշեցին Հունգարիայի հրապարակի կարևորության և
անհրաժեշտության գաղափարը:93 Քաղաքային խորհուրդը
1382/04 հրամանագրով, որոշում կայացրեց կառուցել՝ «Plaza
Hungría» անունով հրապարակը: Հրապարակը գտնվում
է Ռամալոյի և «Avenida Parque Roberto Goyeneche»-ի
անկյունում (նախկինում՝ Դոնադո):94
2004թ.-ի նոյեմբերի 27-ին օծվեց «Plaza Hungríá»
հրապարակի սեկեյի դարպասը: Միջոցառմանը մասնակցում
էին ազգային ռազմական ակադեմիայի՝ ռազմական նվագախումբը և նաև գեներալ Ցեց Յանոշի կողմից ստեղծված
սակրավոր գումարտակի պատվիրակությունը, ովքեր եկել
էին Սանտա Ֆե Սանտո Տոմեից: Միջոցառմանը ներկա էին
Բուենոս Այրեսի մշակութային կոմիտեի նախագահ՝ Նորբերտո
Լապորտան և նաև քաղաքային խորհրդի հասարակական
զբոսայգիների և կայանների պատասխանատու, տնօրեն՝
տիկին Լյուսիա Բայեզը: Միջոցառմանը ողջույնի ուղերձ
էր հղել Արգենտինայի հանրապետության նախագահ՝ Նեստոր Կիրչները: Լութերական, բարեփոխված և կաթոլիկ
քահանաները, օրհնեցին սեկեյի դարպասը:95
Բացմանը գովեստի խոսք ասացին «AMISZ»-ի նախագահ՝
Իշտվան Տակաչը և դեսպան Ֆերենց Սունին: Իշտվան
Տակաչը բարձր գնահատեց «Plaza Hungríá»-ի հրպարակում
կանգնեցված սեկեյի դարպասի կարևորությունը և ինչպես
նաև իր հարգանքը արտահայտեց. «Հազարավոր հունգարացիներ հյուրընկալած Արգենտինային՝ հատկապես Բուենոս
Այրես քաղաքին».
«Սեկեյի դարպասը, հին ավանդույթի մասն է կազմում. այն
գյուղացիների հանդիպման վայրն էր». -ասաց իր խոսքում Սունի
Ֆերենցը. «Այսօր մենք բացեցինք դարպասը՝ պատմության
պատին, որը ընձեռնեց տոնելու և հանդիպելու հնարավորություն:
Սա հանդիպում է հյուրընկալ համայնքին և ինքներս մեզ հետ, մեր
ճակատագրի, մեր ապագայի, մեր հույսերը կրողի… Հինգ տարվա
պայքարից և ամենօրյա ջանքերից հետո, մենք Բուենոս Այրեսում
բացեցինք «Plaza Hungria» հրապարակը: Այս ընթացքում,մի
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 Székelykapu és Szent István
mellszobra a Plaza Hungríán

 El portal sículo y el busto
del rey San Esteban en la Plaza
Hungría
 Սեկեյի դարպասը և Սուրբ

Իշտվանի կիսանդրին «Plaza
Hungríá»-հրապարակում:

készült faragott székelykaput – a magyar államalapítás millenniumának évében – az Argentínában élő magyaroknak ajándékozza
azért, hogy a leendő Magyar téren állítsák fel.
Az AMISZ választmánya pályázatot írt ki egy emlékmű-tervezetre, amelyet Vass Dénes építészmérnök nyert el. A tervei alapján
készült makettet 2000 márciusában a Buenos Aires-i magyar nagykövetségen is kiállították. 2000 májusában, a Magyarok Világkongresszusa idején a Budapest Kongresszusi Központ előtt állt, hirdetve
a földrészeken átnyúló magyar összefogást. A székelykaput néhány
hónapig egy ideiglenes raktárban tárolták, majd 2001 januárjában
útnak indították Budapestről; február 9-én érkezett meg Buenos Aires kikötőjébe. A vámeljárás után április 5-én a Hungária Egyesület udvarára szállították, ahol a kormányváltások és a bürokratikus
akadályok miatt három és fél évig az eredeti ládába csomagoltan
arra várt, hogy a Magyar teret díszítse. 2004. május 3-án mozdult el
a Magyar tér ügye a holtpontról. A városi önkormányzat nyilvános
meghallgatásán az AMISZ vezetőségének és védnöki testületének
tagjai, valamint a Szőnyi Ferenc magyar nagykövet előterjesztette
a Magyar tér fontosságára és szükségességére vonatkozó elképzelést.93 Avárosi önkormányzat a 1382/04 sz. rendelettel engedélyezte
a Plaza Hungría elnevezésű tér létrehozását. A tér a Ramallo és az
Avenida Parque Roberto Goyeneche (korábbi Donado) utak sarkán
található.94
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Szent István királyunk mellszobra  Busto del rey San
Esteban  Սուրբ Իշտվան թագավորի կիսանդրին

bios de gobierno y obstáculos burocráticos, permaneció
durante tres años y medio embalado en el contenedor
original, esperando a que decorara la Plaza Hungría. El
3 de mayo de 2004, el asunto de la Plaza Hungría salió
del punto muerto. En la audiencia pública del Gobierno
de la Ciudad, los miembros del directorio y cuerpo de
patrocinadores de la FEHRA, así como el embajador de
Hungría Ferenc Szőnyi presentaron su propuesta sobre
la importancia y necesidad de la Plaza Hungría.93 En
virtud de su Decreto no 1.382/04, el Gobierno de la Ciudad autorizó el establecimiento de la Plaza Hungría. La
Plaza se sitúa en la esquina del Ramallo y la Avenida
Parque Roberto Goyeneche (antiguamente: Donado).94
El 27 de noviembre de 2004, se inauguró el portal
sículo en la Plaza Hungría. El acto fue asistido por la
Agrupación Sinfónica del Colegio Militar de la Nación,
así como por la delegación del Batallón de Ingeniería
de Santo Tomé, Santa Fe, fundado por el general Czetz.
El evento se realizó con la presencia del presidente del

կողմից մենք ստիպված էինք հաղթահարել բյուրոկրատական
խոչընդոտները, իսկ մյուս կողմից` մեր հավատքի պակասը.
վերջինս՝ շատ դեպքերում ավելի դժվար էր...
Ուխտագնացության խորհրդանիշ և վայր է այս հուշարձանը և ինչպես նաև հունգարական համայնքի կողմից արգենտինացիներին շնորհակալություն հայտնելը... Կատարված
աշխատանքը նման էր եղբայրական ձեռքսեղմանը. մեր միջև,
մեր անցյալի և ապագայի միջև. հպարտ ենք մեր արած գործով,
մեր հրապարակով և հիասքանչ հուշարձանով: Դարպասը
միշտ միավորվում է. -դա է իմաստը և նրա կոչումը…»:96
Սեկեյի դարպասի առջևում երևում է հունգար ռազմական
գեներալ Ցեց Յանոշի քանդակագործ դիմանկարը, իսկ
խորաքանդակը պարունակում է հունգարերեն և իսպաներեն երկլեզու մակագրություններ՝ Կորոնել Խուան Ցեց՝
ռազմական գեներալ Ցեց Յանոշ: Դարպասի մյուս կողմը
զարդարված է հունգարական զինանշանով: Սեկեյի դարպասի
ձևավորումը նախագծվել է Ատիլա Զաքարիուսի կողմից,
և այն փորագրվել է՝ Բոթ Լասլոյի, Բիռո Լասլոյի և Միհայ
Լուկաչի կողմից: Սեկեյի դարպասի արձանագրությունը
նաև այն օղակն է, որը համախմբում է հունգարական
ամբողջ համայնքին. «Օրհնությու՛ն եկողներին, խաղաղությու՛ն
գնացողներին»:
2005թ. Սեպտեմբերի 3-ին սեկեյի դարպասի կողքին
օծվեց թագավոր Սուրբ Իշտվանի կիսանդրին, որը
քանդակել էր արգենտինացի քանդակագործ Խուան
Կառլոս Տոտոն:97 Կիսանդրու պատվանդանին դրված են
Արգենտինայի և Հունգարիայի զինանշանները: Արձանին
փորագրված է. «Plaza Hungría», «Հունգարական համայնքից՝
Արգենտինայի ազգի համար, Բուենոս Այրես 2004 թվական,
նոյեմբերի 27.»:

Հերոսների և նահատակվածների
պատը Չակարիտայի
գերեզմանատանը
(Cementerio de la Chacarita)
Արգենտինայի մարտական ընկերներ միությունը, Ցեց
Յանոշի գլխավոր խումբը 1956թ,-ի համբարձման կիրակիին Հունգարիայի ասոցիացիաների խորհրդի հետ համատեղ օծեց՝ «Հերոսների և Նահատակվածների» պատը
Բուենոս Այրեսում գտնվող գերմանական Չակարիտայի
գերեզմանատանը:
1990թ.-ի Հոկտեմբերի 6-ին հերոսների և նահատակվածների պատին տեղադրվեց Աշբոտ Շանդորի գերեզմանաքարը և Ցեց Յանոշի հուշատախտակը , ովքեր եղել են
1848-1849թթ-ի ազատագրման պայքարի գեներալներ:98
Աշբոթ Շանդորը Ցեց Յանոշի լավ ընկերն է եղել, ով
1848-1849 թվականների հեղափոխության և ազատա-
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 A német katonai temető
bejárata

 Entrada del cementerio
militar alemán

 Գերմանական ռազմական

գերեզմանատան մուտքը

2004. november 27-én a Plaza Hungríán felavatták a székelykaput. A rendezvényen részt vett a Colegio Militar de la Nación
katonazenekara, valamint a Santa Fe-i Santo Toméból érkezett,
Czetz tábornok által alapított műszaki zászlóalj küldöttsége is.
Megtisztelte a rendezvényt Norberto Laporta, Buenos Aires kulturális bizottságának elnöke, valamint Lucía Báez asszony, a városi
önkormányzat közterekért és parkokért felelős igazgatója is. Néstor
Kirchner, az Argentin Köztársaság elnöke köszöntőtáviratot küldött
a rendezvényre. Evangélikus, református és katolikus lelkészek áldották meg a székelykaput.95
Takács István az AMISZ elnöke és Szőnyi Ferenc nagykövet
mondott avató- és méltató beszédet. Takács István a Plaza Hungríán
felállított székelykapu jelentőségét és a több ezer magyart befogadó
Argentínát, különösen Buenos Aires városát méltatta. „A Székelykapu, egy ősi hagyomány része, a falusiak találkozóhelye volt.”
Szőnyi Ferenc beszédében kiemelte: „Ma kaput nyitottunk a történelem falán, ez alkalom az ünneplésre és találkozásra. Találkozás
ez a befogadó közösséggel és magunkkal, a sorsunkkal, a jövővel,
a remény hordozójával… Öt év küzdelem és napi erőfeszítések után
megnyitottuk a Plaza Hungríát Buenos Airesben. Ezen idő alatt
az egyik oldalon bürokratikus akadályokat kellett leküzdenünk, a
másik oldalon pedig a saját hitünk hiányát, az utóbbi sok esetben
nehezebb volt. …A zarándoklat szimbóluma és helye ez az emlékmű,
és egyúttal a magyar közösség hálaadásának ajándéka az argentin
nemzet számára… Az elvégzett munka olyan volt, mint egy testvéri
kézfogás: köztünk, a múlt és a jövő között; büszkék vagyunk az
elvégzett munkára, a tereinkre, a gyönyörű emlékműre. A kapu
mindig egyesít: ez a lényege, a hivatása…” 96
A székelykapu első oldalán Czetz János magyar honvéd tábornok faragott arcképe látható, a domborművön pedig kétnyelvű, magyar és spanyol felirat olvasható: Coronel Juan Czetz – Czetz János honvéd tábornok. A kapu másik oldalát a magyar címer ékesíti.
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Comité Cultural de Buenos Aires Norberto Laporta, así
como por la directora de Espacios Públicos y Parques
del Gobierno de la Ciudad Lucía Báez. El presidente de
la Nación Néstor Kirchner envió al evento un telegrama
de felicitación. El portal sículo fue bendecido por sacerdotes luterano, calvinista y católico.95
El presidente de la FEHRA István Takács y el embajador Ferenc Szőnyi pronunciaron un discurso de
inauguración y elogio. István Takács resaltó la relevancia del portal sículo instalado en la Plaza Hungría y
agradeció a la Argentina, especialmente a la ciudad de
Buenos Aires que hubiera recibido a miles de húngaros. «El portal sículo, parte de una antigua tradición,
fue el punto de encuentro de los aldeanos.» Por su
parte, Ferenc Szőnyi enfatizó: «Hoy hemos abierto
un portal en el muro de la Historia; éste es un motivo
para la celebración y el encuentro. Se trata de un
encuentro con la comunidad que nos ha recibido y con
nosotros mismos, nuestro destino, el futuro portador
de la esperanza… Después de cinco años de luchas y
esfuerzos diarios, hemos inaugurado la Plaza Hungría
en Buenos Aires. Durante este tiempo, hemos tenido que
superar obstáculos burocráticos, de un lado, y la falta
de nuestra propia fe, de otro lado, ésta más difícil en
muchos casos. …Este monumento es un símbolo y sitio
de peregrinaje, al igual que el regalo de la colectividad
húngara en señal de su agradecimiento a la Nación
Argentina … La labor realizada era como un apretón
de manos fraterno: entre nosotros y entre el pasado y
el futuro; nos enorgullece el trabajo realizado, nuestras
plazas, el maravilloso monumento. El portal siempre
unifica: ésta es su esencia y misión …»96
En el lado anterior del portal sículo figura el retrato
tallado del general húngaro Juan Czetz. El relieve lleva
una inscripción bilingüe húngaro-española: «Coronel
Juan Czetz – General Juan Czetz». El lado posterior
del portal es adornado por el escudo húngaro. El plan
fue elaborado por Attila Zakariás, y el portal sículo fue
tallado por László Both, László Bíró y Mihály Lukács.
La inscripción del portal sículo es, a la vez, un lazo que
une a toda la colectividad húngara: «Bendición para los
entrantes, paz para los salientes»
El 3 de septiembre de 2005, al lado del portal sículo
se inauguró el busto del rey San Esteban, obra del escultor argentino Juan Carlos Toto.97 En el pedestal del busto figuran los escudos de la Argentina y de Hungría. La
inscripción de la estatua reza así: «Plaza Hungría. La
Colectividad Húngara a la Nación Argentina, Buenos
Aires, 27 de noviembre de 2004»

գրման պայքարից հետո գաղթեց Թուրքիա, ապա
Հյուսիսային Ամերիկա և պատերազմեց հյուսիսային կողմի
քաղաքացիական պատերազմում: 1864-ի սեպտեմբերի 27ին, Ֆլորիդայի «Մարիաննա» ճակատամարտում նա ծանր
վիրավորվեց. ձախ ձեռքը փշրվեց հրացանի փամփուշտից,
իսկ դեմքին խրված փամփուշտը բժիշկները չկարողացան
այն հեռացնել: 1866 թվականին քաղաքացիական պատերազմի ավարտից հետո, նա նշանակվեց ԱՄՆ դեսպան՝
Արգենտինայում և Ուրուգվայում: Նա մահացավ Բուենոս
Այրեսում՝ քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ,
գլխին ստացած ուժեղ վնասվածքի պատճառով: Նրան
հուղարկավորեցին Բուենոս Այրեսի հին անգլիական
ռազմական գերեզմանատանը՝ ռազմական պատվավոր
հրաժեշտով և նախագահ Դոմինգո Ֆաուստինո Սարմինտոյի
ներկայությամբ: Նրա աճյունը տեղափոխվել է Միացյալ

Asbóth Sándor sírköve a Chacarita temetőben

 El Muro de Héroes y Mártires en el Cementerio de la Chacarita
 Աշբոթ Շանդորի գերեզմանաքարը՝ Չակարիտայի
գերեզմանատանը

Նահանգներ, 1990 թվականի հոկտեմբերի 23-ին և այն
վերջնականապես հանձնվել է Արլինգթոնի ազգային գերեզմանատանը (Arlington National Cemetery, Section 2, Grave
1018-02):
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A székelykapu tervét Zakariás Attila készítette, Both László, Bíró
László és Lukács Mihály faragta. A székelykapu felirata az egész
magyar közösséget összekötő kapocs is egyben: „Áldás a bejövőknek, békesség a kilépőknek”!
2005. szeptember 3-án a székelykapu mellett felavatták Szent
István király mellszobrát, Juan Carlos Toto argentin szobrászművész
alkotását.97 A mellszobor talapzatán Argentína és Magyarország címerei láthatók. A szobor felirata: „Plaza Hungría, a Magyar Közösség az Argentin Nemzetnek, Buenos Aires 2004. november 27.”

