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Ellemér, Németellemér, Alsóelemér, Elemír jelzik a helynévadásban bekövet
kező változásokat. A nyelvhelyesség és a történelem változásait is... A jugosz
láviai Nagybecskerektől (Zrenjanin) északnyugatra 7 km-re található ez a bánság!
nagy falu, ma már összeépülve a szomszédos Szerbellemérrel, öríást méretd,
széles, szabályos utcát a XVIII. századi telepítések pontos. mérnöki munkáját
dicsérik és őrzik ma is, csak az első telepes németség helyét foglalták el Bosznia,
Montenegro, Kössovo és Macedónia vállalkozó, szerencsét próbáló "lakosai.

Titelnél, a Tisza-hídrói lelépve jutunk el az Alsó-Tiszántúl -mssásan gazdag
földjére. A régi Bánság (Bánát) színte tökéletes (peneplén) síksága ez itt, szem
határtól újabb szemhatárig termő televény, végtelenbe vesző pompás termőföldek,

a mezőgazdaságí kultúra magasiskolája. Itt van a mai Vajdaság másik nagy kin':
cse, a szénhídrogén hazája is. Hatalmas fémvázas fúrótornyok hálózzák be a
környéket, kutak csővázas traverzei, a finomítók fénylőn azétfolyó csővezetéke,

az eleméri gyűjtőállomás "százlábú" karjai.

Kiss Izsák, az örmény származású gazdag tőzsér "erdélyi kincstári szelgála
taíért": itt kapott terjedelmes földbirtokot és "ittebei és elleméri" prédikátummal
magyar nemességet még Mária Teréziától, 1'760-ban. A család feje kettős utadalma
központj ául ezt az Ellemért választotta. Itt épült fel a kastély is, klasszikus vo
násokkal, de az "új földesúr" faluja népének templomot is épített. A hatalmas,
zömök klasszicista római katolikus templom ma is ott áll a község egykori fő

terén. Ennek, a nagyatyja által emeltetett templomnak a kríptájában nyugszik az
aradi tizenhárom egyike: ittebei és elleméri Kiss Erne? altébornagy, a szabadság
harc egyik legmagasabb rangú katonája.

Kiss Ágoston és Bogdanovíts Anna tiakéntszületett Temesvárott, 1799. június
13-án. A gyermek katonai pályára irányítását atyja szorgalmazta nyilván már
csak a frissen szerzett magyar nemesség "önigazolásáért" is. A fiú szívesen vállal
ta a neki szánt sorsot, s már kadettkéntvrészt vett a napóleoni háborúk befejezése
után meginduló pacífízálásban. Természetesen, a magyar nemes ifjú huszártiszt
lett, s atyja igyekezett a legjobb torontáli ménesekból kiemeIt lovakkal, saját
lovaival ellátni. Másodkapitányként átlépett egy dzsidásezredhez, amely ha le
hetett, még előkelőbb helyet foglalt el a fegyvernemek hierarchiájában. Alezredesi
rangban tért vissza a huszárokhoz, s fiamarosan ezredesként az úgynevezett Han
nower-huszárezred parancsnoka lett.

A szabadságharc kezdeti szakaszán Péterváradról. Hrabovszky tábornok pa
rancsára "a kikinda-vidéki rácok" megrendszabályozására rendelték. Lényegében
hazakerült. Aztán a perlaszi sáncok ("római sáncok") bevétele következett köz- ,
vetlenül a Bega-Tisza mentí harcokban, majd a mintegy 200 km hosszúságú, "bá
náti arcvonal" parancsnoka lesz. A Maros vonalától Versecig, Fehértemplomig,
egészen az Al-Dunáig húzódó kíszélesedő védelmi vonal gazdája, portyainak szer
vezője, Ekkor szolgálnak rövid' ideig környezetében Damjanich és Leinlngen
őrnagyok, későbbi vértanú társai. Klapka György is beosztottja volt egy időben.

