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„Az a nemzet, mely nem 
bízik a maga erejében 
és beletörődik abba, 

hogy mások irányítsák 
a sorsát, az a nemzet 

megérett a pusztulásra.”
(Urmánczy Nándor 1921)

Az Urmánczy család rövid története 

Szerző: Czirják Károly

A család származásáról Gazdavits Miklós – az erdélyi 
örmények történetét feldolgozó munkájában – több 

fontos adatot közöl. E szerint Arméniából származtak, 
ahonnan 1239 körül a szeldzsuk törökök elöl menekültek 
tovább Perzsiába. Itt a határhoz közeli, a mai Irán terü-
letén található, gazdag termőföldekkel övezett Urmia-tó 
melletti azonos nevű településen laktak. Innen származ-
tatható az Urmánczy családnév eredete. A XVI. században 
Moldvába vándoroltak, ahol ekkor több örmény alapítá-
sú város volt, így többek közöttt Jassy, Botosan, Tecuci, 
Galac és Bârlad. Új hazájukban ROMANOV TORG NA 
MOLDAVE nevű vásárhelyen telepedtek le. Itt tartózkodá-
suk alatt vették fel a Romáskánu nevet. Innen a család az 
akkor Lengyelországhoz tartozó Lemberg városába vándo-

rolt. A településnek, amely a nyugatot kelettel összekötő 
fő kereskedelmi útvonala mellett fekszik, jelentős örmény 
és zsidó közössége volt. A család egyik ága itt vette fel az 
Urmánczi családnevet, míg a Perzsiában született ága, 
megőrizte a Persian nevet. A lembergi okiratokban gyak-
ran szerepel az Urmánczi név. Adattal rendelkezünk – töb-
bek között – arra vonatkozólag is, hogy „baron Urmánczi 
alias Romáskánu, lembergi római katolikus érsek volt, és e 
hivatásában rendszeresen részt vett a bécsi országgyűléseken.”
Az Urmánczyak az 1668 és 1672 közötti időszakban 
Erdélybe költöztek, ahol a család több ágra szakadt. Egy 
részük Csíkszépvízen, másik águk pedig a Maroshévíztől 
nem messze levő Gyergyószentmiklóson telepedett le. Dr. 
Száva Tibor Sándor kutatásaiból kiderül, hogy itt ebben 

Urmánczy Nándor portréja 1897-ből

Családi fénykép a testvérekkel
állnak: Nándor, Janka, Lenke, ülnek: Ilona, János és Jeremos
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Dr. Urmánczy Nándor élete és munkássága
Szerző: Czirják Károly

Urmánczy Nándor 1868. október 1-én született 
Topliczán, a mai Maroshévízen. Apja Urmánczy 

János (1805-1876), anyja Novák Mária Magdolna (1836-
1900) volt. A család hatodik gyermekeként látta meg a 
napvilágot. Testvérei születési sorrendben: Anna (1836-
1880), János (1849-1933), István (1851-1900), Ilona 
(1860-?), Jenő (1862-1886), Janka, Lenke és Jeromos 
(1871-1950). A család 1650 körül emelkedett bárói rang-
ra, de e nemesi címmel soha nem dicsőítették magukat, 
címerük is a kastély egyik mellékfolyosóján volt kitéve. 
A család erdélyi ága 1836-ban került Maroshévízre. Ott 
tartózkodásuk alatt rendkívül sokat tettek a település 
központjának kiépülése érdekében, amely a századfor-
dulót követően kisvárosias kinézetű településsé szépült. 
Ezt a központot azonban 1977 és 1988 a Ceausescu-
diktatúra megsemmisítette, így – többek között – az 
Urmánczyak 1872-ben emelt 100 szobás palotáját is 
eltüntették. Ugyancsak a családnak köszönhető a mai 
római katolikus templom, melyet 1868 és 1873 között 
építettek, a régi 1780-ban épített fatemplom mellé.
Urmánczy Nándor az elemi iskolát Maroshévízen, kö-
zépiskolai tanulmányait pedig Brassóban végezte. Ezt 
követően Budapesten jogot tanult, és ugyanitt szerzett 
1895-ben jogi doktorátust. Ebben az időszakban már 
tökéletesen beszélt és írt németül, franciául, angolul és 
románul. Életét két fontosabb periódusra lehet osztani. 
Az 1894 és 1902 közötti első szakaszában kezdetben 
közfeladatot vállalt, és lett főszolgabíró Kis-Küküllő 
vármegyében. Később Maros-Torda vármegyében vál-
lalt szolgabírói, aljegyzői, majd főszolgabírói tisztséget. 
Életének ebben az időszakában számos verse, novellája, 
dala, elbeszélése, valamint rövidebb helytörténeti mono-
gráfiája jelent meg. Ez utóbbiak a Szászrégen és Gyergyó-
szentmiklós között elterülő településekről és nevezetes-
ségekről, így – többek között – a borszéki visszhangról, 
a Gyilkos-tó környékéről, Görgényről és a Gyergyói-me-
dence településeiről szóltak. Ebben az időszakban meg-
jelent írásaiért 1896-ban a „Turistaság Bajnoka” címmel 
tüntette ki az Erdélyi Kárpát Egyesület. Az 1902. október 