A Hősök és Mártírok Fala a Chacarita
temetőben (Cementerio de la Chacarita)
A Magyar Harcosok Bajtársi Közössége Argentínai „Czetz János”
Főcsoport 1956 pünkösdvasárnapján avatta fel, a Magyar Egyesületek Tanácsával karöltve, a Hősök és Mártírok Falát Buenos Airesben, Chacarita német temetőjében.
A Hősök és Mártírok Falán helyezték el, és 1990. október 6-án
leplezték le Asbóth Sándor sírkövét és Czetz János emléktábláját,
akik az 1848–1849-es szabadságharc honvéd tábornokai voltak.98
Czetz János jó barátja volt Asbóth Sándor, aki az 1848–1849es forradalom és szabadságharc leverése után előbb Törökországba,
majd Észak-Amerikába emigrált, és az északiak oldalán harcolt a
polgárháborúban. Az 1864. szeptember 27-i mariannai csatában
(Florida) súlyosan megsebesült, a bal karját puskagolyók roncsolták
szét, az arcába golyó fúródott, amelyet az orvosok nem tudtak eltávolítani. A polgárháború befejezését követően 1866-ban kinevezték
az USA argentínai és uruguayi nagykövetének. Buenos Airesben
hunyt el a polgárháborúban kapott súlyos fejsérülése következtében.
Buenos Aires régi angol katonai temetőjében, katonai tiszteletadás
mellett temették el, Domingo Faustino Sarmiento köztársasági elnök búcsúztatta. Hamvait 1990. október 23-án az Amerikai Egyesült

 Tiszteletadás
Czetz János emléktáblájánál,
2019. október 8.
 Homenaje a Juan Czetz, el 8
de octubre de 2019

 Հարգանքի տուրք՝ Ցեց
Յանոշի հուշատախտակին,
2019 թ. հոկտեմբերի 8.
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Muro de Héroes y Mártires
en el Cementerio de la
Chacarita
El Muro de Héroes y Mártires fue inaugurado en el
cementerio alemán Chacarita de Buenos Aires, el domingo de Pentecostés de 1956, por la División Argentina “Juan Czetz” de la Asociación de Camaradería de
Ex-combatientes Húngaros, junto con el Consejo de
Asociaciones Húngaras.
La tumba de Sándor Asbóth y la placa de Juan
Czetz, ambos generales de la Guerra de Independencia
de 1848–1849, se colocaron en el Muro de Héroes y
Mártires, y se inauguraron en el mismo lugar el 6 de
octubre de 1990.98
Sándor Asbóth, un buen amigo de Juan Czetz, después de la derrota de la Revolución y Guerra de Independencia de 1848–1849, se exilió a Turquía y luego a
América del Norte, luchando con los unionistas en la
Guerra de Secesión. El 27 de septiembre de 1864, en
la batalla de Marianna, Florida, resultó gravemente herido. Su brazo izquierdo fue destrozado por unas balas
de fusil y se le clavó otra en la cara, que los médicos
no consiguieron extraer. En el año 1866, después de la
Guerra de Secesión, fue nombrado embajador de los
EEUU en la Argentina y Uruguay. Falleció en Buenos
Aires como consecuencia de su grave herida a la cabeza
sufrida en la Guerra de Secesión. Fue enterrado con honores militares en el antiguo cementerio militar inglés
de Buenos Aires, despedido por el Presidente de la Nación Domingo Faustino Sarmiento. El 23 de octubre de
1990, sus cenizas se trasladaron a los Estados Unidos
de América, donde se depositaron en el Cementerio Nacional de Arlington (Sección 2, tumba 1018-02).
La lápida de Sándor Asbóth, elaborada de mármol
blanco y en forma de escudo, lleva el escudo húngaro y
americano, con la siguiente inscripción de abajo:
«MAJOR GEN. ALEXANDER ASBOTH
21. 1. 1868
AN ADJUTANT GENERAL IN THE PATRIOT
ARMY IN HUNGARY HIS NATIVE LAND
AFTERWARDS MAJOR GENERAL IN THE
ARMY OF THE UNITED STATES
AT THE TIME OF HIS DEATH MINISTER
RESIDENT OF THE U.S. TO THE ARGENTINA
REPUBLIC.»99

Czetz János emléktáblája  Placa de Juan Czetz
 Ցեց Յանոշի հուշատախտակը

Աշբոթ Շանդորի վահանաձև սպիտակ մարմարե գերեզմանաքարին դրված է հունգարական և ամերիկյան զինանշանը՝ հետևյալ մակագրությամբ.
ԳԵՆԵՐԱԼ-ՄԱՅՈՐ ԱՇԲՈԹ ՇԱՆԴՈՐ
1868Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 21.
ԳԵՆԵՐԱԼ-ՄԱՅՈՐ ԱՇԲՈԹ ՇԱՆԴՈՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ, ՈՎ
1868Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 21-ԻՆ ՄԱՀԱՑԱՎ ԿՅԱՆՔԻ 57 –ՐԴ
ՏԱՐՈՒՄ
ԵՂԵԼ Է ԱԴՅՈՒՏԱՆՏ ԾՆՆԴԱՎԱՅՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԲԱՆԱԿՈՒՄ՝ ՀՈՒՆԳԱՐԻԱՅՈՒՄ,
ՀԵՏԱԳԱՅՈՒՄ ՄԻԱՑՅԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐԻ ԲԱՆԱԿԻ
ԳԵՆԵՐԱԼ-ՄԱՅՈՐ: ՄԱՀԱՑԵԼ Է ՈՐՊԵՍ ՄԻԱՑՅԱԼ
ՆԱՀԱՆԳՆԵՐԻ՝ ԱՐԳԵՆՏԻՆԱՅԻ ԴԵՍՊԱՆ:99
Այս մարմարե հուշասալիկը բերվել է անգլիական ռազմական
գերեզմանատնից՝ Աշբոթի աճյունը Միացյալ Նահանգներ
տեղափոխելու ժամանակ, այն նվիրեցին Արգենտինայի
հունգարական համայնքին:
Ցեց Յանոշի համար կանգնեցված սև մարմարե հուշասալիկի խոսքերը, նրան օրինակելի են դարձնում Արգենտինայի հունգարական համայնքի համար. թվարկելով
իր նոր հայրենիքում՝ Արգենտինայում, նրա ձեռք բերած
կարևորագույն դիրքերը և նվաճումները, որպես արգենտինական բանակի գնդապետ: Դրանք հետևյալն են.

147

Államokba szállították, és az Arlingtoni Nemzeti Temetőben (Arlington National Cemetery, Section 2, Grave 1018-02) helyezték
végső nyugalomra.
Asbóth Sándor fehér márvány pajzs alakú sírkövén a magyar és
az amerikai címer látható, alatta a felirat
ASBÓTH SÁNDOR VEZÉRŐRNAGY
1868. JANUÁR 21.
VEZÉRKARI TISZT A MAGYAR HONVÉDŐ
HADSEREGBEN, MAJD
VEZÉRŐRNAGY AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK
HADSEREGÉBEN.
HALÁLÁNAK IDEJÉN
AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK NAGYKÖVETE
AZ ARGENTIN KÖZTÁRSASÁGBAN.99
Ezt a márványtáblát az angol katonai temetőből hozták át és Asbóth
hamvainak az Egyesült Államokba szállításakor az argentínai magyar közösségnek adományozták.
A Czetz Jánosnak állított fekete márványtábla szövege példaként állítja őt az argentínai magyar közösség számára, felsorolva az
új hazájában, Argentínában, az argentin hadsereg ezredeseként elért
legfontosabb beosztásait és eredményeit az alábbiak szerint:
CZETZ JÁNOS
MAGYAR TÁBORNOK ÉS ARGENTIN EZREDES
EMLÉKÉRE
1822. VI. 8. – 1904. IX. 6.
AZ 1848–49-ES SZABADSÁGHARC HŐS TÁBORNOKA.
ARGENTÍNÁBAN:
1865 – FÖLDMÉRŐ ÉS HADMÉRNÖK
1865 – EZREDES ÉS MŰSZAKI ALAKULAT ALAPÍTÓJA
1870–74 – A COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN
ELSŐ IGAZGATÓJA
1884 – AZ ACADEMIA MILITAR ALAPÍTÓJA
ÉS ELSŐ IGAZGATÓJA
1884– 95 – VEZÉRKAR IV. OSZTÁLY
(HADMÉRNÖK, TOPOGRÁFIAI ÉS TÉRKÉPÉSZETI)
FŐNÖKE,
AMELY KÉSŐBB KATONAFÖLDRAJZI INTÉZETTÉ
ALAKULT
1886 – AZ ESCUELA DE INGENIERÍA MILITAR
ALAPÍTÓJA
AZ ÉLETE PÉLDAÉRTÉKŰ A JÖVŐ GENERÁCIÓK
SZÁMÁRA.
AZ ARGENTÍNAI MAGYAR KÖZÖSSÉG
TISZTELETADÁSA

CZETZ JÁNOS HONVÉD TÁBORNOK NYOMÁN ARGENTÍNÁBAN

148

Esta lápida de mármol fue trasladada del cementerio
militar inglés y fue donada a la colectividad húngara en
la Argentina, cuando las cenizas de Asbóth llegaron a
los Estados Unidos.
El texto que figura en la lápida de mármol negro de
Juan Czetz lo pone como ejemplo para la colectividad
húngara en la Argentina, enumerando sus principales
cargos y resultados como coronel del Ejército Argentino en su nueva patria, en los siguientes términos:
«EN MEMORIA DE
JUAN FERNANDO CZETZ
GENERAL HÚNGARO Y CORONEL
ARGENTINO
8 VI 1822 – 6 IX 1904
1848-49 VALIENTE GENERAL EN LA PATRIÓTICA GUERRA DEL EJÉRCITO HÚNGARO
EN LA ARGENTINA:
1865 AGRIMENSOR E INGENIERO MILITAR
1865 CORONEL Y ORGANIZADOR DEL ARMA
DE ZAPADORES
1870-74 PRIMER DIRECTOR DEL COLEGIO
MILITAR DE LA NACIÓN
1884 ORGANIZADOR Y PRIMER DIRECTOR
DE LA ACADEMIA MILITAR
1884-95 JEFE DE LA SECCIÓN IV INGENIEROS
MILITARES DEL EMGE
QUE DIO ORIGEN AL INSTITUTO
GEOGRÁFICO MILITAR
1886 ORGANIZADOR DE LA ESCUELA
DE INGENIERÍA MILITAR

Ի ՀԻՇԱՏԱԿ ՑԵՑ ՅԱՆՈՇԻՆ՝ ՀՈՒՆԳԱՐԻԱՅԻ
ԳԵՆԵՐԱԼԻՆ ԵՎ ԱՐԳԵՆՏԻՆԱՅԻ ԳՆԴԱՊԵՏԻՆ
1822Թ. ՀՈՒՆԻՍ 8 .- 1904Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 6.
1848–49ԹԹ. ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՆԱԿԻ ՀԵՐՈՍ
ԱԶԱՏԱԳՐՄԱՆ ՊԱՅՔԱՐՈՒՄ
ԱՐԳԵՆՏԻՆԱՅՈՒՄ՝
1865Թ.ԵՐԿՐԱԲԱՆ ԵՎ ՍԱԿՐԱՎՈՐ
1865Թ. ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ԶՈՐԱԽՄԲԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉԸ
ԵՎ ԳՆԴԱՊԵՏԸ
1870-74ԹԹ. ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ
ԱՌԱՋԻՆ ՏՆՕՐԵՆԸ
1884Թ.ԱՐԳԵՆՏԻՆԱՅԻ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ
ՀԻՄՆԱԴԻՐԸ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ՂԵԿԱՎԱՐԸ
1884-95ԹԹ.ԲԱՆԱԿԻ IV-ՐԴ ԳԼԽԱՎՈՐ ՇՏԱԲԻ (
ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ԶՈՐՔԻ) ԲԱԺՆԻ ՏՆՕՐԵՆ
ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ
ՀԻՄՆԱԴԻՐԸ
1886Թ.ՌԱԶՄԱԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՐԱՆԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉԸ
ՈՎ ԻՐ ԿՅԱՆՔՈՎ ՕՐԻՆԱԿ ԴԱՐՁԱՎ ԱՊԱԳԱ
ՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՆՐԱ ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ ԴՐՎԵԼ Է ԱՐԳԵՆՏԻՆԱՅԻ
ՀՈՒՆԳԱՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՈՂՄԻՑ

CON SU VIDA DIO EJEMPLO A FUTURAS
GENERACIONES.
HOMENAJE DE LA COLECTIVIDAD
HÚNGARA EN LA ARGENTINA»

Csoportkép Szent István mellszobránál a Plaza Hungríán

 Foto de familia al busto del rey San Esteban en la Plaza Hungría
 Խմբային լուսանկար, Սուրբ Իշտվանի կիսանդրի մոտ՝ «Plaza
Hungríá» հրապարակում:
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V. A COLEGIO MILITAR
DE LA NACIÓN
ALAPÍTÁSÁNAK
150. ÉVFORDULÓJA

AZ EMLÉKKÖTET
A Colegio Militar de la Nación alapításának 150. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozat részeként, 2019. október 3-án
mutatták a be Miguel Angel Podestá ny. dandártábornok által írt
„Hazafias szívek, történetek és vallomások a 150 év történetéből”
(Corazones de Patrio Sentir) című könyvet.
A könyvbemutatón részt vett Roberto Ariel Agüero dandártábornok, az akadémia parancsnoka, Rafael José Barni dandártábornok, az Argentin Általános Hadtörténeti Intézet elnöke és
Diego Alejandro Soria dandártábornok, a Malvin-szigeteki háború veteránja.

 A Nemzeti Katonai Akadémia
alapításának 150. évfordulójára
kiadott képeslap

 Tarjeta postal emitida
para el 150o Aniversario del
Colegio Militar de la Nación
 Փոստային բացիկ՝

նվիրված ազգային
ռազմական ակադեմիայի
հիմնադրման 150-ամյակին
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V. EL 150° ANIVERSARIO
DEL COLEGIO MILITAR
DE LA NACIÓN

V. ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱԿԱՆ
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ
(COLEGIO MILITAR DE LA
NACIÓN) ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ
150-ԱՄՅԱԿԸ

EL LIBRO
CONMEMORATIVO

ՀՈՒՇԵՐԻ ԳԻՐՔԸ

El 3 de octubre de 2019, en el marco de la serie de ceremonias del 150o Aniversario del Colegio Militar de la
Nación, se presentó el libro Corazones de Patrio Sentir, escrito por el general de brigada (R) Miguel Ángel
Podestá.
La presentación del libro fue asistida por el director
del Colegio general de brigada Roberto Ariel Agüero,
el presidente del Instituto Argentino de Historia Militar
general de brigada (R) Rafael José Barni, y por el general de brigada (R) Diego Alejandro Soria, veterano de la
Guerra de las Malvinas.

Ազգային ռազմական ակադեմիայի հիմնադրման 150-ամյակի
տոնակատարության շրջանակներում, 2019 թվականի
հոկտեմբերի 3-ին ներկայացվեց՝ բրիգադային գեներալ Միգել
Անխել Պոդեստին կողմից գրված. «Հայրենասեր սրտեր,
պատմություններ և խոստովանություններ՝ 150 տարվա
պատմությունից», (Corazones de Patrio Sentir) խորագրով
գիրքը:
Գրքի շնորհանդեսին ներկա էին՝ բրիգադային գեներալ,
ակադեմիայի հրամանատար Ռոբերտո Արիել Ագուերոն,
բրիգադային գեներալ, Արգենտինայի Ռազմական պատմության գլխավոր ինստիտուտի տնօրեն Ռաֆայել Խոսե
Բարնին, և Մալվինյան կղզու վետերան, բրիգադային գեներալ
Դիեգո Ալեխանդրո Սորիան:

«EL COLEGIO MILITAR
A TRAVÉS DE LOS OJOS
DEL ARTE»

«ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՆ
ԱՐՎԵՍՏԻ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ»

Con motivo de sus 150 años, el Colegio Militar de la
Nación convocó un concurso de pintura y fotografía.
Las obras presentadas representan momentos importantes de la vida del Instituto y eventos cruciales de la
historia del país. En el acto solemne de presentación de
libro se anunciaron a los ganadores del concurso El Colegio Militar a través de los ojos del Arte, con la entrega
de los premios.

Ազգային ռազմական ակադեմիայի հիմնադրման 150-ամյակի
առիթով ռազմական ուսումնական հաստատությունը
հայտարարեց՝ գեղանկարչության և լուսանկարչության
մրցույթ: Մրցույթի գործերը ներկայացնում էին՝ դպրոցական
կյանքի կարևոր պահերը և երկրի պատմության նշանակալից
իրադարձությունները: Գրքի շնորհանդեսի ժամանակ
հայտարարվեց. «Ռազմական ակադեմիան՝ գեղարվեստական
տեսանկյունից» մրցույթի հաղթողների անունները և տրվեց
մրցանակներ:
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„A KATONAI AKADÉMIA
A MŰVÉSZET SZEMSZÖGÉBŐL”
A Colegio Militar de la Nación alapításának 150. évfordulójára
festmény- és fotópályázatot hirdetett a katonai oktatási intézmény.
A pályaművek az iskola életének fontos pillanatait, az ország történetének meghatározó eseményeit ábrázolják. Az ünnepi könyvbemutatón hirdették ki a „A Katonai Akadémia a művészet szemszögéből” címet viselő pályázat nyerteseit, s adták át a díjakat.

VEZETŐI SZIMPÓZIUM
A jubileumi rendezvénysorozat részeként, október 8–10. között háromnapos többnemzeti vezetői szimpóziumot (Simposio de Liderazgo) rendeztek. Ezen az argentin tisztképzés oktatási intézményei

 Simposio de Liderazgo
 Simposio de Liderazgo
 Առաջնորդների
գիտաժողով
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A festmény- és fotópályázat
műalkotásai  Obras presentadas para el concurso de pintura
y fotografía  Նկարչական
և լուսանկարչական մրցույթի
գործերը
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SIMPOSIO DE LIDERAZGO
Los días 8–10 de octubre, en el marco del Aniversario, se celebró el multinacional Simposio de Liderazgo, asistido por los institutos argentinos de formación
de oficiales (Colegio Militar de la Nación, Facultad de
Ejército, Fuerza Aérea Argentina, Escuela Naval Militar), universidades civiles (Universidad del Salvador,
Universidad Nacional de La Matanza), así como por
cadetes de delegaciones internacionales. En la primera
jornada se estableció un marco teórico para continuar el
trabajo en grupos multinacionales. En la jornada final,
cada grupo de trabajo ofreció una ponencia sobre su
opinión conjunta del liderazgo.