Néhány kétségtelen kudarc (Sajkás-kerület) után leváltják és Debrecenbe
rendelik. Városparancsnok lesz. Kűlönleges szervező feladatokat lát el, az ideig
lenes főváros megnövekedett forgatagában, az itt összegyűjtött és újonnan szer
veződő honvédzászlóaljak fegyelmezésében, megszervezésében, narcra kész elindí
tásában. 1849 kora tavaszán, amikor Kossuth - Tiszafüred után - az engesz
telés jegyében ma-gas kitüntetéseket osztogatott a felkelés vezénylő tábornokainak,
a sárosan érkező Görgeyék között Kiss Ernő is ott van.
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A templom szentélyének külső falában szürke vasajtó. A vastáblákon apró,
poncolt, kereszt alakú rések: szellőzőnyílások, a krípta egyedüli kapcsolata a kül
világgal. Napsugarak aligha hatolnak át rajtuk, ezért is olyan nedves, nyirkos
odalent minden.

A bejárattal szemben, a kripta központt. fő helyén vörösmárvány tábla zárja
le az üreget. Előtte három kétkarú kandeláber, meglehetősen megvíselten, rozsdá
san. A márványtábla felett aranyozott, ötágú korona, alatta 20-25 cm hosszúságú
címerpajzs: Ketté hasított mezőjének baloldalán álló sas; a jobb oldali mező

hármas tagolású. Fent három csillag' díszlik, nem egyenletes szinten, Alatta kes
kenyebb szalag, majd az alsó térben görnyedt, álló oroszlánt lótni. A hasított
pajzsot alul kereszt zárja hármas koronával. Stílizált szalagdísz övezi a címert. A
tábla felirata az elhelyezés betűhűségével:

Itt nyugszanak
ittebei és ellernéri Kiss Ernő

volt cs. ki!'. huszárezredes,
a pápai Krisztus és egyéb rendek vitéze,
későbben magyar honvéd altábornagy

született Temesváron 1799-ik évi
július hó 13-án

meghalt O-Aradon 1849-ik évi
október hó G-án

mint az ó-aradi vértanúk egyike
Isszekutsz Mária

Kiss Ernőnek nagyanyja: -
Kiss Agostonné született Bogdánovíts Anna

Kiss Ernőnek édesanyja: - és
Kiss Ernesztina

Kiss Ernőnek hét éves leánykája

Egykori felettese és tiszttársa, Haynau halálra ítélte Kiss Ernőt is. O nem kért
kegyelmet. Négyen voltak, akik megkapták a katonahalált illető golyót, ez volt
a "kegyelem" számukra. Kilencen a bitón fejezték be ...

Kiss Ernő a tüzelés után Is térdelve. maradt: csak a vállát súrolta a golyó.
Az odaugró három vadász másodszorra már nem téveszthetett.

Két nap múlva, október 8-án családtagjai megvesztegetéssel megszerezték
holttestét. Titokban - Kovács Mihály nevű - katonai szolgáia aradi, külvárosi

. lakására szállították s onnét 9-én az óaradi temetőbe. Itt nyugodott 1855-ig
egyszerű B. B. feliratú fakereszt alatt, akkor vitték el a szűlőföld közelébe: Ka
talinfalvára. Végre 1871-ben a birtokot utódlö Török család 'jóvoltából hazakerült
saját falujába.

Elleméri álma zavartalan volt a II. vllágháborű harcai közepette is. A kríp
ta sértetlen maradt. Haló porai itt várják, hátha visszakerülnének egyszer ismét
Aradra, a bajtársai mellé, Mert a 125. évforduló óta tizenegyen már ismét ott
nyugosznak: 1974-re kl>zös sírba gyújtötték haló poraikat. Csak ő nyugszik még
távol és a messzi Sárosban, Margonyán Dessewffy.

A márványlap előtt terjedelmes, kerék nagyságú koszorú, pusztulófélben a
rníndent megemésztő nedvességtől, levegőtlenségtől. Piros-fehér-zöld szalagján
felirat: "Kiss Ernő honvédaltábornagy emlékére. A Magyar Népköztársaság belg
rádi nagykövetsége".
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