9-i országgyűlési választásokon Teleki Domokos gróffal 
szemben indult a szászrégeni választókerületben, függet-
lenségi és 48-as programmal országgyűlési mandátumot 
nyert. Az 1910-es évi választásokon Malonyai Dezső volt 
az ellenjelölt, akivel szemben 646-632 szavazati arány-
ban győzött, és így továbbra is ő maradt a kerület ország-
gyűlési képviselője. Ezt a tisztséget 16 éven át, 1902 és 
1918 között töltötte be.
Urmánczy Nándor alapította és építette Maroshévízen 
az első állami iskolát, amely 1896. március 2. és szept-
ember 1-e között épült a Vájla Negyedben. Nevéhez 
fűződik továbbá az első maroshévízi újság, a Topliczai 
Hírlap (1895), majd utódának a Maroshévízi Híradónak 
(1911) megalapítása. 1902-ben testvérével újból megala-

Diákként 1881-ben

az időszakban még egyaránt előfordult az Urmánczi 
és a Persian név is. A család másik ága Urmánczi néven 
Besztercén telepedett le. Egy 1786-os városi nyilván-
tartásban egy: „ILHÁCZ JERGERI MICHAEL KRIKORI 
URMANCZIAN” vagyis Lengyelországból jött Urmánczi 
Gergely fia Mihály szerepel. Egy másik okiratban a kö-
vetkezők olvashatók, a Perzsiából [Urmia] származó 
Urmánczyakra vonatkozólag: „Iláchácz jergéri Michael 
Krikori Urmánczián” vagyis „Lengyeloszági Urmánczhi 
Gergely fia”, illetve „Michael Urmánczhi ilách”, melynek 
jelentése „Lengyel Urmánczhi Mihály” (itt a „Lengyel” az 
ország helyett áll).
Az akkori Gyergyó-Topliczán, a mai Maroshévízre a család 
egyik ága az 1830 és 1836 közötti időszakban telepedett 
le. Velük együtt jött ugyanekkor a család Persian nevet 
őrző ága is. A maroshévízi családi sírboltuk ma is őrzi 
Novák Bogdánné született Persian Anna (1812-1888) 
hamvait. Az első itt letelepedettek közül négy Urmánczy 
testvért ismerünk: János, István, Endre és Kristóf. A 
maroshévízi Urmánczyak a gyergyói vagy csíkszépvízi ág-
tól eltérően  nevüket y-nal írták. Ez azzal magyarázható, 
hogy ők álltak a legközelebbi rokonságban a Lengyelor-
szágban bárói rangra emelkedett Urmánczyakkal.

A család címere
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kították a Maroshévízen korábban már működő amatőr 
színjátszó társulatot. Országgyűlési képviselői tevékeny-
ségének és aktív közbenjárásának köszönhetően fejező-
dött be és került átadásra 1909. október 29-én a Székely 
Körvasút Szászrégen és Gyergyószentmiklós közötti sza-
kasza. Neki és családjának köszönhetően Maroshévízen 
egyik házukban kórházat alapítottak, ahol az orvosok és 
asszisztensek fizetésének egy részét ők állták. Ugyancsak 
1909-ben Urmánczy Nándor közbenjárására kezdte meg 
működését Maroshévízen az első bíróság és első pénz-
ügyőrség is. Ebben az időszakban látott napvilágot két 
fontosabb könyve is, a „Politikai jegyzetek. 1907. november 
második feléről”, és a „Lukács – Pavlik – Tisza idejéből” cím-
mel 1913-ban megjelent másik könyve.
Urmánczy Nándor, 1908. október 24-én vezette oltár elé 
a szatmárnémeti születésű Freund Júlia Irént, aki két 
gyönyörű leánygyermekkel, Annával és Júliával ajándé-
kozta meg. 1917-ben önként vonult be katonának. Negy-
vennyolc évesen a 9-es honvédhuszárok önkéntese lett, 