LA CEREMONIA
El 11 de octubre de 2019 fue un día especial para el
Colegio Militar de la Nación, por haberse fundado en la
misma fecha ciento cincuenta años atrás. El prestigioso
evento se realizó con la presencia del Presidente de la
Nación Mauricio Macri, el ministro de Defensa Óscar
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 Honvéd tisztjelöltjeink egy
argentin kadét társaságában

 Los cadetes húngaros
en compañía de un cadete
argentino
 Բանակի սպայի

թեկնածուն՝
արգենտինացի կուրսանտի
ընկերակցությամբ

(Colegio Militar de la Nación, Faculdad de Ejercito, Fuerza Aereo
Argentina, Escuela Naval Militar), civil egyetemek (Universidad
del Salvador, Universidad Nacional de La Matanza), valamint a
nemzetközi delegációk kadétjai/honvédtisztjelöltjei vettek részt. Az
első munkanap elméleti alapozással kezdődött, majd többnemzeti
csoportokba osztva folyt a munka. A zárónapon az egyes munkacsoportok előadást tartottak a vezetésről vallott, közösen kialakított,
álláspontjukról.

AZ ÜNNEPSÉG
2019. október 11-én különleges nap virradt a Colegio Militar de la
Naciónra. Százötven évvel ezelőtt ezen a napon alapították. A neves
eseményt megtisztelte jelenlétével Argentína köztársasági elnöke,
Mauricio Macri, Oscar Aguad védelmi miniszter, Claudio Ernesto
Pasqualini hadseregtábornok, az Argentin Hadsereg vezérkari főnöke, a diplomáciai testületek képviselői, köztük dr. Gelényi Csaba,
Magyarország argentínai nagykövete. Ott voltak az argentínai magyarok képviselői: Honfi János, a Szent László Lovagrend dél-amerikai törzsszéktartója, Jakab Nándor a VRNT Magyar Harcosok
Bajtársi Közösségének képviseletében, Puricelliné Szabó Éva,
az Argentínai Magyar Intézmények Szövetségének volt elnöke,
CZETZ JÁNOS HONVÉD TÁBORNOK NYOMÁN ARGENTÍNÁBAN
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ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐԻ
ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ
Հոբելյարական միջոցառումների շրջանակում, հոկտեմբերի
8-10-ը ընկած ժամանակահատվածում կազմակերպվեց
եռօրյա բազմազգի առաջնորդների գիտաժողով (Simposio de
Liderazgo): Որին մասնակցում էին Արգենտինայի սպայական
ուսումնական հաստատությունների (Colegio Militar de la
Nación, Faculdad de Ejercito, Fuerza Aereo Argentina, Escuela
Naval Militar), հանրային համալսարանների (Universidad del
Salvador, Universidad Nacional de La Matanza) և միջազգային
պատվիրակությունների կուրսանտներ և բանակի սպայի
թեկնածուներ: Առաջին աշխատանքային օրը սկսվեց տեսական
հիմքով, այնուհետև շարունակեցին աշխատանք բաժանվելով
բազմազգ խմբերում: Եզրափակիչ օրը յուրաքանչյուր
աշխատանքային խումբ, ներկայացրեց առաջնորդության
վերաբերյալ իրենց ընդհանուր դիրքորոշումը:

ՀԱՆԴԻՍԱԿԱՐԳ
2019 թվականի հոկտեմբերի 11-ը, յուրահատուկ օր էր ազգային
ռազմական ակադեմիայի համար: Այն հիմնադրվել է 150
տարի առաջ, այս օրը: Նշանակալից իրադարձությանը ներկա

Többnemzeti kadétcsoportban folyik a munka  Trabajo
en grupos de cadetes multinacionales  Բազմազգ
կուրսանտների խմբում ընթացող աշխատանք

Aguad, el jefe del Estado Mayor General del EjércitoArgentino teniente general Claudio Ernesto Pasqualini, y los representantes de las misiones diplomáticas,
incluyendo al embajador de Hungría en la Argentina Dr.
Csaba Gelényi. Asimismo, concurrieron los representantes de la colectividad húngara en la Argentina: János
Honfi, capitán sudamericano de la Orden de San Ladislao, Nándor Jakab, en representación de la Asociación
de Camaradería de Guerreros Húngaros VRNT, Éva
Szabó de Puricelli, expresidenta de la Federación de
Entidades Húngaras de la República Argentina, Martha
Balthazar de Francisco, corresponsal del canal húngaro Duna Televízió, Magdolna Paál, presidenta del Club
Hungaria, así como los miembros de las delegaciones

Tisztelgő látogatás Ariel Roberto Agüero dandártábornok irodájában
 Visita de cortesía en el despacho del general de brigada
Ariel Roberto Agüero  Հարգանքի այց բրիգադային գեներալ
Ռոբերտո Արիել Ագուերոնին գրասենյակ
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 Többórás napi gyakorlás az
ünnepi díszmenetre

 Prácticas de varias
horas al día para la parada en la
ceremonia
 Ամենօրյա ժամերով
փորձեր՝ տոնական երթի
համար

Francisconé Balthazar Martha, a Duna Televízió tudósítója, Paál
Magdolna, a Club Hungária elnöke, valamint a meghívott külföldi
delegációk tagjai. Jelentős számban jelentek meg a sajtó képviselői
is, az eseményről az argentin Televisión Pública Noticias külön is
tudósított.100
A rendezvényt az esős időjárásra való tekintettel a Hősök
Csarnokában tartották. A program Mauricio Macri elnök bevonulásával kezdődött, majd felhangzott az argentin himnusz. Az
iskola tábori lelkésze, Guillermo Andrés Conti őrnagy megáldotta a 150. éve alapított iskolát. Ezután Roberto Ariel Agüero
dandártábornok, az iskola parancsnoka ünnepi beszédében
megemlékezett az első parancsnok, Juan Czetz múlhatatlan
érdemeiről, az iskola történetéről és az argentin tisztképzésben
betöltött szerepéről, amely a másfél évszázad alatt több mint
22 ezer tisztet bocsátott ki.101 Az iskola 1995 óta, a fegyveres
erők többi oktatási intézményéhez hasonlóan, a nemzeti egyetemi
oktatási rendszer részét képezi, a végzős hadnagyok – lövészek,
tüzérek, hadmérnökök, híradó- és lovassági tisztek – egyetemi
diplomát szereznek.
Erre az eseményre az akadémia aulájából áthozták az iskola és
Argentína életében meghatározó szerepet játszó három személyiség
– Juan Czetz ezredes, Augustin Pedro Justo ezredes, Alberto
Capdevila dandártábornok – mellszobrát, amelyek előtt az emlékezés
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extranjeras invitadas. Asistieron en gran número los representantes de los medios. El evento fue cubierto por
el programa Noticias de Televisión Pública.100
Debido a la lluvia, el acto se celebró en el Patio de
Honor. El programa se inició con la entrada del presidente Mauricio Macri. Luego se ejecutó el Himno Nacional. Posteriormente, el capellán del Instituto, mayor
Guillermo Andrés Conti, procedió a bendecir el Instituto de 150 años. A continuación hizo uso de la palabra el

էին Արգենտինայի հանրապետության նախագահ Մաուրիսիո
Մակրին, պաշտպանության նախարար Օսկար Ագուադին,
ռազմական գեներալ Կլաուդիո Էռնեստո Պասկալինին,
Արգենտինայի բանակի ղեկավարը, դիվանագիտական
մարմինների ներկայացուցիչները, այդ թվում՝ դոկտ.
Չաբա Գելենին, Հունգարիայի դեսպանը Արգենտինայում:
Այստեղ նաև ներկա էին Արգենտինայի հունգարացի ներկայացուցիչները՝ Հոնֆի Յանոշը՝ Հարավային Ամերիկայի
Սուրբ Լասլո ասպետների կապիտանը, Յակաբ Նանդորը,
(VRNT) «Հունգարիայի մարտական ընկերների» միության
ներկայացուցիչը՝ Եվա Պուրցելինե Սաբոն, Արգենտինայում
Հունգարիայի ինստիտուտների ասոցիացիայի նախկին
նախագահը՝ Ֆրանցիսկո Բալթազար Մարթան, «Դանուբ»
հեռուստատեսության թղթակիցը, հունգարական ակումբի
նախագահը Մագդոլնա Պաուլը և նաև հրավիրված
օտարերկրյա պատվիրակություններ: Ներկա էին նաև զգալի
թվով մամուլի խոսնակներ և իրադարձության մասին առանձին
զեկուցվեց արգենտինական Հանրային հեռուստատեսության
նորություններում (Televisión Pública Noticias):100

Pihenés a gyakorlások szüneteiben a hatalmas fa árnyékában

 Descanso a la sombra de un enorme árbol entre dos sesiones
de prácticas  Հանգիստ՝ հսկայական ծառի ստվերում,
փորձերի ընդմիջումների ժամանակ

director del Colegio Militar general de brigada Roberto
Ariel Agüero, quien habló de los méritos imperecederos
del primer director Juan Czetz, la historia del Instituto
y del papel que el mismo ha desempeñado en la formación de oficiales argentinos, con la emisión de más
de 22.000 oficiales durante sus ciento cincuenta años
de vida.101 Desde el año 1995, el Instituto, al igual que
otros institutos de formación de las Fuerzas Armadas,
forma parte del sistema educativo universitario nacional, expidiendo a sus egresados títulos universitarios
en Infantería, Artillería, Ingeniería, Comunicaciones y
Caballería.

Az akadémia területén álló lapachofa

 El lapacho en el recinto del Colegio

 Ակադեմիայի տարածքում գտնվող Լապաչո ծառը

159

 Juan Czetz ezredes, Augustin

Pedro Justo ezredes, Alberto
Capdevila dandártábornok
mellszobrai a központi
ünnepségen

 Bustos del coronel Juan
Czetz, del coronel Augustín
Pedro Justo y del general de
brigada Alberto Capdevila en la
ceremonia central
 Գնդապետ Խուան Ցեցի,
գնդապետ Ագուստին Պեդրո
Խուստոյի, բրիգադային
գեներալ Ալբերտո
Կապդևիլայի կիսանդրիները
կենտրոնական
արարողության ժամանակ:

és tisztelet koszorúit helyezték el. Czetz János argentin ezredes
mellszobrát a köztársasági elnök, az iskola parancsnoka és dr. Gelényi Csaba nagykövet koszorúzta meg. Egyperces néma felállással
emlékeztek meg az iskola elhunyt tisztjeiről is. Különleges esemény
tanúi lehettünk akkor, amikor az iskola legidősebb, 104 éves egykor
végzett tisztjének, Guillermo Nowell ezredesnek, valamint az első
hallgató, Ramón Falcon ükunokájának, Federicónak a parancsnok
díszérmet adott át.
Claudio Ernesto Pasqualini hadseregtábornok köszöntőbeszédében kiemelte, hogy az intézmény meghatározó szerepet
játszott a tisztképzés történetében, tevékenysége hűen tükrözi
az iskola jelmondatát: Rend – Érték – Dicsőség (Orden – Valor
– Gloria). Mauricio Macri elnök beszédében köszöntötte a
150 éves Colegio Militar de la Naciónt. Felhangzott az iskola
indulója, majd az eseményt az amerikai, a brazil, a chilei, az
ecuadori, a francia, a magyar, a mexikói, a német, a spanyol, az
uruguayi zászlók, valamint az akadémia zászlójának elvonulása
és tisztelgése zárta.
A rendezvényt az alakulótéren, zuhogó esőben az iskola parancsnokának és tisztikarának lovas felvonulása, a külföldi delegációk, közöttük a magyar honvédtisztjelöltek, valamint az argentin
kadétok díszmenete zárta. Az ezt követő fogadáson megkóstolhattuk az argentin ételeket, italokat és az ünnepség elmaradhatatlan része volt a születésnapi torta felvágása.
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Անձրևոտ եղանակի պատճառով միջոցառումը անցկացվեց Հերոսների սրահում: Ծրագիրը սկսվեց նախագահ
Մաուրիսիո Մակրիի բացման խոսքով, որին հաջորդեց
Արգենտինայի հիմնը:
Ուսումնարանի ճամբարի հոգևորականը՝ մայոր Գիլերմո
Անդրես Կոնտին, օրհնեց 150 տարի առաջ հիմնադրված
ուսումնարանը:
Այնուհետև, ուսումնարանի հրամանատարը, բրիգադային
գեներալ Ռոբերտո Արիել Ագուերոն, իր հանդիսավոր
խոսքում հիշատակեց առաջին հրամանատար՝ Խուան
Ցեցին,ով մեծ դեր է ունեցել ուսումնարանի պատմության մեջ
և արգենտինացի սպաների պատրաստման գործում, որտեղ
արդեն մեկուկես դար շարունակ պատրաստել են ավելի քան
22 հազար սպաներ:101
1995 թվականից ի վեր ուսումնարանը, ինչպես և այլ
զինված ուժերի ուսումնական հաստատություններ, մաս
է կազմում ազգային համալսարանական կրթության
համակարգին, որի շրջանավարտները ձեռք են բերում
հրաձգության, գնդացիրների, ռազմական ինժեներների,
կապավորների և հեծելազորայինների դիպլոմներ:
Այս առիթով ակադեմիայի դահլիճից բերվեց երեք անձի
կիսանդրին՝ գնդապետ Խուան Ցեցի, գնդապետ Ագուստին
Պեդրո Խուստոյի, բրիգադի գեներալ Ալբերտո Կապդևիլանի,
Juan Czetz ezredes mellszobra a központi ünnepségen

 Busto del coronel Juan Czetz en la ceremonia central
 Գնդապետ Խուան Ցեցի կիսանդրին կենտրոնական
արարողության ժամանակ

Para esta ocasión, se trasladaron del Hall de las Armaduras los bustos de tres personas que habían desempeñado un papel crucial en la vida del Instituto y de
la Argentina, los del coronel Juan Czetz, del coronel
Augustín Pedro Justo y del general de brigada Alberto Capdevila, y se realizaron ofrendas florales ante los
mismos. La ofrenda floral al coronel argentino Juan
Czetz fue colocada por el Presidente de la Nación, el
director del Instituto y por el embajador de Hungría Dr.
Csaba Gelényi. A continuación, la Agrupación Sinfónica ejecutó silencio militar en recuerdo del personal
fallecido. Otro acto especial fue la entrega, por parte
del director, de una distinción al oficial egresado más
longevo coronel Guillermo Nowell, actualmente con
104 años de edad, así como a Federico Falcón, chozno nieto de Ramón Falcón, primer cadete del Colegio
Militar.El jefe del Ejército teniente general Claudio Ernesto Pasqualini destacó en su discurso que «El Colegio
Militar representa un ícono fundamental en la vida de
los oficiales» y que sus actividades reflejan bien el lema

Santiago Herrera IV. évfolyamos argentin kadét a zászlószalagot
igazítja a magyar lobogón
 El cadete argentino de 4° año Santiago Herrera ajustando la
cinta de bandera húngara  Սանտյագո Հերերա IV.-րդ կուրսի
արգենտինացի կուրսանտը, ուղղում է Հունգարիայի դրոշին
դրված ժապավենը:
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 Felsorakoztak a külföldi
katonai akadémiák delegációi a
Becsület Csarnokában
 Formación de las delegacio-

nes de colegios militares extranjeros en el Patio de Honor

 Պատվո սրահում շարք

կանգնեցին օտարերկրյա
ռազմական ակադեմիաների
պատվիրակները

GÁLAEST
Október 12-én este díszgálával zárult a rendezvénysorozat, amelyen
mintegy négyezer vendég vett részt (ezerkétszáz CNM-kadét, a Colegio Militar de la Nación vezetői és személyi állománya, a védelmi minisztérium és a vezérkar vezetői, a diplomáciai testületek és
a nemzetközi delegációk tagjai). A katonai akadémia zenekarának
koncertjével kezdődött az este, amit ünnepi tűzijáték, majd a Becsület Csarnokában gálavacsora, mulatság, zene és tánc követett.
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“Orden, Valor y Gloria”. Por su parte el Presidente de
la Nación Mauricio Macri felicitó al Colegio Militar de
la Nación de 150 años. Antes de finalizar la ceremonia,
se entonó la canción del Instituto, para posteriormente
dar paso al retiro de las banderas de los Estados Unidos
de América, Brasil, Chile, Ecuador, Francia, Hungría,
México, Alemania, España y Uruguay, así como de la
bandera del Colegio.
El acto se clausuró en el patio de armas, en medio
de una fuerte lluvia, con el desfile encabezado por el
director del Instituto y la bandera de guerra montada,
para posteriormente hacer lo propio las fracciones de
honor extranjeras, incluyendo los cadetes húngaros, así
como el cuerpo de cadetes del Colegio.

Mauricio Macri, Argentína köztársasági elnöke díszérmet nyújt át
a 104 éves Guillermo Nowell ezredesnek  Entrega de la distinción
al coronel Guillermo Nowell, de 104 años, por el presidente de la
Nación Mauricio Macri  Արգենտինայի Հանրապետության
նախագահ Մաուրիսիո Մակրին , մեդալ է նվիրում 104-ամյա
գնդապետ Գիլերմո Նովելին

Bihari Kristóf és Hásás Dóra honvédtisztjelöltek
a magyar lobogóval és az évfordulóra
adományozott zászlószalaggal
 Los cadetes Kristóf Bihari y Dóra Hásás con
la bandera húngara y con la cinta de bandera donada
con motivo del aniversario
 Բանակի սպաներ՝ Բիհարի Քրիստոֆը և Հաշաշ
Դորան, Հունգարիայի դրոշով և տարեդարձին նվիրած
ժապավենով:

ովքեր վճռական դեր է ունեցել Արգենտինայի և ուսումնարանի
կյանքում, և որպես հարգանքի տուրք ծաղկեպսակներ դրեցին
նրանց կիսանդրիների առջև:
Արգենտինայի գնդապետ Ցեց Յանոշի կիսանդրիին
ծաղկեպսակներ դրեցին՝ հանրապետության նախագահը,
ուսումնարանի հրամանատարը և դեսպան դոկտ. Գելենի
Չաբան:
Մեկ րոպե լռությամբ հարգանքի տուրք մատուցեցին,
նաև ուսումնարանի զոհված սպաների հիշատակին:
Մենք ականատես եղանք հատուկ իրադարձությանը.
երբ հրամանատարը ուսումնարանի ամենատարեց շրջանավարտին՝ 104-ամյա գնդապետ Գիլերմո Նովելին, և առաջին
շրջանավարտ Ռամոն Ֆալկոնի թոռանը՝ Ֆեդերիկոյին, մեդալ
նվիրեց:
Բանակի գեներալ Կլաուդիո Էռնեստո Պասկալինին իր
ողջույնի խոսքում ասաց, որ հաստատությունը որոշիչ դեր է
խաղացել սպաների պատրաստման պատմության մեջ, և նրա
գործունեությունը հավատարմորեն արտացոլվում է դպրոցի
նշանաբանում. «Կա՛րգ, Արժե՛ք, Փա՛ռք» (Orden–Valor–Gloria):
Նախագահ Մաուրիսիո Մակրին իր խոսքում ողջունեց
150-ամյա ազգային ռազմական ակադեմիային: Հնչեց
ուսումնարանի քայլերգը, այնուհետև միջոցառումը փակվեց
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Csoportkép a parancsnoki épületben a magyar közösség tagjaival (Siposné dr. Kecskeméthy Klára ezredes,
Paál Magdolna, a Club Hungária elnöke, dr. Gelényi Csaba nagykövet, Honfi János, a Szent László Lovagrend
dél-amerikai törzsszéktartója, Jakab Nándor a Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének képviseletében)
 Foto de familia en el Pabellón Dirección con los miembros de la colectividad húngara (la coronel Dra.
Klára Kecskeméthy de Sipos, la presidenta del Club Hungaria Magdolna Paál, el embajador Dr. Csaba Gelényi, el
capitán de sede sudamericana de la Orden de San Ladislao János Honfi y el miembro de la Asociación de Camaradería
de Ex-Combatientes Húngaros Nándor Jakab)
 Խմբային նկարը հրամանատարական շենքում՝ հունգարական համայնքի անդամների հետ, (գնդապետ,
դոկտ. Շիպոշ Կլարա Կեչկեմեթին, Պաուլը Մագդոլնան, Հունգարիայի ակումբի նախագահը, դեսպան, դոկտ.
Գելենի Չաբան, Հոնֆի Յանոշը՝ Հարավային Ամերիկայի Սուրբ Լասլո ասպետների կապիտանը, Յակաբ
Նանդորը՝ «Հունգարիայի մարտական ընկերներ միության» ներկայացուցիչը):

 Az akadémia katonazenekara

a zuhogó esőben is
„tette a dolgát”

 La Agrupación Sinfónica

«afrontando» la lluvia

 Ակադեմիայի ռազմական

նվագախումբը. «իր գործն
արեց» նույնիսկ անձրևոտ
եղանակին
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A mexikói kadétok csillagalakzatban védik a csapatzászlót

Az ecuadori Escuela Superior Militar „Eloy Alfaro” kadétjai

 Cadetes mexicanos defendiendo la bandera de guerra en
formación de estrella  Մեքսիկացի կուրսանտները՝ աստղի

 Cadetes de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” de Ecuador  Էկվադորի «Escuela Superior Militar Eloy Alfaro»-ի

A chilei Escuela Militar Libertador Bernardo O’ Higgins delegációja  Delegación de la Escuela Militar “Libertador Bernardo
O’ Higgins” de Chile  Չիլիի «Escuela Militar Libertador
Bernardo O’ Higgins» պատվիրակությունը

Az uruguayi Escuela Militar de la República Oriental del Uruguay kadétjai  Cadetes de la Escuela Militar de la República Oriental del
Uruguay  Ուրուգվայի «Escuela Militar de la República Oriental
del Uruguay» կուրսանտները

տեսքով պաշտպանում են թիմի դրոշը:

կուրսանտները
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 A magyar honvéd
tisztjelöltek díszmenete
 Desfile de los cadetes
húngaros

 Հունգարական բանակի

սպաների շքերթը

 A születésnapi torta
 La tarta de cumpleaños
 Տարեդարձի տորթը
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A continuación, en la recepción pudimos probar
las comidas y bebidas argentinas. Una parte imprescindible de la ceremonia fue el corte de la tarta de
cumpleaños.

CENA DE GALA
El 12 de octubre por la noche, se clausuró la serie de
actividades con una cena de gala, asistida por aproximadamente cuatro mil invitados (1.200 cadetes, los dirigentes y personal del Colegio Militar de la Nación,
los dirigentes del Ministerio de Defensa y del Estado
Mayor General, miembros de las misiones diplomáticas y delegaciones internacionales). La noche se inició
con un concierto de gala de la Agrupación Sinfónica,
seguido de fuegos artificiales, una cena de gala, fiesta,
música y baile en el Patio de Honor.

Ամերիկայի, Բրազիլիայի, Չիլիի, Էկվադորի, Ֆրանսիայի,
Հունգարիայի, Մեքսիկայի, Գերմանիայի, Իսպանիայի,
Ուրուգվայի և ակադեմիայի դրոշների երթով և հարգանքի
տուրքով:
Միջոցառումը հորդառատ անձրևոտ եղանակին, զորամասի հրապարակում փավկեց ուսումնարանի հրամանատարի
և ձիերով սպայական կազմի երթով. ինչպես նաև օտարերկրացի պատվիրակների, այդ թվում՝ հունգարական բանակի
սպաների և արգենտինացի կուրսանտների շքերթով:
Այնուհետև ընդունելության ժամանակ համտեսեցինք
արգենտինական կերակուր և խմիչքներ. տոնախմբության
անմոռանալի մասն էր կազմում՝ տարեդարձի տորթ կտրելը:

ԳԱԼԱ-ԵՐԵԿՈ
Հոկտեմբերի 12-ի երեկոյան միջոցառումների շարքը
փակվեց գալա փառատոնով, որին մասնակցեցին մոտ
չորս հազար հյուրեր (հազար երկու հարյուր CNM (ԱՌԱ)
կուրսանտ, ազգային ռազմական ակադեմիայի ղեկավարներ
և անձնակազմը, պաշտպանության նախարարության և
գլխավոր շտաբի անդամներ, դիվանագիտական մարմինների
և միջազգային պատվիրակությունների անդամներ): Երեկոն
սկսվեց ռազմական ակադեմիայի նվագախմբի համերգով,
որին հաջորդեց տոնական հրավառություն, այնուհետև
շարունկվեց միջոցառումը Պատվո սրահում՝ գալա ընթրիքով,
զվարճանքով,պար ու երաժշտությամբ:

Argentin finomságok a fogadáson  Manjares argentinos
en la recepción  Արգենտինական համեղ ուտեստներ՝
ընդունելության ժամանակ
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VI. ARGENTÍNA
MAGYAR SZEMMEL

 Hajókirándulás a Paraná

folyó deltájában

 Excursión en lancha colecti-

va por el Delta del río Paraná

 Նավով զբոսանք Պարանա

գետի դելտայում

HAJÓKIRÁNDULÁS
A Colegio Militar de la Nación alapításával kapcsolatos rendezvénysorozaton a külföldi katonai delegációk számos érdekes eseményen vettek részt. Október 6-án Tigrébe, a Paraná deltájában
fekvő kikötőbe és kirándulóhelyre vittek bennünket, amely Buenos
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VI. LA ARGENTINA
DESDE UNA
PERSPECTIVA HÚNGARA

VI. ԱՐԳԵՆՏԻՆԱՆ
ՀՈՒՆԳԱՐԱՑԻՆԵՐԻ
ԱՉՔԵՐՈՎ

EXCURSIÓN EN LANCHA
COLECTIVA

ՆԱՎՈՎ ՈՒ
ՂևՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

En el marco de las actividades del Aniversario del
Colegio Militar de la Nación, las delegaciones militares extranjeras participaron en varios programas
interesantes. El 6 de octubre, nos llevaron a Tigre,
puerto en el Delta del Paraná, 28 kilómetros al norte
de Buenos Aires. Tigre es un popular lugar de excursión de fin de semana de las familias argentinas,
accesible en coche, autobús y tren. Fundada en el año
1820, la ciudad se sitúa en una isla creada por numerosos arroyos y ríos. Su nombre significa tigre y se
debe a que antaño sus habitantes cazaban a los tigres
que aparecieron aquí. . El área primero fue asentada
por europeos llegados al país para explotar fincas. El
puerto se ha creado y especializado en el transporte
de las frutas y productos de madera de la región del
Delta. Tigre sigue siendo un puerto procesador muy
importante. En el último decenio, el turismo ha aumentado considerablemente y se han realizado proyectos de desarrollo de baño. En la ciudad un gran
número de bares, cafés, restaurantes y casinos sirven
para el ocio y la diversión.

Ազգային ռազմական ակադեմիայի հիմնադրման առիթով
կազմակերպված միջոցառումների շրջանակում, օտարերկրացի ռազմական պատվիրակությունները մասնակցեցին
մի քանի այլ հետաքրքիր իրադարձությունների: Հոկտեմբեր
6-ին մեզ տարան զբոսանքի Տիգրե՝ Պարանայի դելտայում
գտնվող նավահանգիստ, որը գտնվում է Բուենոս Այրեսից
դեպի հյուսիս, 28 կիլոմետր հեռավորության վրա: Տիգրեն
հանգստյան օրերին սիրված հանգստավայր է, արգենտինացի ընտանիքների համար, որտեղ կարելի է հասնել ինչպես
մեքենայով, ավտոբուսով, այնպես էլ գնացքով: Քաղաքը
գտնվում է մի քանի փոքր առուներով և գետով ընդլայնվող կղզում, որը հիմնվել է 1820 թվականին: Քաղաքը
անվանվել է Տիգր (վագր) անունով, քանի որ ժամանակին
այստեղ որսացել են մոլորված վագրերին: Սկզբում այստեղ
եվրոպացիները հաստատեցին բնակություն, ովքեր եկել էին
գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու նպատակով: Նավահանգիստը՝ դելտայի շրջանում մասնագիտացված և զարգացած
է մրգերի և փայտանյութի արտահանմամբ: Տիգրին այսօր էլ
շատ կարևոր փայտամշակման նավահանգիստ է: Վերջին
տասնամյակում ժամանակակից լողավայրերի շնորհիվ,
այստեղ զբոսաշրջությունը զգալիորեն աճել է: Զվարճանքի
և հանգստի համար, քաղաքն ունի բազմաթիվ գիշերային
ակումբներ, սրճարաններ, ռեստորաններ և խաղատներ:
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 A magyar zászló
a hajókiránduláson
is velünk volt
 La bandera húngara como

nuestro compañero también
durante la excursión

 Նավով զբոսանքի
ընթացքում էլ Հունգարիայի
դրոշ մեզ մոտ էր

Airestől 28 km-re északra fekszik. Tigre az argentin családok kedvelt hétvégi kirándulóhelye, autóval, busszal és vonattal egyaránt
elérhető. A város számos kis patak és folyó által létrehozott szigeten
fekszik, 1820-ban alapították. Neve tigrist jelent és abból ered, hogy
egykoron idetévedt tigrisekre vadásztak. A területen európaiak telepedtek le először, akik gazdálkodni érkeztek az országba. A kikötő a
deltavidék gyümölcsei és faárui szállítására specializálódott és fejlődött ki. Tigre ma is nagyon fontos fafeldolgozó kikötő. Az utóbbi
évtizedben jelentősen megnőtt a turizmus, fürdőfejlesztéseket hajtottak végre. A városban számos szórakozóhely, kávézó, étterem és
kaszinó szolgálja a szórakozást és kikapcsolódást.

TÖRTÉNELMI EZREDEK
 Így lett a magyar zászló
mexikói lobogó

 Transformación de la
bandera húngara en bandera
mexicana
 Ահա այսպես Հունգարիայի

դրոշը, դարձավ Մեքսիկայի
դրոշ

Október 7-én délután a Regimiento Infanteria 1 „Patricios” és a
Regimiento Granaderos a Caballo „General San Martín” történelmi
ezredeket látogattuk meg.
Az 1. „Patricios” Lövészezred (Regimiento Infanteria 1 „Patricios”) az argentin hadsereg legrégibb és legrangosabb történelmi
alakulata. 1806. szeptember 15-én alakult a Río de la Plata brit inváziója elleni harcra, mint Buenos Aires önkéntes városi légiója. Ez
volt a legnagyobb és legerősebb milícia, amelyet Buenos Aires védelme érdekében toboroztak. Az alakulat első parancsnoka Cornelio de
Saavedra volt. 1990 óta légideszant-lövészezred. A külföldi állam- és
kormányfőket, előkelőségeket kísérik Argentínába látogatásukkor,
emellett Buenos Aires önkormányzati díszőrségének feladatait is ellátják. 2010. szeptember 22-én az ezred parancsoki épületét az argentin kormány nemzeti történelmi emlékműnek nyilvánította, az ország
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ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԶՈՐԱԳՆԴԵՐ
Հոկտեմբերի 7-ի կեսօրին այցելեցինք 1-ին հետևակային
զորագունդ «Պատրիցիոսը» և հեծելազորային գունդը՝
«գեներալ Սան Մարտին» որոնք պատմական զորագնդեր են:
«Պատրիցիոսի» 1-ին հրաձգային և հետևակային
զորագնդերը արգենտինական բանակի ամենահին և
ամենահեղինակավոր պատմական զորախմբերն են: Այն
կազմավորվեց 1806թ.-ի սեպտեմբերի 15-ին՝ «Río de la
Plata»-ն, որպես Բուենոս Այրեսի կամավոր քաղաքային
լեգեոն, որպեսզի պայքարի բրիտանական հարձակումների
դեմ: Սա էր ամենամեծ և ամենահզոր միլիցիան, որտեղ
կատարվեց զինվորագրում Բուենոս Այրեսը պաշտպանելու
համար: Զորախմբիի առաջին հրամանատրը Կոռնելիո դե
Սաավեդրան էր: 1990 թվականից օդային ռմբակոծման
գնդի կազմում է: Նրանք ուղեկցում են՝ արտասահմանյան
պետությունների կառավարության ղեկավարներին, նրանց
Արգենտինա կատարած այցի ընթացքում և նաև ծառայում են,
որպես Բուենոս Այրեսի քաղաքային պատվո պահակայիններ:
2010 թվականի սեպտեմբերի 22-ին, երկրի հիմնադրման
200-ամյակի առիթով, զորագնդի հրամանատարական

A mexikói kadétok a hajón is táncra perdültek  Cadetes mexicanos bailando en la lancha  Մեքսիկացի կուրսանտները,
նավի վրա էլ պար բռնեցին

REGIMIENTOS HISTÓRICOS
El 7 de octubre por la tarde, realizamos una visita a las
unidades históricas Regimiento de Infantería 1 “Patricios” y Regimiento Granaderos a Caballo “General San
Martín”.
Unidad histórica más antigua y prestigiosa del
Ejército Argentino, el Regimiento de Infantería 1 “Patricios” se creó el 15 de septiembre de 1806 como la
Legión de Patricios Voluntarios Urbanos de Buenos Aires, para luchar contra la invasión británica del Río de
la Plata. Fue la milicia más grande y fuerte, reclutada
para la defensa de Buenos Aires. Su primer comandante
fue Cornelio de Saavedra. Desde el año 1990, es un regimiento de infantería de asalto aéreo. En la actualidad
tiene también el papel ceremonial de escolta del Jefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el recibimiento de los presidentes extranjeros que visitan Argentina y en la custodia del Cabildo de Buenos
Aires. El 22 de septiembre de 2010, día del bicentenario

A hátizsákom is kirándult  Mi mochila, otro compañero durante la
excursión  Իմ ուսապայուսակը նույնպես շրջագայեց
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 A Tambor de Tacuarí,
a Regimiento Infanteria 1
„Patricios” katonazenekara
 Tambor de Tacuarí, banda
militar del Regimiento de
Infantería 1 “Patricios”

 Տակուարի թմբկահարը
(A Tambor de Tacuarí), 1-ին
Հետևակային զորագունդի
(a Regimiento Infanteria 1)
«Patricios» ռազմական
նվագախումբը

alapításának 200. évfordulója alkalmából. A Tambor de Tacuarí katonazenekart 1806-ban az ezreddel együtt alapították. Ez az egyetlen
katonazenekar Argentínában, ahol gyermek dobosok vannak, emlékezve Pedro (Pedrito) Ríos dobosra, aki 1811-ben, csatában halt meg.
A Regimiento de Granaderos két argentin ezredből alakult. Az
1812-ben alapított gránátos történelmi ezred José de San Martín
parancsnoksága alatt harcolt az argentin függetlenségi háborúban.
1826-ban az ezredet feloszlatták. A hegyi gránátosok ezredét 1903ban hozták létre, 1907-től az elnök díszőrségeként szolgálnak. Az
ezredet a Malvin-szigeteki háborúban nem vetették be, anyaországi
tartalék volt.
Bármerre jártunk a városban, színvonalas graffitiket láttunk
a kerítéseken és a falakon. Az argentin nemzet nagy tragédiája a
Malvin-szigeteki háború, az ott elesett hősökre, bajtársakra a legnagyobb tisztelettel emlékeznek, kegyelettel őrzik emléküket.