és a bukovinai fronton teljesített szolgálatot. Hősiességé-
ért vitézségi érmet kapott, és zászlósként szerelt le. 1918 
októberében kormánybiztossá nevezték ki, és Pólába 
küldték, hogy az ott szolgálatot teljesítő mintegy 20 000 
magyar tengerész helyzetéről jelentést készítsen. Ugyan-
ezen év novemberében Budapesten Jancsó Benedekkel, 
zilahi Sebess Dénessel és Ugron Gáborral közösen meg-
alakították a Székely Nemzeti Tanácsot. Erdély román 
uralom alá kerülésekor több mint tízezer hold területet 
kobozott el a román kormány az Urmánczy családtól.
Életének második periódusa 1902 és 1940 közé tehető. 
Ebben az időszakban jelentek meg a különböző napi-
lapokban – elsősorban a Pesti Hírlapban – politikai és 
közéleti tárgyú írásai. Az ő kezdeményezésére készült 
el a Szabadság téren az Észak – Dél – Kelet – Nyugat 
szoborcsoport, amelyet azonban a kommunisták 1945 
februárjában elpusztítottak. Ugyancsak ő volt a kezde-
ményezője a budapesti Kálvin tér közelében felállított 
Igazság Kútjának, amely kisebb csonkítások árán túlél-
te a történelem egyik legsötétebb időszakát, és 2005-ös 
felújítását követően ma is eredeti szépségében pompá-
zik. Nevéhez fűződik továbbá a Védők Ligája Szövetség 
megalapítása, és a Nemzeti Hiszekegy megalkotására 
vonatkozó pályázat kiírása. Az ő indítványozására szü-
letett az Ereklyés Országzászló, és ő volt a megalapítója 
a Honvédelmi Pártnak is.
Urmánczy Nándor 22 évi kényszertávollét után 1940. 
október 23-án tért haza Maroshévízre. Szászrégenben 
diadalkapu várta, és száz meg száz lakos fogadta és élje-
nezte. Maroshévízre éjféltájt érkezett meg, de mivel nem 
szerette a nagy felhajtást, és a pompás fogadtatásokat, 
a családján kívül csupán öt bizalmasának jelezte jöve-
telét, akik a vasútállomáson várták. Szülőföldjén nyolc 
boldog napja volt, amely részben pótolta számára a 22 
évnyi kényszerű távollétet. Örömmel kereste fel ekkor 
rég nem látott rokonait, barátait és ismerőseit. 1940. ok-
tóber 31-én, a reggeli után, unokája, Urmánczy Gizella 
holtan találta szobájában, kedvenc karosszékében, mely a 
Maros folyóra kitekintő ablak előtt volt. Holttestét a csa-
ládi kriptában helyezték örök nyugalomra. Halála meg-
rázta a magyar politikai életet, számtalan újság, folyóirat 
napokig cikkezett életéről és munkásságáról. Temetésén 
számos képviselő, és egyéb közéleti szereplő vett részt. 
Sírjánál József főherceg 1940 novemberében Ország-

Feleségével és gyermekeivel borszéki villájukban /1914/

Gyermekei: Júlia és Anna
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zászlót avatott fel. Ugyanezen a napon Maroshévíz dísz-
polgárává is avatták. Halála után a maroshévízi Ereklyés 
Országzászló Egyesület egy kis könyvet adott ki életéről 
és munkásságáról. 1942 decemberében az Erdélyi Férfiak 
Egyesülete, Urmánczy tisztelete jeléül a Margit-szigeten 
a kedvenc padja és két fája mellett, felállítottak egy 3 x 
2 x 1 méteres mészkő emlékpadot. Az alkotást, amely a 
Szent Mihály templom előtti sétányon egy platán alatt 
állt, Siklódy Lőrinc készített. A pad egyik oldalán csorgó, 
másik oldalán pedig egy kis oszlop volt található, három 
mélyített domborművel. Ennek egyikén Urmánczy pro-
filja, a másodikon az Ereklyés Országzászló előtt szóno-
koló Urmánczy, a harmadikon pedig az Erdélyi Férfiak 
Egyesületének címere volt látható. A reliefeket Füredi 

Richárd készítette. E gyönyörű emlékpadot sajnos a kom-
munista hatalom 1945-ben szétzúzatta. A Régeni Hírlap 
és számos országgyűlési képviselő kezdeményezésére 
Urmánczy Nándor Szabadság téren álló szobrának felál-
lítására is terv született, amely azonban a kommunista 
diktatúra hatalomátvétele miatt nem valósulhatott meg. 
Maroshévízen jelenleg a helyi cserkészcsapaton kívül 
semmi sem őrzi az Urmánczy nevet. Sem utca, sem szo-
bor, sem pedig emléktábla nem emlékeztet a családra. 
Még a helyi Urmánczy kastélyban működő román nép-
rajzi múzeumban sem találni utalást az Urmánczy di-
nasztiára. 2009-ben alakult meg a „Dr. Urmánczy Nándor 
Egyesület”, amely felvállalta Urmánczy Nándor emléké-
nek megőrzését és eszméjének folytatását.

Ifjúkori nótaszerző Urmánczy Nándor, a teniszező

Urmánczy János, Nándor édesapja
fotó: Orbán Balázs

Édesapjáról
„Egy képe függ az 
ágyam fölött. […] A 
fényképet Orbán Ba-
lázs készítette volt 
a hatvanas években, 
midőn a „Székely-
föld ” című munká-
jához az adatokat 
gyűjtötte, s több 
ideig volt nálunk 
Topliczán. Sokszor 
hosszasan elnézem a 
képet. És amint las-
sanként az én arco-
mon is kezdenek az 
öregedés jelei mutat-

kozni, mind nagyobbnak találom a hozzá való 
hasonlóságot. […] Van még egy olajfestménye az 
ötvenes évekből. Szemei mintha élnének. Köve-
tik a kép előtt elhaladót. Ezek a jóságos, nyílt 
tekintetű nyugodt szemek gyakran megjelennek 
előttem. Úgy éreztem mindig, hogy szeretettel, 

megnyugvással néznek rám. Csak szépet, csak 
jót hallottam róla. Mint gyermek sokat imádkoz-
tunk érette. De nem csak akkor. Még most is, 
ha gyarlóságaink sorozatában kis hézag támad, 
imádkozom érette, ki olyan korán elhagyott és 
az én édes jó anyámért, aki végtelen szeretetével 
pótolta az ő szeretetét is.”

Édesanyjáról
Urmánczy hátrahagyott emlékei között talál-
ható az az Édesanyja által neki címzett boríték, 
amelyet 1886. szeptember 28-án adott postára 
Topliczán. Az 1916-os első román betörés al-
kalmával a család iratainak jelentős része meg-
semmisült. A Jenő bátyja korai halála miatti 
gyászkeretes boríték az egyetlen írott emléke 
maradt, amely hozzá kötődött. A levél tartalmát 
nem ismerjük. Urmánczy naplójában Édesanyjá-
ra emlékezve ezzel kapcsolatosan mindösszesen 
annyit ír, hogy „Úg y szeretném megcsókolni azt az 
áldott kezet, mely a g yászkeretes borítékra ráírta 
a nevemet.”
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A Székely Körvasút

Lendület székelyföld felvirágzásához

Apolgári átala-
kulás kezde-

tén a Székelyföld a 
Monarchia legked-
vezőtlenebb hely-
zetben levő vidékei 
közé tartozott. Pe-
riférikus helyzete, 
gazdasági elmara-
dottsága, a belső 
piac korlátozottsá-
ga, a hitelek modern 
formái és a gyáripar 
szinte teljes hiánya, 
a közlekedési viszo-
nyok kezdetlegessé-
ge és a városiasodás 
alacsonyabb foka 
egyszerre volt álla-
potának mutatója 