AZ ARGENTIN ELNÖKI PALOTA
– CASA ROSADA
Említettük, hogy az ezred jelenleg köztársasági elnöki
díszőrségként szolgál, ünnepi protokolláris feladatokat lát el.
A híres Plaza de Mayón található az argentin köztársasági elnöki
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շենքը հռչակվեց որպես ազգային պատմական հուշակոթող՝
Արգենտինայի կառավարության կողմից: «Թմբկահարը
Տակուարի» (Tambor de Tacuari) ռազմական նվագախումբը
հիմնադրվել է 1806թ.-ին՝ զորագնդի հետ միասին: Սա
Արգենտինայի միակ ռազմական նվագախումբն է, որն ունի
մանկական թմբուկահարներ, այն նվիրված է ի հիշատակ
Պեդրո Ռիոս (Pedrito) թմբկահարին, ով մահացավ ճակատամարտում 1811 թվականին:
Հեծելազորային գունդը (Regimiento de Granadero) կազմվել է երկու արգենտինական գնդերից: Հիմնադրվել է 1812-ին
հեծելազորային պատմական գունդը՝ Խոսե դե Սան Մարտինի
հրամանատարության ներքո է պայքարել :
Արգենտինայի անկախության պատերազմում: 1826
թվականին գունդը լուծարվեց: Լեռնային հեծելազորի
գունդը ստեղծվել է 1903թ.-ին, իսկ 1907թ.-ից այն ծառայել
է, որպես նախագահի պատվո պահակային: Մալվին կղզու
պատերազմի ժամանակ զորագունդը չի ընդգրկվել, այն եղել է
հայրենիքի պահեստազորը:

Díszőrségben a Regimiento Infanteria 1 „Patricios” katonája

 Guardia de honor del Regimiento de Infantería 1 “Patricios”
 1-ին Հետևակային զորագնդի «Patricios»-ի զինվորը,
որպես պատվո պահակային

del país, su edificio de comandancia fue declarado Monumento Histórico por el gobierno argentino. La banda
militar “Tambor de Tacuarí” fue establecida junto con
el Regimiento en el año 1806. Es la única en la Argentina que cuenta con tambores infantiles, en recuerdo del
tambor Pedro (Pedrito) Ríos, caído en combate en el
año 1811.
El Regimiento de Granaderos se creó mediante
la fusión de dos regimientos argentinos. Fundado
en el año 1812, el histórico Regimiento de Granaderos luchó bajo el mando de José de San Martín en
la Guerra de la Independencia. En el año 1826, el
regimiento fue disuelto. El Regimiento de los Granaderos del Monte se creó en el año 1903 y funciona
como la guardia de honor del presidente desde el año
1907. El regimiento no se desplegó en la Guerra de
las Malvinas, sino se quedó de reserva en el territorio
nacional.

Mágnesek és manók Tigerben  Imanes y enanos en Tigre
 Մագնիսներ և էլֆեր Տիգերում
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palota, a Casa Rosada; az országban található többi elnöki rezidencián is ők látják el az őrző-védő feladatokat. A Buenos Aires-i
katedrális és az Argentin Nemzeti Kongresszus épületének őrzése
ugyancsak az ezred feladata.

601. LÉGIDESZANTEZRED
(REGIMIENTO
DE ASALTO AÉREO 601)
Október 9-én meglátogattuk a 601. légideszantezredet (Regimiento
de Asalto Aéreo 601), ahol az alakulat mindennapjaiba, kiképzési
tevékenységébe nyerhettünk bepillantást.
Jutott idő a városnézésre is, október 12-én megnéztük a város
emblematikus obeliszkjét és az előtte álló, a nevét jelképező hatalmas B (Buenos) és A (Aires) betűket.

 Emlékmű a Regimiento
Infanteria 1 „Patricios” udvarán, 1810 májusa hőseinek
 Monumento a los patricios

de mayo de 1810, en el patio
del Regimiento de Infantería 1
“Patricios”

 Հուշարձան բակում՝ 1-ին

Հետևակային զորագնդի
«Patricios»-ի, նվիրված
1810թ.-ի մայիսյան
հերոսներին
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Graffitik a Malvin-szigeteki háború emlékére  Grafitis en homenaje
a la Guerra de las Malvinas
 Գրաֆիտներ նվիրված Մալվին կղզու պատերազմին
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EL CAMINITO
A város kihagyhatatlan negyede az El Caminito, ahol békésen
megférnek egymással Ferenc pápa és a tangótáncosok. Hangulatos
éttermek, bárok, sörözők, kávézók, kis boltok vonzzák a turisták
tömegeit. Az El Caminito spanyolul „kis sétányt” vagy „kis ösvényt” jelent, ez egy hagyományos sikátor, egyben utcai múzeum
Buenos Aires La Boca városrészében. Az egykori nyomornegyed
turisztikailag vonzó hellyé alakult át. A nyomortelepek lakóházainak (conventillo) bádogfalai mindenféle harsány színekben

 Casa Rosada, az argentin

köztársasági elnöki palota

 Casa Rosada, palacio presi-

dencial de la Argentina

 Արգենտինայի
Հանրապետության
նախագահի նստավայրը
«Casa Rosada»

pompáznak, színes feliratok tömkelegét láthatjuk itt. A turisták
előszeretettel fényképezik le a házakat és a tangót táncoló párokat.
A városnegyed legfontosabb nevezetessége a csatornát áthidaló híd
és az El Caminito nevű kis utca. Itt kommersz cikkeket – hűtőmágneseket, kitűzőket, bögréket, Boca Juniors-relikviákat (Argentína
talán legnépszerűbb labdarúgóklubja) – és a Bocával kapcsolatos
képzőművészeti alkotásokat lehet vásárolni. A kalandvágyó turisták
emellett megismerkedhetnek a tangóval – „táncleckéket” vehetnek.
A hely kulturális jelentőségűvé vált, a híres „Caminito” (1926) tangóhoz Juan de Dios Filiberto komponálta a zenét.
A kirándulás végén a brazil kadétok legnagyobb örömére megálltunk a híres Boca Juniors stadionja mellett, ahol a dél-amerikai
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Քաղաքի ցանկացած մասում զբոսնելիս՝ ցանկապատերի
և պատերի վրա տեսնում էինք բարձրորակ գրաֆիտներ:
Արգենտինայի ժողովրդի մեծ ողբերգությունը՝ Մալվինի
կղզիների պատերազմում զոհված հերոսների և մարտական
ընկերների հիշատակը, շատ մեծ հարգանքով և խնամքով
պահպանում են:

ԱՐԳԵՆՏԻՆԱՅԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ՆՍՏԱՎԱՅՐԸ - «CASA
ROSADA»
Մենք նշեցինք, որ գունդը ներկայումս ծառայում է որպես
հանրապետության նախագահի պատվո պահակ՝ կատարելով
տոնական արարողակարգային պարտականություններ:
Հայտնի «Plaza de Mayó»-ում է գտնվում Արգենտինայի
նախագահի նստավայրը. «a Casa Rosada»: Նրանք
կատարում են նաև պահակային ծառայություններ՝ երկրի

A Casa Rosada belső udvara

 Patio interior de la Casa Rosada
 «Casa Rosada»-ի ներսի բակը

Dondequiera que íbamos por la ciudad, vimos grafitis de alta calidad en las cercas y muros. La Guerra de
las Malvinas es una gran tragedia para la Nación Argentina. Los héroes y conmilitones fallecidos en dicho conflicto bélico son objeto del mayor respeto y su memoria
se recuerda con reverencia.

PALACIO DE GOBIERNO –
CASA ROSADA
Como se ha mencionado, el Regimiento actualmente
funciona como la guardia de honor del Presidente de
la Nación y cumple tareas protocolarias ceremoniales.
La Casa Rosada, el palacio presidencial, se ubica en la

A Fehér Terem a Casa Rosadaban  Sala Blanca de la Casa Rosada
 Սպիտակ սրահը «Casa Rosada»-ում
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 Tájékoztató a Regimiento de
Asalto Aéreo 601 alakulatnál

 Presentación en el Regimien-

to de Asalto Aéreo 601

 Տեղեկատու «Regimiento

de Asalto Aéreo 601-»-ի գնդի
մոտ

 A torony
 La torre
 Աշտարակ

CZETZ JÁNOS HONVÉD TÁBORNOK NYOMÁN ARGENTÍNÁBAN

178

նախագահի այլ նստավայրերում: Բուենոս Այրեսի տաճարը
և Արգենտինայի ազգային կոնգրեսի շենքը, նույնպես
հսկվում են գնդի կողմից:

601. ՕԴԱՅԻՆ ԴԵՍԱՆՏԻ
ԳՈՒՆԴԸ (REGIMIENTO DE
ASALTO AÉREO 601)
Հոկտեմբերի 9-ին մենք այցելեցինք 601. օդային դեսանտի
գունդը (Regimiento de Asalto Aéreo 601), որտեղ մենք
հնարավորություն ունեցանք տեսնել գնդի ամենօրյա վարժանքները:
Ժամանակ ունեցանք նաև այցելել տեսարժան վայրեր:
Հոկտեմբեր 12-ին մենք տեսանք քաղաքի խորհրդանշական
կոթողը և դրա առջև գտնվող քաղաքի անունը պատկերող՝ B
(Բուենոս) և A (Այրես) հսկայական տառերը:

Ereszkedés a toronyból  Descenso de la torre  Վայրէջք
աշտարակից

famosa Plaza de Mayo. El Regimiento también cumple
tareas de seguridad en las demás residencias nacionales del presidente. Asimismo, le corresponde guardar
la Catedral de Buenos Aires y el edificio del Congreso
Nacional.

REGIMIENTO DE ASALTO
AÉREO 601
El 9 de octubre, realizamos una visita al Regimiento de
Asalto Aéreo 601, para conocer un poco el día a día y
lasactividades de instrucción de la unidad.
Asimismo, nos dio tiempo para dar una gira por la
ciudad. El 12 de octubre, vimos el emblemático Obelisco con las gigantescas letras iniciales B y A del nombre
de la ciudad.

Bihari Kristóf III. évfolyamos honvéd tisztjelölt és Burke amerikai
kadét  El cadete de 3er año Kristóf Bihari y el cadete
estadounidense Burke  Բիհարի Քրիսթոֆը՝ III. կուրսի
ռազմական սպան և Բուրկե ամերիկացի կուրսանտը
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 Speciálisan kiképzett keresőkutya

 Perro rastreador de adiestra-

miento especial

 Հատուկ վարժեցված,

որոնող շուն

 A különleges alakulat
különleges terepjárója

 Todo terreno especial

de la unidad especial

 Յուրահատուկ
զորամասի , յուրահատուկ
ամենագնացը

kontinens egyik legnagyobb és leghíresebb csapatához, valamint
Diego Maradonához kapcsolódó szuveníreket vásárolhattak.
Felejthetetlen napokat töltünk Buenos Airesben és El Palomarban, a katonai akadémia székhelyén, hasznos tapasztalatokat szereztünk a többnemzeti részvétellel megtartott rendezvénysorozaton.
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EL CAMINITO
Un imperdible sitio de la ciudad es el Caminito, donde
coexisten pacíficamente el papa Francisco y los bailadores de tango. Sus acogedores restaurantes, bares, cervecerías, cafés y pequeñas tiendas atraen a millares de
turistas. El Caminito es un pasaje y un callejón museo,
ubicado en el barrio La Boca de la ciudad de Buenos
Aires. La antigua chabola se ha convertido en un lugar
turísticamente atractivo. Además de los colores brillantes en las paredes de chapa de los conventillos, se ve
aquí una gran diversidad de inscripciones coloradas.
Los turistas gustan de fotografiar las casas y a las parejas bailando el tango. La atracción más importante de la
zona es el puente sobre el canal y el callejón llamado El
Caminito. Allí se ofrecen artículos fabricados en serie,
tales como imanes nevera, insignias, tazones, reliquias
de Boca Juniors (el club de fútbol quizá más popular de
la Argentina) y obras de arte boquenses. Además, los

Tangótáncosok az El Caminitón  Bailadores de tango en
el Caminito  Փոքր զբոսավայրի տանգո պարողները

ՓՈՔՐ ԶԲՈՍԱՎԱՅՐԸ
(EL CAMINITO)

Ferenc pápa üdvözli a látogatókat  El papa Francisco
saludando a los visitantes  Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսը
ողջունում է այցելուներին

Քաղաքի անմոռանալի մասն է՝ «El Caminito»-ն, որտեղ
հանգիստ՝ մեկ մյուսի կողքին կարող են տեղավորվել, Հռոմի
պապ Ֆրանցիսկոսը և տանգոյի պարողները: Հարմարավետ
ռեստորանները, բարերը, պանդոկները, սրճարանները, փոքր
խանութները գրավում են բազմաթիվ զբոսաշրջիկներին:
Իսպաներենով «El Caminito» նշանակում է՝ (փոքր զբոսավայր)
կամ (փոքր ճանապարհ), սա մի ավանդական նրբանցք
է և միառժամանակ Բուենոս Այրեսի Լա Բոկա շրջանում
գտնվող փողոցային թանգարան: Նախկին անխնամ վայրը
վերափոխվել է գրավիչ զբոսաշրջության վայրի: Քաղաքի
խուլ անկյունի՝ բնակելի տների (conventillo) մետաղյա
պատերին կարելի է տեսնել բազմաթիվ վառվռուն, գույնզգույն
գրություններ: Զբոսաշրջիկները այստեղ սիրով լուսանկարում
են՝ տները և տանգո պարող զույգերին: Այս քաղաքամասի
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Az obeliszk  El Obelisco  Օբելիսկ
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A pompázatos sárga-kék színű híres Boca Juniors stadion

 El famoso y espléndido estadio azul y oro de Boca Juniors
 Ճոխ դեղին-կապույտ գույններով, հայտնի «Boca Juniors»
մարզադաշտը

գլխավոր գրավչությունը՝ ջրանցքի կամուրջն է և փոքրիկ
փողոցը, որը կոչվում է՝ Էլ Կամինիտո (El Caminito): Այստեղ
կարելի է գնել հուշանվերներ, սառնարանի մագնիսներ,
կրծքանշաններ, սկահակներ, «Boca Juniors»-ի՝ (Արգենտինայի
ամենատարածված ֆուտբոլային ակումբը) ռելիկտներ և
«Բոկային» բնորոշող ձեռքի աշխատանքներ: Բացի այդ,
արկածախնդիր զբոսաշրջիկները կարող են ծանոթանալ
տանգոյին` ունենալ պարի դասեր: Այս վայրը դարձել է
մշակութային նշանակություն ունեցող վայր, հանրաճանաչ
«Caminito»-ի համար տանգոյի երաժշտությունը ստեղծել է
Խուան դե Դիոս Ֆիլիբերտոն (1926թ):
Ճանապարհորդության ավարտին, ի ուրախություն
բրազիլացի կուրսանտների, մենք կանգ առանք հայտնի՝
«Boca Juniors» մարզադաշտում, որտեղ նրանք կարողացան
գնել՝ հարավամերիկյան մայրցամաքի ամենամեծ և
ամենահայտնի թիմերից մեկին և Դիեգո Մարադոնային
վերաբերվող հուշանվերներ:
Անմոռանալի օրեր անցկացրեցինք Բուենոս Այրեսում,
Էլ Պալոմարում, ռազմական ակադեմիայի շտաբում, և
արժեքավոր փորձ ձեռք բերեցինք միջոցառման շրջանակում՝
բազմազգ մասնակիցներից:

turistas aventureros pueden aprender el tango, “tomando clases” de este baile. El sitio ha obtenido relevancia cultural. La música del famoso tango “Caminito”
(1926) fue compuesta por Juan de Dios Filiberto.
Al final de la excursión, para la mayor alegría de los
cadetes brasileños, paramos al lado del famoso estadio
de Boca Juniors, donde pudimos comprar recuerdos relacionados con uno de los equipos más importantes y
famosos del continente Sud- Americano y con Diego
Maradona.
Pasamos unos días inolvidables en Buenos Aires y
en El Palomar, sede del Colegio Militar, obteniendo experiencias útiles en la serie de eventos con participación
multinacional.