és fejlődésének gátja. 
A kor gondolkodó embere a fejlődés egyik szinte leg-
fontosabb alapkövetelményének és húzóerejének a 
vasúthálózat kiépítését tekintette. A Székelyföld te-
rületére irányuló vasútfejlesztés első szárnyvonala 
1871-re épült meg. Később, 1895-ben külön törvény 
született a székely vasutak kiépítésére, amely ren-
delkezett a brassó–háromszéki helyi érdekű vasút 
Sepsiszentgyörgy állomásról kiinduló és Csíksze-
redán, Csíkrákoson és Gyergyószentmiklóson át a 
Marosváráshely–Szászrégen helyi érdekeltségű vasút 
Szászrégen állomásig vezető vasútvonalaival törté-
nő összeköttetéséről. A törvény tartalmazta továb-
bá a fővonalból egyfelől a Gyimesi-szorosig, illetve a 
magyar-román határszélig , másfelől a Héjjasfalva–
Székelyudvarhely helyi érdekeltségű vasút Székely-
udvarhely állomásig vezetendő szárnyvonalainak 
államköltségen történő kiépítését. E törvény alapján 
egészültek ki a meglevő vonalszakaszok, és épült ki 
a teljes székely körvasút, Brassó–Sepsiszentgyörgy–
Csíkszereda–Gyergyószentmiklós és Marosvásárhely 
vonalon, amely vasútfejlesztés rendkívül nagy mér-
tékben járult hozzá a Székelyföld modern átalakítá-
sához és városainak fejlődéséhez.

Urmánczy Nándor parlamenti képviselőként több al-
kalommal szólt a magyar Parlamentben a vasútkér-
dés kapcsán, ezzel is napirenden tartva a Székely Kör-
vasút ügyét a Tisztelt Ház előtt. 1904. június 9-én a 
beruházási törvényjavaslatnak a székely vasút finan-
szírozása tárgyában Lukács László pénzügyminisz-
tert interpellálta, azt kérve rajta számon, hogy a 150 
km hosszúságú vasútvonalból 1904-ig mindösszesen 
miért csak 22 kilométernyi szakasz készült el. Szá-
mos székelyföldi országgyűlési képviselő ezt követő-
en még évekig, a parlamenti megnyilvánuláson kívül, 
tanulmányok és könyvek publikálásával igyekezett a 
figyelmet a székelység problémáira felhívni. Így szü-
letett többek között zilahi Sebess Dénes a „Székelység 
pusztulása” című könyve, amely – a hitelviszonyok át-
alakítása mellett – a körvasút megépítését nevezte a 
székelység egyik legfőbb problémájának.
A Székely Körvasút utolsó szakaszának átadására 
1909 őszén került sor. Szterényi József kereske-
delmi minisztériumi államtitkárt a maroshévízi 
állomáson Urmánczy Nándor köszöntötte, mint a 
kerület országgyűlési képviselője. Fontos állomás 
volt ez, nem csak Maroshévíz, hanem Urmánczy 
életében is, hiszen több éves erőfeszítésének kézzel-
fogható eredményét tudta a köz hasznára átadni a 
székely körvasúttal. Maroshévíz település gazdasá-
gi és társadalmi élete új dimenzióba került azáltal, 
hogy bekapcsolódhatott az európai közlekedési vér-
keringésbe. Szádeczky Kardoss Lajos történész sza-
vaival kifejezve és egyetértve: „Székelyföld szellemi 
és anyagi fejlődésére nagy hatással volt a vasútvonalak 
kiépítése. Erdély unióját az anyaországgal ez tette élő 
valósággá. A Székelyföld belseje felé fokozatosan kiépülő, 
a kolozsvár–brassói főirányból elágazó vasútvonalak, a 
Maros, Küküllők és az Olt völgyében lassanként mind-
inkább hozzáférhetőbbé tették a közlekedés, a forgalom 
számára a székelységet, földje, erdei, ásványvizei, ipara 
produktumát. Ennek nemzetgazdasági és kulturális jelen-
tősége kiszámíthatatlan horderejű volt. A székely körvas-
út által a Székelyföld összeköttetésbe lépett nemcsak az 
anyaországgal, hanem a külfölddel is. Ez óriási lendületet 
adott a Székelyföld felvirágzásának”. Mindezek megva-
lósulásához Urmánczy Nándornak elvitathatatlan 
érdemei járultak hozzá.

Lángszavú szónokként Budapesten, a 
Petőfi szobornál

A jósikafalvi Urmánczy birtok kifosztásának története

Urmánczy Nándor politikai folyamatokban és eseményekben betöltött szerepét a marxista és posztmarxista 
történetírás minden eszközzel igyekezett eltorzítani. Urmánczy végigélte mindazt, ami a XX. századi magyar 
történelem szempontjából sorsfordító esemény volt. Tanúja volt az ország háborúba lépésének, a forradalmak 
korának, területe katonai megszállásának, majd elvesztésének, az új külpolitikai irányvonal meghatározásának 
és részleges sikerének. Mindezekben a folyamatokban tevőlegesen is részt vett, és legjobb tudása szerint igyeke-
zett hozzájárulni az ország nemzeti céljainak megvalósulásához. Lendülete és munkabírása szinte határtalan. 
A marxista történetírás azonban mindennek még a nyomait is igyekezett eltüntetni. Azon esetekben pedig, ahol 
szerepét lehetetlen volt megkerülni, ott azt a legkedvezőtlenebb színben tüntették fel. Urmánczy történelmi 
szerepének tisztázása és helyes megítélése érdekében tehát még sok az elvégzendő munka, és számos történészi 
feladat áll előttünk. E folyamatban egy kulcsfontosságú esemény, a jósikafalvi eset (település mai román neve 

Belis-Kolozs megye) pontos történelmi feltárására és összefügéseinek megértésére teszünk kísérletet.
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A politikai és katonai előzmények
1918. október 30-án Budapesten megalakult a Ro-
mán Nemzeti Tanács, amely november 9-i ülésén 
döntő lépésre szánta el magát, ultimátumot inté-
zett a magyar kormányhoz, és magának követelte 
„Magyarországnak és Erdélynek románok által lakott 
vidékei felett a teljes kormányzó hatalmat.” Ştefan Pop 
Cicio, a Román Nemzeti Párt képviselője a képvise-
lőház tagjaként napirend előtti felszólalásában az 
ultimátum szükségességét azzal indokolta, hogy a 
Tanácshoz egyre gyakrabban érkeznek jelzések a 
magyarság részéről a román lakossággal szembeni 
atrocitásokról.
A Károlyi-kormány 1918. november 13-án Belgrád-
ban megkötötte a – padovai szerződésnél jóval ked-
vezőtlenebb feltételeket tartalmazó – fegyverszü-
neti szerződést. A magyar kormány nevében Linder 
Béla volt hadügyminiszter által aláírt megállapodás 
– többek között – Magyarország déli határaira vo-
natkozólag új feltételeket határozott meg, melynek 
révén lehetővé vált a román hadsereg Maros-vona-
lig történő előrenyomulása. Mindezt megelőzően 
november 12-én, a marosvásárhelyi csendőrszárny 
jelentése már arról számolt be, hogy a román csa-
patok a gyergyótölgyesi szoroson behatoltak Ma-
gyarország területére. Szintén ugyanezen keltezésű 
Inczédy Joskman Nándor Csík vármegyei alispán 
közlése, mely szerint egy főként határőrökből álló 
román különítmény Gyergyótölgyest elfoglalva 
Gyergyóhollóig haladt előre.  Ugyanezen idő alatt Já-
szi Oszkár, a Károlyi-kormány nemzetiségi minisz-
tere Aradon a Román Nemzeti Tanács delegációjával 
az önrendelkezési jog Erdélyben történő alkalmazá-
sának lehetőségeiről folytatott tárgyalásokat. Amint 
azonban látható a katonai és politikai helyzet mind-
ezen tárgyalások időszerűségét ekkorra már jóval 
meghaladta. A román politika célja teljesen világos 
volt. Egyrészt az aradi tárgyalások időhúzó taktikája 
révén fait acompli helyzetet kívánt teremteni, ösz-
szességében pedig katonailag kívánta végleges mó-
don eldönteni Erdély hovatartozásának kérdését. 
Nehézséget jelentett számára ugyanakkor az, hogy 

a bufteai fegyverszünet és bukaresti béke megkö-
tése révén Románia különbékét kötött a központi 
hatalmakkal, így elvesztette jogosultságát a pak-
tumpolitika jegyében az Antanttal 1916-ban titkos 
katonai megállapodás keretében neki ígért erdélyi és 
kelet-magyarországi területekről. Fontos volt tehát 
annak kimondása, hogy Románia újból hadviselő 
félnek tekinti magát, amely alapján felhatalmazást 
nyert az Antant magyarországi akciójának rész-
vételében. A Román Nemzeti Tanács is igyekezett 
mindent megtenni annak érdekében, hogy a román 
hadsereg erdélyi katonai jelenlétét legitimizálja, 
melyet elsősorban a közrend és közbiztonság hely-
reállításával igyekezett elfogadhatóvá tenni. Ennek 
alapján esnek különleges megítélés alá az 1918 nov-
emberében Jósikafalván lezajlott események, amit 
a nyugati sajtó mesterségesen felkeltett érdeklődése 
alapján igyekeztek egyes politikai tényezők politikai 
célokra felhasználni.