Búcsú Buenos Airestől, búcsú Argentínától – csoportkép Gonzalo
Scilia főhadnaggyal  Despedida de Buenos Aires y Argentina –
Foto de familia con el teniente primero Gonzalo Scilia
 Հրաժեշտ՝ Բուենոս Այրեսին, հրաժեշտ՝ Արգենտինային Խմբային լուսանկար՝ լեյտենանտ Գոնսալո Սիցիլիայի հետ
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Ես կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել. ազգային
ռազմական ակադեմիայի հրամանատար, բրիգադային
գեներալ Ռոբերտո Արիել Ագուերոին, ակադեմիայի ղեկավար աշխատակազմին և այնտեղ ծառայող մարտական
ընկերներիս, փոխգնդապետ Սերխիո Էդգարդո Կաստիլոյին,
Գոնսալո Սիցիլիային, Լուկաս Լոպես Ֆերեյրային և
լեյտենանտ Լեոնարդո Ռոդոֆիլին, ռազմական ակադեմիայի
լուսանկարչին՝ Լուիս Սալվադոր Վիլլորդային, գնդապետ
Խորխե Լուիս Ֆերնանդեսին, տասնապետ Էրիկա Գոմես
Հենզենին, իմ ընկերներին և բոլոր նրանց, ովքեր օգնեցին
ստեղծել այս գիրքը:
Հատուկ շնոհակալություն՝ «Հունգարիայի ռազմական
ընկերներ միության», նվիրված անդամ՝ Նանդոր Յակաբին,
ով օգնեց ինձ իր մասնագիտական գիտելիքներով և փորձով,
«Դունա» հեռուստաընկերության Ագենտինայի թղթակցին՝
Ֆրանցիսկոն Բալթազար Մարթանին, Ռեդլա Անա Իզաբելին,
Արգենտինայում «Հունգարական Ինստիտուտների Միության» նախագահին և Բուենոս Այրեսում ապրող հունգարական համայնքի ներկայացուցչին՝ Հոնֆի Յանոշին,
Վատտայի Միկլոշին:
Իրենց կարևո աջակցությունը ունեցան նաև դոկտոր
Չաբա Գելենին՝ Հունգարիայի դեսպանը Արգենտինայում,
Մաքսիմիլիանո Գրեգորիո Կերնադասը՝ Արգենտինայի դեսպանը Հունգարիայում, Էսթերգայ Ժոֆիա Զիտան՝ Մայրաքաղաքի հայ ազգային ինքնավարության նախագահը:
Շնորհակալ եմ ընտանիքիս` ինձ սատարելու և մինչև վերջ
իմ կողքին լինելու համար:
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Միկլոշ Մեսիկ. Գիդոֆալվայից մինչև Բուենոս Այրես. Հարյուր
տարի առաջ է մահացել Յանոշ Ցեցը, Honismeret, XXXII տարի,
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Մերզա Պալ Բուդայի. Գրականագետ և քարտեզագրող
գեներալ. Եվրոպայի գաղթի տարիներ Մաս 2. Գրառումներ
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Գրականագետ և քարտեզագրող գեներալ. Արգենտոինա՝ նոր
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1996. 8. szám, 27‒37. o.
Czetz: Emlékezéseim i. m. 75. o.
Lásd Czecz (Czetz) János címszó Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái
című munkájában. http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/ (Megnyitva 2019. december 17.).
Czetz: Emlékezéseim i. m. 100. o.
Budai Merza Pál: Az európai migráció. 2. rész, Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek, VIII. évfolyam 89‒90. szám, 2004. július‒augusztus, http://www.magyarormeny.hu/index.php?apps=page&p=4 (Megnyitva 2019. december 17.).
Czetz az emlékiratában Landalel-nek írja.
Czetz Emlékezéseim i.m. 106. o.
Juan Fernando Cetz, http://www.revisionistas.com.ar/?p=6598 (Megnyitva
2020. január 10.)
Magyar emigránsok levelei Chassin Károly Lajoshoz. Kont Ignácztól. Budapesti Szemle 1899. 99. kötet. 273. szám, 406‒421. o. http://real-j.mtak.hu/2385/1/
BudapestiSzemle_1899_099.pdf (Megnyitva 2020. január 10.).
Czetz: Emlékezéseim i. m. 114. o.
Czetz: Emlékezéseim i. m. 117. o.
A dél-amerikai nagybirtok egyik típusa, monokulturális gazdálkodás, hatalmas
területen legeltető állattenyésztéssel foglalkoztak.
Czetz: Emlékezéseim i. m. 117. o.
Cnl D Juan Czetz: Padre de los ingenieros argentinos, Revista Digital Unversitaria del Colegio Militar de la Nación, Año 3 Número 12 - Diciembre de 2005.
http://www.colegiomilitar.mil.ar/rediu/comentarios.asp?comentario=23&numero=12 (Megnyitva 2020. január 10.).
Czetz: Emlékezéseim i. m. 119‒120. o. Lásd még Torbágyi Péter i. m. 47. o.
Czetz: Emlékezéseim i. m. 122. oldal; lásd még Nagy Miklós Mihály: Negyvennyolcas katona utazónk, a pampa felfedezője: Czetz János. A Földrajz tanítása, 1998. 6. évfolyam, 3‒4. sz. 29‒37. o.
Czetz: Emlékezéseim i. m. 123. o.
Richmond, Douglas A.: Julio Argentino Roca in Encyclopedia of Latin American History and Culture, vol. 4 p. 583. New York: Charles Scribner’s Sons 1996.
Czetz: Emlékezéseim i. m. 124. o.
Fővárosi Lapok, 1868. november 13. 5. évfolyam, 262. szám, 1046. o.
A Ferrocarril Central Norte Buenos Airest az északi tartományokkal összekötő
vasútvonalakat üzemeltető társaság volt. A Paraná folyó északi partján futó fővonal északi kiépítése ekkor vett nagyobb lendületet.
A mai megnevezése Colegio Militar de la Nación, http://www.colegiomilitar.
mil.ar/esp/ (Megnyitva 2019. december 22.).
Cdo. J. EJ. D.E.H.E. Archivo documental.
Argentína 48-as tábornoka, 2008.03.15. http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/
argentina_48-as_tabornoka/2050867/ (Megnyitva 2019. december 22.).
Mazzitelli Mastricchio, Malena: La cartografía militar en la Argentina: hacia la especialización topográfica(1865‒1912). http://www.academia.
edu/6004471/La_cartograf%C3%ADa_militar_en_la_Argentina_hacia_la_especializaci%C3%B3n_topogr%C3%A1fica_1865-1912. (Megnyitva 2019. december 22.).
Torbágyi Péter: i. m. 47‒48. o.
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tek [Un general literato y topógrafo. Migración europea. Parte
2. Cuadernos Raíces Armenias de Transilvania], año VIII, no
89‒90, julio–agosto de 2004; Budai Merza, Pál: Egy irodalmár
és térképész honvédtábornok [Un general literato y topógrafo].
Argentína, az új haza 3. rész. Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek
[Argentina, la nueva patria. Parte 3. Cuadernos Raíces Armenias
de Transilvania], año VIII, no 91, septiembre de 2004.
Násztor, Péter: Czetz János munkássága és öröksége [Obra y
legado de Juan Czetz], 2018, p. 32.
Czetz, János: Emlékezéseim [Memorias]. Budaörs, Budaörsi
Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2001, p. 147. http://mek.
oszk.hu/08500/08509/08509.pdf (consultado el 16 de diciembre
de 2019).
Messik, Miklós: op. cit., p. 10.
En varias fuentes figura el año 1827 pero tomando en consideración los cinco años pasados en Kézdivásárhely y de la matriculación en Wiener Neustadt en 1834, se calcula que inició sus
estudios en 1829.
Csikány, Tamás: Két ország katonatudósa: Czetz János [Científico militar de dos países: Juan Czetz]. Új Honvédségi Szemle,
2005, no 2, p. 100‒105.
Czetz: Memorias op. cit., p. 16.
Czetz: Memorias op. cit., p. 14.
Czetz: Memorias op. cit., p. 20.
Czetz, János: Magyar hadnyelvtan a császári királyi osztrák
hadsereg tisztjei számára [Gramática militar húngara para los
oficiales del Ejército Imperial y Real de Austria]. Pest, 1844.
Berényi, Zsuzsanna Ágnes: Czetz János [Juan Czetz], p. 59‒67.
https://core.ac.uk/download/pdf/154019841.pdf (consultado el
22 de diciembre de 2019).
Czetz: Memorias op. cit., p. 24.
Ács, Tibor: A magyar katonai felsőoktatás 1848‒49-ben [La enseñanza militar superior húngara en 1848–49]. Új Honvédségi
Szemle, 1996, no 8, p. 27‒37.
Czetz: Memorias op. cit., p. 75.
Cf. el artículo János Czecz (Czetz) en la obra Vida y obra
de escritores húngaros de József Szinnyei. http://mek.oszk.
hu/03600/03630/html/ (consultado el 17 de diciembre de 2019).
Czetz: Memorias op. cit., p. 100.
Budai Merza, Pál: Az európai migráció. 2. rész, Erdélyi Örmény
Gyökerek Füzetek [Migración europea. Parte 2. Cuadernos Raíces Armenias de Transilvania], año VIII, no 89‒90, julio–agosto
de 2004. http://www.magyarormeny.hu/index.php?apps=page&p=4 (consultado el 17 de diciembre de 2019).
En Memorias, Czetz escribe el nombre como Landalel.
Czetz: Memorias op. cit., p. 106.
Juan Fernando Cetz, http://www.revisionistas.com.ar/?p=6598
(consultado el 10 de enero de 2020)
Magyar emigránsok levelei Chassin Károly Lajoshoz. Kont
Ignácztól [Cartas de emigrantes húngaros a Károly Lajos
Chassin. Por Ignácz Kont]. Budapesti Szemle 1899., vol. 99,
no 273, p. 406‒421. http://real-j.mtak.hu/2385/1/BudapestiSzemle_1899_099.pdf (consultado el 10 de enero de 2020).
Czetz: Memorias op. cit., p. 114.
Czetz: Memorias op. cit., p. 117.
Tipo de gran propiedad o latifundio en América Latina, destinado a la agricultura monocultural y a la cría de animales en
enormes pastos.
Czetz: Memorias op. cit., p. 117.
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հայրենիք Մաս 3. Գրառումներ Տրանսիլվանիայի հայկական
արմատների մասին, VIII տարի, թիվ 89‒90, 2004թ. սեպտեմբեր։
Պետեր Նաստոր. Յանոշ Ցեցի աշխատանքը և ժառանգությունը
Արգենտինայում, 2018թ., էջ 32։
Յանոշ Ցեց. Հուշերս։ Բուդաորշ, Բուդաորշի հայ փոքրամասնության ինքնավարություն, 2001թ., էջ 147։ http://mek.oszk.
hu/08500/08509/08509.pdf (Մուտք՝ 2019թ. դեկտեմբերի 16)։
Միկլոշ Մեսիկ, էջ 10։
Մի շարք գրառումներում 1827թ.-ն է նշվում, սակայն հաշվի
առնելով Կեզդիվաշարհեյում անցկացրած հինգ տարին և
Վիներնոյշտատի ուսման սկիզբը 1834թ. համարելով՝ հանգում
ենք 1829թ.-ին։
Տոմաշ Չիկան. Երկու երկրի ռազմական գիտնականը. Յանոշ
Ցեց։ Új Honvédségi Szemle, 2005թ, թիվ. 2, էջ 100‒105։
Ցեց. «Հուշերս», էջ 16։
Ցեց. «Հուշերս», էջ 14։
Ցեց. «Հուշերս», էջ 20։
Յանոշ Ցեց. Հունգարիայի ռազմական լեզվաբանություն կայսեր-ական ավստրիական բանակի սպաների համար։ Բուդապեշտ, 1844թ.։
Ժուժաննա Ագնեշ Բերենյի. Յանոշ Ցեց, 59‒67։https://core.
ac.uk/download/pdf/154019841.pdf (Մուտք՝ 2019թ. դեկտմբերի
22)։
Ցեց. «Հուշերս»: Էջ 24։
Տիբոր Աչ. Հունգարիացի զինվորականի բարձրագույն կրթությունը 1848‒49թթ.-ին։ Új Honvédségi Szemle, 1996թ., թիվ 8, էջ
27‒37։
Ցեց. «Հուշերս»: Էջ 75։
Տե՛ս՝ Յանոշ Ցեց, ներածությունը՝ Յոժեֆ Սինյեի. «Հունգարացի գրողներն ու նրանց աշխատությունները» խորագրով
աշխատությունում։
http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/
(Մուտք՝ 2019թ. դեկտեմբերի 17)։
Ցեց. «Հուշերս», էջ 100։
Մերզա Պալ Բուդայի. Գրականագետ և քարտեզագրող
գեներալ. Եվրոպայի գաղթի տարիներ Մաս 2. Գրառումներ
Տրանսիլվանիայի հայկական արմատների մասին, VIII տարի,
թիվ 89‒90, 2004թ. հուլիս-օգոստոս, http://www.magyarormeny.
hu/index.php?apps=page&p=4 (Մուտք՝ 2019թ. դեկտեմբերի 17)։
Ցեցն իր հուշերում գրում է Լանդալել։
Ցեց. «Հուշերս», էջ 106։
Խուան Ֆերնանդո Ցեց, http://www.revisionistas.com.ar/?p=6598
(Մուտք՝ 2020թ. հունվարի 10)։
Տարագնաց հունգարացիների նամակները Կառոյ Լայոշ
Չասինին. Իգնաց Կոնտից։ Budapesti Szemle 1899թ., հատոր
99, թիվ 273, էջեր 406‒421։http://real-j.mtak.hu/2385/1/BudapestiSzemle_1899_099.pdf (Մուտք՝ 2020թ. հունվարի 10)։
Ցեց. «Հուշերս», էջ 114։
Ցեց. «Հուշերս», էջ 117։
Հարավային Ամերիկայի խոշոր կալվածքների մեկ տեսակը՝
մենատնտեսությունը՝ հսկայական տարածքներում զբաղվում
էին անասնապահությամբ:
Ցեց. «Հուշերս», էջ 117։
Cnl D Juan Czetz: Padre de los ingenieros argentinos, Revista Digital Unversitaria del Colegio Militar de la Nación, Año 3 թիվ 12 –
2005թ. դեկտեմբեր։ http://www.colegiomilitar.mil.ar/rediu/comentarios.asp?comentario=23&numero=12 (Մուտք՝ 2020թ. հունվարի
10)։
Ցեց. «Հուշերս», էջ 119‒120։ Տե՜ս՝ Պետեր Տորբադյի, էջ 47։
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A Budapesti Hírlap is írt Lederer Gyuláról. „Lederer Gyula huszonhárom év
előtt mint vasúti mérnök egy angol társaság megbízásából ment Argentínába.
Néhány évvel később a vasúti földrajzi intézet vezetőjévé nevezték ki, majd 1899ben a hadiiskolában az asztronómia és geodézia tanárává, 1901-ben pedig a
buenosz-aireszi egyetemen a geofizika rendes tanárává választották. […] Különösen megtisztelő és nagyjelentőségű megbízatásban volt része akkor, mikor a
chilei határkérdésben az argentínai köztársaságot képviselte. Ebbéli munkássága négy évig tartott, mikor végül a határkérdést Viktória angol királynő, mint választott bíró döntötte el 1898-ban, Argentína javára.” In: Czecz János tábornok,
Budapesti Hírlap, 1910. december 28. 31. évfolyam 303. szám, 5. oldal
http://www.genealogiafamiliar.net/getperson.php?personID=I21285&tree=BVCZ. (Megnyitva 2019. december 12.).
Czecz tábornok nem jön haza. Budapesti Hírlap, 1895. január 20. 15. évfolyam,
9. o.
Czecz tábornok nyugdíja. Budapesti Hírlap, 1899. augusztus 12. 19. évfolyam,
5. o.
Czecz tábornok. Budapesti Hírlap, 1899. szeptember 2. 19. évfolyam, 243. szám
6. o.
Czetz: Emlékezéseim i. m. 6. o.
Czecz tábornok levele. Budapesti Hírlap, 1899. október 22. 19. évfolyam, 293.
szám 7. o.
Czecz tábornok szüleinek sírja. Budapesti Hírlap, 1900. május 20. 20. évfolyam,
137. szám, 7. o.
Czecz tábornok naplója. Budapesti Hírlap, 1901. szeptember 8. 21. évfolyam,
247. szám, 16. o.
Az egyik legjelentősebb armenista volt. Legfontosabb munkái: Szamosújvár
szab. kir. város monográfiája, A magyarhoni örmény családok genealógiája. Lefordította Chorenei Mózes Nagy-Örményország című 5. századbeli krónikáját.
1905-ben alapítója volt a szamosújvári Örmény Múzeumnak. Az Armenia folyóiratot is Ő hívta életre, szerkesztette és anyagilag is ő tartotta fenn. Szongott
1907-ben, 64 évesen halt meg Szamosújváron. Ő volt az első, aki tudományos
szinten foglalkozott az erdélyi örménység kérdéseivel. A magyar armenológia
megteremtőjeként tartják számon. Lásd részletesen Polyák Mariann: Az Armenia folyóirat jelentősége Erdélyben című írását. http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/ormenyek/ormeny_diaszpora_a_karpat_medenceben_II/pages/magyar/011_polyak_mariann.htm. (Megnyitva 2019.
december 12.).
A nyolcvan éves Czecz tábornok. Budapesti Hírlap, 1902. július 19. 22. évfolyam, 196. szám, 5. o.
Czecz tábornok nem jön haza. Budapesti Hírlap, 1902. december 18. 22. évfolyam, 346. szám, 7. o.
Siposné Kecskeméthy Klára: Two lives in two countries. 195th anniversary
of the birth of János Czetz, Vojenské Reflexie, 2017. Ročník XII. Číslo 2. pp.
68‒80.
Czetz János tábornok (1822‒1904). Czetz János élete. Budapesti Hírlap, 1904.
október 6. 24. évfolyam, 276. szám, 2. o.
Czetz János 1848-49-iki tábornok (1822‒1904). Vasárnapi Újság, 41. szám,
1904. 51. évfolyam, 701-702. o.
Czetz János tábornok (1822‒1904). Czetz János élete. Budapesti Hírlap, 1904.
október 6. 24. évfolyam, 276. szám, 2. o.
Sasi Nagy Istvánné, Betegh Klarissza: Czetz János (gazdag) életének eseményei, II. rész, Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek, II. évfolyam 1998. 19. szám.
Podestá Miguel Ángel: Corazones de patrio sentir, Relatos y testimonios de una
historia sesquicentenaria 1869‒2019, Editorial Universtaria del Éjercito, Buenos
Aires, 2019. p. 45.
Ferenczy Lóránt: Magyar Harcosok Bajtársi Közössége argentínai “Czetz János” főcsoportjának történetéről – 1. rész: 1949‒1975, Bajtársi Híradó, A Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének tájékoztatója, LXIV. évfolyam 2013.
július‒augusztus‒szeptember, 541. szám (lásd még Theész János i. m. 63. o.).
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Cnl D Juan Czetz: Padre de los ingenieros argentinos. Revista
Digital Unversitaria del Colegio Militar de la Nación, año 3, no
12, diciembre de 2005 http://www.colegiomilitar.mil.ar/rediu/
comentarios.asp?comentario=23&numero=12 (consultado el 10
de enero de 2020).
Czetz: Memorias op. cit., p. 119‒120. Cf. Torbágyi, Péter op.
cit., p. 47.
Czetz: Memorias op. cit., p. 122. Cf. Nagy, Miklós Mihály: Negyvennyolcas katona utazónk, a pampa felfedezője: Czetz János
[Nuestro viajero militar de 48, el descubridor de la pampa: Juan
Czetz]. A Földrajz tanítása 1998, año 6, no 3‒4, p. 29‒37.
Czetz: Memorias op. cit., p. 123.
Richmond, Douglas A.: Julio Argentino Roca in Encyclopedia
of Latin American History and Culture, vol. 4 p. 583. New York:
Charles Scribner’s Sons 1996.
Czetz: Memorias op. cit., p. 124.
Fővárosi Lapok, 13 de noviembre de 1868, año 5, no 262,
p. 1046.
El Ferrocarril Central Norte era una empresa operadora de las
líneas ferroviarias entre Buenos Aires y las provincias del norte.
Fue en esta época que tomó impulso la construcción hacia el
Norte de la línea principal que seguía la orilla norte del Paraná.
Su nombre actual es Colegio Militar de la Nación, http://www.colegiomilitar.mil.ar/esp/ (consultado el 22 de diciembre de 2019).
Cdo. J. EJ. D.E.H.E. Archivo documental.
Argentína 48-as tábornoka [General de 48 residente en la Argentina], 15 de marzo de 2008 http://www.kisalfold.hu/gyori_
hirek/argentina_48-as_tabornoka/2050867/ (consultado el 22 de
diciembre de 2019).
Mazzitelli Mastricchio, Malena: La cartografía militar en la
Argentina: hacia la especialización topográfica (1865‒1912).
http://www.academia.edu/6004471/La_cartograf%C3%ADa_
militar_en_la_Argentina_hacia_la_especializaci%C3%B3n_topogr%C3%A1fica_1865-1912. (consultado el 22 de diciembre
de 2019).
Torbágyi, Péter: op. cit., p. 47‒48.
El Budapesti Hírlap también escribió sobre Gyula Lederer.
«Gyula Lederer se fue a la Argentina hace 23 años como ingeniero ferroviario, por encargo de una empresa inglesa. Algunos
años más tarde, fue nombrado director del Instituto de Geografía
Ferroviaria y, en el año 1899, profesor de Astronomía y Geodesia en la Escuela Militar. En 1901, fue nombrado catedrático
ordinario de Geofísica en la Universidad de Buenos Aires. …
Especialmente respetable y relevante fue su encargo de representar a la República Argentina en su disputa fronteriza con
Chile. Ejerció dicho mandato durante cuatro años hasta 1898,
cuando la reina inglesaVictoria, como juez elegido resolvió el
debate sobre fronteras a favor de la Argentina.» In: Czecz János
tábornok [El general Juan Czetz], Budapesti Hírlap, 28 de diciembre de 1910, año 31, no 303, p. 5.
http://www.genealogiafamiliar.net/getperson.php?personID=I21285&tree=BVCZ (consultado el 12 de diciembre de 2019).
Czecz tábornok nem jön haza [El general Czecz no se repatria].
Budapesti Hírlap, 20 de enero de 1895, año 15, p. 9.
Czecz tábornok nyugdíja [La pensión del general Czecz]. Budapesti Hírlap, 12 de agosto de 1899, año 19, p. 5.
Czecz tábornok [El general Czecz]. Budapesti Hírlap, 2 de septiembre de 1899, año 19, no 243, p. 6.
Czetz: Memorias op. cit., p. 6.
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Ցեց. «Հուշերս», էջ 122. տե՜ս՝ Միկլոշ Միհայ Նադ. “Քառասունութ
թվականի ազատամարտիկի ճամփորդությունը, պամպայի
հետախույզը”։ Յանոշ Ցեց. «Աշխարհագրության ուսուցում»,
1998թ. 6, թիվ 3‒4, էջեր 29‒37։
Ցեց. «Հուշերս», էջ 123
Richmond, Douglas A.: Julio Argentino Roca in Encyclopedia of
Latin American History and Culture, vol. 4 էջ 583, Նյու Յորք,
Charles Scribner’s Sons, 1996թ.։
Ցեց. «Հուշերս», էջ 124։
Fővárosi Lapok, 1868թ. նոյեմբերի 13, 5, թիվ 262, 1046։
Ferrocarril Central Norte Buenos Aires-ը հյուսիսային նահանգները միացնող երկաթուղային ընկերություն էր։ Պարանա
գետի հյուսիսային ափի երկայնքով ձգվող հիմնական երկաթգծի կառուցումն այդ ժամանակ մեծ թափ առավ։
Ներկայիս անվանումն է՝ Colegio Militar de la Nación, http://
www.colegiomilitar.mil.ar/esp/ (Մուտք՝ 2019. դեկտեմբերի 22)։
Cdo. J. EJ. D.E.H.E. Archivo documental.
1948թ.-ի գեներալը Արգենտինայում, 2008.03.15։ http://www.
kisalfold.hu/gyori_hirek/argentina_48-as_tabornoka/2050867/
(Մուտք՝ 2019թ. դեկտեմբերի 22)։
IV Sección de Ingenieros Militares, Topografía y Cartografía, Mazzitelli Mastricchio, Malena: La cartografía militar en la Argentina:hacia la especialización topográfica(1865‒1912). http://www.
academia.edu/6004471/La_cartograf%C3%ADa_militar_en_la_Argentina_hacia_la_especializaci%C3%B3n_topogr%C3%A1fica_1865-1912. (Մուտք՝ 2019. դեկտեմբերի 22)։
IV Sección de Ingenieros Militares, Topografía y Cartografía, Mazzitelli Mastricchio, Malena: La cartografía militar en la Argentina:hacia la especialización topográfica (1865‒1912). http://www.
academia.edu/6004471/La_cartograf%C3%ADa_militar_en_la_Argentina_hacia_la_especializaci%C3%B3n_topogr%C3%A1fica_1865-1912. (Մուտք՝ 2019թ. դեկտեմբերի 22)։
Budapesti Hírlap-ն էլ է գրել Դյուլա Լեդերերի մասին. «Դյուլա
Լեդերերը քսաներեք տարի առաջ որպես երկաթգծային
ինժեներ մի անգլիական ընկերության կողմից մեկնեց Արգենտինա։ Մի քանի տարի անց գլխավորեց երկաթուղու
աշխարհագրական ինստիտուտը, 1899թ.-ին դարձավ զինվորական դպրոցի աստղագիտության և գեոդեզիայի ուսուցիչ, իսկ
1901թ.-ին՝ նշանակվել Բուենոս Այրեսի համալսարանի երկրաֆիզիկայի մշտական պրոֆեսոր։ … Յուրահատուկ պատվի
արժանացավ ներկայացնել Արգենտինայի Հանրապետությունը
Չիլիի սահմանի վիճելի հարցում: Նրա աշխատանքը տևեց
չորս տարի, երբ սահմանի հարցում 1898թ-ին վերջնական
որսշում կայացրեց Անգլիայի Վիկտորիա թագուհին՝ հօգուտ
Արգենտինայի»: Գեներալ Յանոշ Ցեց, Budapesti Hírlap, 1910թ.
դեկտեմբերի 28, տարի 31, թիվ 303, էջ 5։
http://www.genealogiafamiliar.net/getperson.php?personID=
I21285&tree=BVCZ. (Մուտք՝ 2019թ. դեկտեմբերի 12)։
Գեներալ Ցեցը չի վերադառնա հայրենիք։ Budapesti Hírlap,
1895թ. հունվարի 20, տարի 15, թիվ 9։
Գեներալ Ցեցի թոշակը։ Budapesti Hírlap, 1899թ. օգոստոսի 12,
տարի 19. թիվ 5։
Գեներալ Ցեց։ Budapesti Hírlap, 1899թ. սեպտեմբերի 2, տարի
19, թիվ 243, էջ 6։
Ցեց. «Հուշերս», էջ 6։
Գեներալ Ցեցի նամակը։ Budapesti Hírlap, 1899թ. հոկտեմբերի
22, 19, էջ 293, թիվ 7։
Գեներալ Ցեցի ծնողների գերեզմանը։ Budapesti Hírlap, 1900թ.
մայիսի 20, 20 թիվ 137, էջ 7։
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Magyar Harcosok Bajtársi Közössége, Argentínai „Czetz János” Főcsoport,
http://www.lamoszsz.org/argentina_MHBK.html (Letöltés ideje: 2019. december 22.).
Farkas József György: Magyar emlékek nyomában: Czetz János–Buenos Aires.
http://magyarkronika.com/kultura-n/n/2017/ku0121 (Megnyitva 2020. január
19.).
Balázs Dénes: A magyar utazók emlékhelyei a Kárpát-medencében. Földrajzi
Múzeumi Tanulmányok 11. 1992. 45‒46. o.
Gidófalva hivatalos honlapja. http://primariaghidfalau.ro/index.php (Megnyitva
2020. január 10.).
Násztor Péter i. m. 6. oldal
Podestá Miguel Ángel: Corazones de patrio sentir, Relatos y testimonios de una
historia sesquicentenaria 1869‒2019, Editorial Universtaria del Éjercito, Buenos
Aires, 2019. p. 15.
1872-ben Sarmiento a CMN modellje alapján alapította Rio Santiagóban a Haditengerészeti Iskolát (Escuela Naval Militar). Az iskola létrehozására irányuló
elgondolást Clodomiro Urtubey őrmester, Enrique Howard százados és Carlos
Hasting hadnagy terjesztette fel Sarmiento elnöknek. 1872-ben Czetz Jánost
bevonták abba a bizottságba, amelyet az Escuela Naval Militar szabályzatának
kidolgozására hoztak létre.
Bujan, Luis Oscar: Colegio Militar de la Nación (1869‒1892): ¿federalismo o
centralización, 2001, p. 22; http://www.rediu.colegiomilitar.mil.ar/pdf/ReDiU_0103_art03-federalismo%20o%20centralizacion.pdf (megnyitva 2019.
december 22.).
Násztor Péter: Czetz János munkássága és öröksége Argentínában, Kézirat,
2018. 32. o.
Podestá, Miguel Ángel Corazones de patrio sentir, Relatos y testimonios de una
historia sesquicentenaria 1869‒2019, Editorial Universtaria del Éjercito, Buenos
Aires, 2019. p. 49.
Podestá, Miguel Ángel i. m. 43. o.
Espora, Juan Manuel. Recuerdos del Colegio Militar de la Nación. Buenos
Aires: Imprenta Didot, 1904. p. 15.
Násztor Péter: Czetz János munkássága és öröksége Argentínában, Kézirat,
2018. 32 o.
Podestá, Miguel Ángel i. m. 53. o.
Podestá, Miguel Ángel i. m. 46. o.
Druetta, Guillermo Ariel (2009). La educación académica militar en el Colegio
Militar de la Nacion. durante el periodo 1870-1895 (trabajo final de Licenciatura
en Educación). ESG, Buenos Aires, Argentina p. 61.
A San Benito de Palermóban települt oktatási intézmény egykori berendezései
közül egy vörös jacaranda fából készült szék, egy mahagóni íróasztal, egy szekrény és egy széf jelenleg az intézet múzeumában található.
Colegion Militar de la Nación szimbóluma az El Escudo, https://www.colegiomilitar.mil.ar/esp/el-colegio-militar_el-escudo.html (Megnyitva 2019. december 10.).
De Rosas egykori kormányzót Czetz János Sevillában ismerte meg. Tőle kérte
meg az unokahúga kezét.
Ferenczy Lóránt: Magyar Harcosok Bajtársi Közössége argentínai „Czetz János” főcsoportjának történetéről – 1. rész: 1949‒1975, Bajtársi Híradó, A Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének tájékoztatója, LXIV. évfolyam 2013. július‒augusztus‒szeptember, 541. szám. Lásd még Theész János i. m. 63. o.
1938-ban végzett a Colegio Militar de la Naciónban, 1971. március 22. –1973.
május 25. között Argentína köztársasági elnöke.
Lista de capellanes militares (1975–1983), http://profetadelgenocidio.com.ar/
sites/default/files/ANEXO%201_0.pdf (Megnyitva 2019. december 10.).
Gidófalva (Czetz János szülőhelye) és Santo Tomé város (Zapadores Coronel
Czetz műszaki zászlóalj székhelye) 2001. október 10-e óta testvérvárosok. A nevezetes nap emlékére Gidófalva Czetz János-emlékplakettet (bronz) adományozott az alakulatnak.
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Czecz tábornok levele [Carta del general Czecz]. Budapesti Hírlap, 22 de octubre de 1899, año 19, no 293, p. 7.
Czecz tábornok szüleinek sírja [Tumba de los padres del general
Czecz]. Budapesti Hírlap, 20 de mayo de 1900, año 20, no 137, p. 7.
Czecz tábornok naplója [Diario del general Czecz]. Budapesti
Hírlap, 8 de septiembre de 1901, año 21, no 247, p. 16.
Uno de los armenistas más importantes. Sus obras principales
son Szamosújvár szab. kir. város monográfiája [Monografía de
la ciudad real libre de Szamosújvár] y A magyarhoni örmény
családok genealógiája [Genealogía de las familias armenias
en Hungría]. Realizó una traducción de Nagy-Örményország
[Gran Armenia], una crónica del siglo V de Mózes Chorenei.
En el año 1905, fue el fundador del Museo Armenio de Szamosújvár. Asimismo, fue el fundador, editor y patrocinador de
la revista Armenia. Szongott falleció en 1907, a los 64 años
de edad, en Szamosújvár. Fue el primero en dedicarse al estudio científico de la colectividad armenia en Transilvania. Se
le considera el creador de la armenología húngara. Cf. Polyák,
Mariann: Az Armenia folyóirat jelentősége Erdélyben [La importancia de la revista Armenia en Transilvania]. http://www.
sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/ormenyek/ormeny_diaszpora_a_karpat_medenceben_II/pages/
magyar/011_polyak_mariann.htm. (consultado el 12 de diciembre de 2019).
A nyolcvan éves Czecz tábornok [80 años del general Czecz].
Budapesti Hírlap, 19 de julio de 1902, año 22, no 196, p. 5
Czecz tábornok nem jön haza [El general Czecz no se repatria].
Budapesti Hírlap, 18 de diciembre de 1902, año 22, no 346, p. 7.
Siposné Kecskeméthy, Klára: Two lives in two countries. 195th
anniversary of the birth of János Czetz, Vojenské Reflexie, 2017.
Ročník XII. Číslo 2, p. 68‒80.
Czetz János tábornok (1822‒1904). Czetz János élete [General
Juan Czetz (1822–1904). Vida de Juan Czetz]. Budapesti Hírlap, 6 de octubre de 1904, año 24, no 276, p. 2.
Czetz János 1848-49-iki tábornok (1822‒1904) [Juan Czetz, general de 1848–49 (1822–1904)]. Vasárnapi Újság, no 41, 1904,
año 51, p. 701–702.
Czetz János tábornok (1822‒1904). Czetz János élete [General
Juan Czetz (1822–1904). Vida de Juan Czetz]. Budapesti Hírlap, 6 de octubre de 1904, año 24, no 276, p. 2.
Sasi Nagy, Istvánné – Betegh, Klarissza: Czetz János (gazdag)
életének eseményei. II. rész [Eventos de la (nutrida) vida de
Juan Czetz. Parte II]. Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek [Cuadernos Raíces Armenias de Transilvania] año II, 1998, no 19
Podestá, Miguel Ángel: Corazones de patrio sentir. Relatos y
testimonios de una historia sesquicentenaria 1869‒2019. Editorial Universtaria del Éjercito, Buenos Aires, 2019, p. 45.
Ferenczy, Lóránt: Magyar Harcosok Bajtársi Közössége argentínai “Czetz János” főcsoportjának történetéről – 1. rész:
1949‒1975 [Historia de la División Argentina “Juan Czetz” de
la Asociación de Camaradería de Guerreros Húngaros – Parte
1: 1949–1975]. Bajtársi Híradó. A Magyar Harcosok Bajtársi
Közösségének tájékoztatója [Noticiero de Camaradería. Boletín
de la Asociación de Camaradería de Guerreros Húngaros], año
LXIV, julio–agosto–septiembre de 2013, no 541 (cf. Theész, János op. cit., p. 63).
Asociación de Camaradería de Guerreros Húngaros, División
Argentina “Juan Czetz”. http://www.lamoszsz.org/argentina_
MHBK.html (consultado el 22 de diciembre de 2019).
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Գեներալ Ցեցի օրագիրը։ Budapesti Hírlap, 1901թ. սեպտեմբերի
8, 21 թիվ 247, էջ 16։
Ամենանշանավոր հայագետներից էր։ Կարևորագույն աշխատանքները. Սամոշույվարի ազատ թագ. քաղաքի մենագրությունը։ Հունգարաբնակ հայ ընտանիքների ծագումնաբանությունը։ Թարգմանել է Մոզես Խորենյիի Մեծ
Հայաստան վերնագրով 5-րդ դարի խրոնիկան։ 1905թ.-ին հիմնել
է Սամոշույվառի Հայկական թանգարանը։ Արմենիա ամսագիրն էլ է նա ստեղծել, խմբագրել և նյութապես ապահովել։
Սոնգոտը 1907թ.-ին, 64 տարեկան հասակում մահացավ
Սամոշույվառում։ Նա է եղել առաջինն, ով գիտական մակարդակով զբաղվել է Տրանսիլվանիայի հայության հարցերով։
Համարվում է հայագիտության հիմնադիրը։ Մանրամասն
տե՜ս՝ Մարիան Պայակ. «Արմենիա ամսագրի նշանակությունը
Տրանսիլվանիայում» խորագրով գրությունը։ http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/ormenyek/
ormeny_diaszpora_a_karpat_medenceben_II/pages/magyar/011_