A jósikafalvi eset
A Kolozs megyei Jósikafalva Urmánczy Nándor test-
vérének, Urmánczy Jánosnak a birtoka volt. 1918 
novemberében, amikor kifordult sarkából a világ, 
a környékbeli fosztogató csőcselék megtámadta 
az Urmánczy-kastélyt, amelyet Urmánczy János 
vezetésével mintegy 30 csendőr és katona védett. Az 
utolsó töltényig kitartó védők végül – a felmentő 
segítség megérkezését megelőzően – kénytelenek 
voltak feladni állásaikat, és Bánffyhunyadra vonul-
tak vissza. Mindez idő alatt a Budapesten tartózko-
dó Urmánczy Nándor, aki a jósikafalvi jegyző útján 
november 6-án értesült az eseményekről, igyekezett 
mindent megtenni annak érdekében, hogy bátyja 
segítségére a kormány Kolozsvárról vagy Nagyvá-
radról katonai erőt küldjön. Miután azonban ez a 
próbálkozása hiábavalónak bizonyult, maga vette 
kezébe a dolgok irányítását. Urmánczy november 
7-én, a Pesti Hírlapon keresztül felhívással fordult 
az ország közvéleményéhez, hogy a bajbajutottak 
felmentésére még aznap útnak induló rendvédelmi 
erőt szervez, s ezért felkéri mindazokat a magyar 

A jósikafalvi Urmánczy kastély, János testvérbátyja birtoka
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Bánffyhunyad -  a 18. században épült Barcsay Domokos-kastély 
Forrás: a  Budapesti Corvinus Egyetem Történeti Kertek Adattára

katonákat, akik segítségére kívánnak lenni, hogy 
jelentkezzenek a Falk Miksa utcai kaszárnyában.  
A felhívásra 96 legénységi állományú katona és 14 
tiszt jelentkezett. A különítmény parancsnoka, a 
kiváló katonai múlttal rendelkező Diettrich Antal 
– tiszti nagy vitézségi arany éremmel, Vaskorona-
renddel, Lipót-renddel kitüntetett, és Mária Terézia-
rendre felterjesztett – százados volt. A rendvédelmi 
erő ellátásának kiadásait Urmánczy viselte, míg a 
Kalotaszegi Erdőipari Rt., amelynek Jósikafalván 
jelentős fatelepe működött, a katonák részére 30 
korona napi zsoldot fizetett. A rendvédelmi erő a Ga-
rami Ernő kereskedelmi miniszter által biztosított 
különvonaton kezdte meg útját Bánffyhunyad felé.  
A katonák felszereléséről a Hadügyminisztérium 
gondoskodott. Urmánczy Bánffyhunyadon találko-
zott – ekkor 70 éves – testvérbátyjával, aki az előző 
napon menekült el Jósikafalváról. A különítmény 
a Kiskalotáig tartó utat kisvasúton, a Jósikafalvig 
hátralévő 15 kilométert pedig gyalogosan tette meg.  
Az ekkor eléjük táruló látvány elborzasztotta őket. 
„Jósikafalván itt-ott még lánggal égő üszök és parázs-
tenger fogadott. A hatalmas [fűrész]telep már leégett. 
[…] A sötét éjszakában rémes látványt nyújtott ez a pa-
rázsló pokol.”  – írja Urmánczy naplójában. A hegyol-
dalon található kastélyt félig kirabolták, bútorainak 
nagy részét elhurcolták. Végzetét csak az akadályoz-
ta meg, hogy a fosztogatók még nem tudtak minden 
mozdítható tárgyat a kastélyból elszállítani. Tájéko-
zódásukat követően az derült ki, hogy a csőcselék a 
Kalotaszegi Erdőipari Részvénytársaság három ott 
maradt tisztviselőjét és a zsidó saktert is megölte, a 
környéken pedig jelentős anyagi pusztítást végzett.
Urmánczy Nándor három napig tartózkodott 
Jósikafalván, amely idő alatt a kastélyból ki sem 
mozdult, és elsősorban bátyja szétszórt iratai közül 
a fontosabbakat próbálta meg összegyűjteni és az 
enyészet elől megmenteni. Ez alatt a rendvédelmi 
csapat a kastélyból elrabolt javak visszaszerzése ér-
dekében a környező falvakban ellenőrzést tartott. 
A visszaszerzett holmik mellett a katonák, a foszto-
gatásokban részt vett 35 főt átadták az igazságszol-

gáltatásnak. Az érintett köztörvényes bűnözőket a 
csendőrség a korabeli jogszabályoknak megfelelően  
statáriális eljárásban kivégezte. 