polyak_mariann.htm. (Մուտք՝ 2019թ. դեկտեմբերի 12)։
Ութսուն տարեկան գեներալ Ցեցը։ «Budapesti Hírlap», 1902թ.
հուլիսի 19, XXII, թիվ 196, էջ 5։
Գեներալ Ցեցը չի վերադառնա հայրենիք։ «Budapesti Hírlap»,
1902թ. դեկտեմբերի 18. XXII, թիվ 346, էջ 7։
Կլարա Շիպոշնե Կեչքեմեթի. «Երկու կյանք երկու երկրում.
Յանոշ Ցեցի ծննդյան 195-րդ տարեդարձը, Vojenské Reflexie,
2017. Ročník XII. Číslo 2. էջեր 68‒80։
Գեներալ Յանոշ Ցեց (1822‒1904)։ Յանոշ Ցեցի կյանքը։ Budapesti Hírlap, 1904թ. հոկտեմբերի 6, XXIV, թիվ 276, էջ 2։
Յանոշ Ցեց՝ 1848-49թթ-ի գեներալ (1822‒1904)։ Vasárnapi Újság,
թիվ 41, 1904թ., LI, էջեր 701-702։
Գեներալ Յանոշ Ցեց (1822‒1904)։ Յանոշ Ցեցի կյանքը. Budapesti Hírlap, 1904թ. հոկտեմբերի 6, XXIV, թիվ 276, էջ 2։
Շաշի Նաջ Իշտվաննե, Կլարիսսա Բետեգ Յանոշ Ցեցի
(հարուստ) կյանքի դրվագները, II մաս,«Տրանսիլվանիայի
Հայկական Արմատներ» տետր, II, 1998թ., թիվ 19։
Podestá Miguel Ángel: Corazones de patrio sentir, Relatos y testimonios de una historia sesquicentenaria 1869‒2019, Editorial Universtaria del Éjercito, Բուենոս Այրես, 2019թ., էջ 45։
Լոռան Ֆերենցի. Հունգարացի մարտիկների զինակիցների
միության արգենտինական “Յանոշ Ցեց” գլխավոր շտաբի
պատմությունից – 1-ին մաս. 1949‒1975թթ., Bajtársi Híradó,
A Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének tájékoztatója, LXIV.
évfolyam 2013. július‒augusztus‒szeptember, 541. szám (lásd még
Theész János i. m. 63։).
Հունգարացի ռազմիկների բանակային ընկերների միություն,
Արգենտինայի „Ցեց János” գլխավոր շտաբ, http://www.lamoszsz.org/argentina_MHBK.html (Բեռնման ամսաթիվ՝ 2019թ.
դեկտեմբերի 22)։
Յոժեֆ Գեորգ Ֆարկաշ. «Հունգարական հուշարձանների
հետքերով. Յանոշ Ցեց – Բուենոս Այրես»։ http://magyarkronika.
com/kultura-n/n/2017/ku0121 (Մուտք՝ 2020թ. հունվարի 19)։
Դենեշ Բալաժ. «Հունգարացի ճանապարհորդների հիշատակի
վայրերը Կարպատի ավազանում», Աշխարհագրության
թանգարանի ուսումնասիրություններ 11։ 1992թ., էջ 45‒46։
Գիդոֆալվայի պաշտոնական կայք. http://primariaghidfalau.ro/
index.php (Մուտք՝ 2020թ. հունվարի 10)։
Պետեր Նաստոր, էջ 6։
Podestá Miguel Ángel: Corazones de patrio sentir, Relatos y testimonios de una historia sesquicentenaria 1869‒2019, Editorial Universtaria del Éjercito, Buenos Aires, 2019. p. 15.
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Issekutz i. m. 40. o.
Issekutz Sarolta: Czetz János emlékének őrzése a magyarországi és erdélyi közösségben, Erdélyi Örmény Gyökerek, 2017. szeptember-október, 38‒41. o.
http://epa.oszk.hu/01400/01440/00117/pdf/EPA01440_eogyke_2017_
09-10_038-041.pdf (Megnyitva 2019. december 22.).
Argentínai Magyar Intézmények Szövetsége (AMISZ), Federación de Entidades
Húngaras de la República Argentína (FEHRA).
Az Argentínai Magyar Kolónia elektronikus hírlevele, 2004. június, V. évf. Nº
48. http://www.epa.uz.ua/00000/00013/00048/pdf/00048.pdf (Megnyitva 2019.
december 22.).
Székásy Miklós: A Buenos Aires-i „Magyar Tér” története dióhéjban, Argentínai
Magyar Hírlap, 2005. március, 1. évf. 1. szám 12. o. Az Argentínai Magyar Kolónia elektronikus hírlevele, VI. évfolyam, 62. szám, 2005. szeptember, http://epa.
oszk.hu/00000/00013/00062/pdf/00062.pdf (Megnyitva 2019. december 22.).
Haynalné Kesserű Zsuzsánna: A «Plaza Hungría» fölavatása november 27-én
ÜNNEP volt! Argentínai Magyar Hírlap, 2005. március, 1. évf. 1. szám 9. o.
Takács István és Szőnyi Ferenc beszéde a Plaza Hungría avatóünnepségén. Az
Argentínai Magyar Kolónia elektronikus hírlevele, 2005. január. VI. évf. Nº 55
http://www.epa.uz.ua/00000/00013/00055/pdf/00055.pdf (Megnyitva 2019. december 22.).
Az Argentínai Magyar Kolónia elektronikus hírlevele, 2005. szeptember, VI. évfolyam, 62. szám. http://epa.oszk.hu/00000/00013/00062/pdf/00062.pdf (Megnyitva 2019. december 22.).
Magyar Harcosok Bajtársi Közössége, Argentínai „Czetz János” Főcsoport,
http://www.lamoszsz.org/argentina_MHBK.html (Letöltés ideje: 2019. december 22.).
H. Kakucska Mária: Magyarok és Argentína, Kisebbségi Szemle, 2016. 1. szám.
63-71. o. https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/NPKI_folyoiratok/kisebbsegi_
szemle/2016_01/ksz201601_08hkakucska.pdf (Megnyitva 2019. december 22.).
Tudósítás a Colegio Militar de la Nación alapításának 150. évfordulóján rendezett ünnepségről. https://www.youtube.com/watch?v=ccO-eerYTo8 (Megnyitva
2019. november 11.)
A Colegio Militar de la Nación parancsnokával készített riportot lásd https://
www.infobae.com/sociedad/2019/10/09/mauricio-macri-encabezara-el-acto-por-el-150-aniversario-del-colegio-militar-de-la-nacion/ (Megnyitva 2019.
november 11.).
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Farkas, József György: Magyar emlékek nyomában: Czetz
János–Buenos Aires [En busca de recuerdos húngaros:
Juan Czetz–Buenos Aires] http://magyarkronika.com/kultura-n/n/2017/ku0121 (consultado el 19 de enero de 2020).
Balázs, Dénes: A magyar utazók emlékhelyei a Kárpát-medencében [Lugares conmemorativos de viajeros húngaros en la
cuenca de los Cárpatos]. Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 11.
1992, p. 45‒46.
Sitio web oficial de Gidófalva. http://primariaghidfalau.ro/index.php (consultado el 10 de enero de 2020).
Násztor, Péter op. cit., p. 6.
Podestá, Miguel Ángel: Corazones de patrio sentir. Relatos y
testimonios de una historia sesquicentenaria 1869‒2019. Editorial Universtaria del Éjercito, Buenos Aires, 2019, p. 15.
Inspirada en el modelo del CMN, la Escuela Naval Militar fue
fundada por Sarmiento en Río Santiago en el año 1872. La idea
de crear dicho instituto había sido presentada ante el presidente
por el sargento Clodomiro Urtubey, el capitán Enrique Howard
y el teniente Carlos Hasting. En el año 1872, Juan Czetz fue
elegido miembro del comité establecido para elaborar el reglamento de la Escuela Naval Militar.
Buján, Luis Óscar: Colegio Militar de la Nación (1869‒1892):
¿federalismo o centralización? 2001, p. 22; http://www.rediu.colegiomilitar.mil.ar/pdf/ReDiU_0103_art03-federalismo%20o%
20centralizacion.pdf (consultado el 22 de diciembre de 2019).
Násztor, Péter: Czetz János munkássága és öröksége Argentínaban. Kézirat [Obra y legado de Juan Czetz en la Argentina.
Manuscrito]. 2018, p. 32.
Podestá, Miguel Ángel: Corazones de patrio sentir, Relatos y
testimonios de una historia sesquicentenaria 1869‒2019. Editorial Universtaria del Éjercito, Buenos Aires. 2019, p. 49.
Podestá, Miguel Ángel op. cit., p. 43.
Espora, Juan Manuel. Recuerdos del Colegio Militar de la Nación. Buenos Aires: Imprenta Didot, 1904, p. 15.
Násztor, Péter op. cit., p. 32.
Podestá, Miguel Ángel op. cit., p. 53.
Podestá, Miguel Ángel op. cit., p. 46.
Druetta, Guillermo Ariel (2009). La educación académica
militar en el Colegio Militar de la Nación durante el período
1870–1895 (trabajo final de Licenciatura en Educación). ESG,
Buenos Aires, Argentina, p. 61.
Del mobiliario del centro educativo ubicado en San Benito de
Palermo, una silla de jacarandá rojo, un escritorio de caoba, un
armario y una caja de seguridad actualmente están expuestos en
el Museo del Instituto.
El Escudo, símbolo del Colegio Militar de la Nación, https://
www.colegiomilitar.mil.ar/esp/el-colegio-militar_el-escudo.
html (consultado el de diciembre de 2019 10.).
Juan Czetz había conocido al ex gobernador De Rosas en Sevilla, pidiéndole la mano de su sobrina.
Ferenczy, Lóránt: Magyar Harcosok Bajtársi Közössége argentínai “Czetz János” főcsoportjának történetéről – 1. rész:
1949‒1975 [Historia de la División Argentina “Juan Czetz” de
la Asociación de Camaradería de Guerreros Húngaros – Parte
1: 1949–1975]. Bajtársi Híradó. A Magyar Harcosok Bajtársi
Közösségének tájékoztatója [Noticiero de Camaradería. Boletín
de la Asociación de Camaradería de Guerreros Húngaros], año
LXIV, julio–agosto–septiembre de 2013, no 541 (cf. Theész, János op. cit., p. 63).
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1872թ.-ին Սարմինտոն Ազգային ռազմական ակադեմիայի
մոդելով Ռիո Սանտիագոյում հիմնեց Ռազմածովային դպրոցը
(Escuela Naval Militar)։ Դպրոցի ստեղծման գաղափարը
նախագահ Սարմինտոյին առաջարկել են սերժանտ Կլոդոմիրո
Ուրթուբեյը, կապիտան Էնրիկե Հովարդը և լեյտենանտ
Կառլոս Հաստինգը: 1872թ.-ին Յանոշ Ցեցին ընդգրկեցին այն
հանձնաժողովի մեջ, որը ստեղծվել էր Escuela Naval Militar-ի
կանոնադրության մշակման նպատակով։
Bujan, Luis Oscar: Colegio Militar de la Nación (1869‒1892): ¿federalismo o centralización, 2001, p. 22; http://www.rediu.colegiomilitar.mil.ar/pdf/ReDiU_0103_art03-federalismo%20o%20centralizacion.pdf (Մուտք՝ 2019թ. դեկտեմբերի 22)։
Պետեր Նաստոր. Յանոշ Ցեցի գործունեությունն ու ժառանգությունը Արգենտինայում, Բնագիր, 2018թ. էջ 32։
Podestá, Miguel Ángel Corazones de patrio sentir, Relatos y testimonios de una historia sesquicentenaria 1869‒2019, Editorial Universtaria del Éjercito, Buenos Aires, 2019. p. 49.
Podestá, Miguel Ángel i. m. 43։
Espora, Juan Manuel. Recuerdos del Colegio Militar de la Nación.
Buenos Aires: Imprenta Didot, 1904. p. 15.
Պետեր Նաստոր. Յանոշ Ցեցի գործունեությունն ու ժառանգությունը Արգենտինայում, Բնագիր, 2018թ. էջ 32։
Podestá, Miguel Ángel i. m. 53.
Podestá, Miguel Ángel i. m. 46.
Druetta, Guillermo Ariel (2009). La educación académica militar
en el Colegio Militar de la Nacion. durante el periodo 1870-1895
(trabajo final de Licenciatura en Educación). ESG, Buenos Aires,
Argentina p. 61.
Սան Բենիտո դե Պալերմոյում հիմնված ուսումնական
հաստատության սկզբնական շրջանի կահավորումից կարմիր
փայոից պատրաստված մի աթոռ, մի մահագոնի գրասեղան,
մեկ պահարան և մեկ սեյֆ այսօր պահվում են հաստատության
թանգարանում։
Colegion Militar de la Nación-ի խորհրդանիշն է El Escudo-ն,
https://www.colegiomilitar.mil.ar/esp/el-colegio-militar_el-escudo.
html (Մուտք՝ 2019թ. դեկտեմբերի 10)։
Դե Ռոսասը այդ ժամանակշրջանում կառավրիչ էր, ում հետ
ծանոթացավ Ցեց Յանոշը Սևիլիայում: Նրանից էլ խնդրում է
զարմիկի ձեռքը:
«Ֆերենցի Լորանտ», Արգենտինայի՝ «Հունգարացի Մարտական Ընկերների Միություն», «Ցեց Յանոշի» գլխավոր
խմբի պատմությունից՝ մաս 1-ին, 1949-1975, Մարտական
ընկերների լրատու, Հունգարական մարտական ընկերների
միության տեղեկատու, LXIV. 2013 թվականի՝ հուլիս,
օգոստոս, սեպտեմբեր, համար՝ 541. Տե՛ս, Թեզեսը (Theész)
Յանոշ էջ 63.
1938-ին ավարտել է «ազգային ռազմական ակադեմիայի»- ը,
1971-ի մարտի 22-ից մինչև 1973-ի նոյեմբեր 25-ը, Արգենտինայի
Հանրապետության նախագահ:
Lista de capellanes militare (Մուտք՝ 2019թ. Դեկտեմբերի10.)
http://profetadelgenocidio.com.ar/sites/default/files/ANEXO%20
1_0.pdf
Գիդոֆալվա (Ցեց Յանոշի ծննդավայրը) և Սանտո Տոմե քաղաք
(Զապադորես Կորոնել Ցեցի տեխնիկական գումարտակի
շտաբ) , հոկտեմբերի 10-ից բարեկամ քաղաքներ: Հանրաճանաչ
օրվա հիշատակին՝ «Գիդոֆալվա Ցեց Յանոշին» նվիրված
բրոնզե հուշատախտակ:
Իշեկուց i. m. 40. էջ.
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Egresado del Colegio Militar de la Nación en el año 1938, presidente de la Nación entre el 22 de marzo de 1971 y el 25 de mayo
de 1973.
Lista de capellanes militares (1975–1983) http://profetadelgenocidio.com.ar/sites/default/files/ANEXO%201_0.pdf (consultado el 10 de diciembre de 2019).
Gidófalva, pueblo natal de Juan Czetz, y Santo Tomé, sede del
Batallón de Ingenieros “Zapadores Coronel Czetz”, son ciudades hermanadas desde el 10 de octubre de 2001. En recuerdo del
día festivo, Gidófalva donó a la unidad una placa conmemorativa en bronce de Juan Czetz.
Issekutz, Sarolta: Czetz János emlékének őrzése a magyarországi és erdélyi közösségben [Recordando la memoria de Juan
Czetz en la comunidad de Hungría y de Transilvania]. Erdélyi
Örmény Gyökerek [Raíces armenias de Transilvania], septiembre–octubre de 2017, p. 40.
Issekutz, Sarolta op. cit., p. 38‒41. http://epa.oszk.hu/
01400/01440/00117/pdf/EPA01440_eogyke_2017_09-10_
038-041.pdf (consultado el 22 de diciembre de 2019).
En húngaro: Argentínai Magyar Intézmények Szövetsége
(AMISZ).
Boletín electrónico de la colectividad húngara en la Argentina, junio de 2004, año V, nº 48 http://www.epa.
uz.ua/00000/00013/00048/pdf/00048.pdf (consultado el 22 de
diciembre de 2019).
Székásy, Miklós: A Buenos Aires-i „Magyar Tér” története
dióhéjban [Historia resumida de la Plaza Hungría de Buenos
Aires]. Argentínai Magyar Hírlap, marzo de 2005, año 1, no
1, p. 12. Boletín electrónico de la colectividad húngara en la
Argentina, año VI, no 62, septiembre de 2005 http://epa.oszk.
hu/00000/00013/00062/pdf/00062.pdf (consultado el 22 de diciembre de 2019).
Haynalné Kesserű, Zsuzsánna: A «Plaza Hungría» fölavatása
november 27-én ÜNNEP volt! [La inauguración de la Plaza
Hungría, celebrada el 27 de noviembre, ¡fue una FIESTA!] Argentínai Magyar Hírlap, marzo de 2005, año 1, no 1, p. 9.
Discurso de István Takács y Ferenc Szőnyi en la inauguración
de la Plaza Hungría. Boletín electrónico de la colectividad húngara en la Argentina, enero de 2005, año VI, nº 55. http://www.
epa.uz.ua/00000/00013/00055/pdf/00055.pdf (consultado el 22
de diciembre de 2019).
Boletín electrónico de la colectividad húngara en la Argentina, septiembre de 2005, año VI, no 62. http://epa.oszk.
hu/00000/00013/00062/pdf/00062.pdf (consultado el 22 de diciembre de 2019).
Asociación de Camaradería de Guerreros Húngaros, División
Argentina “Czetz János” http://www.lamoszsz.org/argentina_
MHBK.html (consultado el 22 de diciembre de 2019).
H. Kakucska, Mária: Magyarok és Argentína [Húngaros y la
Argentina] Kisebbségi Szemle, 2016, no 1, p. 63–71. https://
bgazrt.hu/wp-content/uploads/NPKI_folyoiratok/kisebbsegi_
szemle/2016_01/ksz201601_08hkakucska.pdf (consultado el
22 de diciembre de 2019).
Reportaje de la ceremonia del 150o Aniversario del Colegio
Militar de la Nación. https://www.youtube.com/watch?v=ccO-eerYTo8 (consultado el 11 de noviembre de 2019)
Entrevista con el director del Colegio Militar de la Nación.
https://www.infobae.com/sociedad/2019/10/09/mauricio-macri-encabezara-el-acto-por-el-150-aniversario-del-colegio-militar-de-la-nacion/ (consultado el 11 de noviembre de 2019).
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Իշեկուց Շառլոտա. «Ցեց Յանոշի հիշատակի պահպանումը՝
հունգարիայի և տրանսիլվանիայի համայնքներում», «Տրանսիլվանիայի Հայ Արմատներ» 2017թ.սեպտեմբեր-հոկտեմբեր,
38-41. էջեր http://epa.oszk.hu/01400/01440/00117/pdf/EPA01440_
eogyke_2017_09-10_038-041.pdf (Մուտք՝ 2019թ. դեկտեմբերի
22.)
Արգենտինայում Հունգարական Ինստիտուտների Միություն
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