Magyar-román vegyes bizottság 
A kolozsvári magyar és román nemzeti tanács ál-
tal helyszínre küldött vegyes bizottság jelentésben 
foglalta össze a helyben történteket. A Poruţiu  és 
Pordea népbiztosok, valamint egy-egy magyar és ro-
mán tiszt részvétele mellett lezajlott vizsgálat azon 
túl, hogy a statáriális kivégzések tényét megállapí-
totta, a magyar katonák fellépésére vonatkozólag 
semmilyen terhelő megállapítást nem tett. Megál-
lapításuk szerint a magyar katonaság részéről csak 
azon esetekben került sor fegyverhasználatra, ami-
kor őket egy fegyveres banda támadta meg. A vizsgá-
lat második szakaszaként Emil Haţieganu és Grand-
pierre Emil törvényszéki bírók és a bizottság további 
négy tagja újból a helyszínre utazott. Tényszerűen 
megállapítható, hogy a magyar-román vegyes bi-
zottság Urmánczy Nándorra vonatkozólag terhelő 
megállapítást ekkor sem tett. Az esetből azonban 
részben a román sajtó, részben pedig a Román Nem-
zeti Tanács jóvoltából nemzetközi sajtóbotrány kere-
kedett. A román sajtó a köztörvényes bűnözők esetét 
etnikai színezetű konfliktusnak igyekezett beállí-
tani, ezáltal is hozzájárulva azon kép erősítéséhez, 
hogy Magyarországon összehangolt akciók folynak 
a nemzetiségekkel szemben. A felelősség kérdésében 
ugyan egyértelműen megállapítható volt, hogy a 
fosztogatók agyonlövésére nem Urmánczy Nándor 
adott parancsot, de hogy az események tekintetében 
őt személyi felelősség terheli, azt a sajtó szerint az is 
bizonyította, hogy az eseményeket követően „család-
jával eltűnt a helységből”. Ez utóbbi megállapítás két 
ok miatt is téves. Egyrészt azért, mivel Urmánczy Já-
nos 1918. november 6-án, tehát Urmánczy Nándor 
Jósikafalvára történő megérkezését megelőző napon 
családjával együtt elhagyta a települést és Bánffyhu-
nyadra utazott. Ebből következőleg nyilvánvaló mó-
don az azt követő eseményekhez sem lehetett semmi 
köze.  Másrészt azért sem helytálló a következtetés, 
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T. ház! A magyarországi román nemzetisé-
gi párt mély megdöbbenéssel vette a hírt, 
hogy a velünk szomszédos Románia ha-
zánk ellenségei sorába lépett és monarchi-
ánknak hadat üzent. 

Mély megdöbbenéssel vettük a hírt, mert 
mindig lehetetlennek tartottuk azt, hogy 
Románia azon monarchia ellen harcoljon, 
amelyben a dicsőséges Habsburg dinasztia 
védelme alatt több millió román él hűség-
ben és örvendetes fejlődésben. És lehetet-
lennek tartottuk azt, hogy Románia az 
orosz birodalommal szövetkezhessék, 
amely leginkább veszélyezteti a román faj 
egszisztencziáját, mert hiszen éppen Ro-
mánia történelme tanúskodik Oroszország 
háládatlanságáról és perfidiájáról .
Egy ezredéven keresztül Magyarország 
román népe magyarsággal testvéries ösz-
szetartozásban védte hazáját. Minden 
külellenség ellen és a jelen háború folya-
mán, amint azt az összes arra hivatott té-
nyezők elismerik, a román nemzetiségi ka-
tonák hősiességgel tettek tanubizonyságot 
a trón és a magyar haza iránti hűségükről, 
az otthon maradottak pedig Magyarország 
összes népével egyetértésben és karöltve 
minden áldozatot meghoztak dicsőséges 
honvédségünkért és a végleges győzelem 
érdekében.
Magyarország román népének a trón és a 
haza iránti hűsége töretlen, azt a váratla-
nul jött hadüzenet nem ingathatja meg, 
és a román nép mint eddig, úgy ezentúl is 
minden ellenséggel szemben, jöjjön az bár-
honnan is, hazáját és apostoli királya trón-
ját vérével és vagyonával és minden tőle 
telhető áldozattal meg fogja védeni.
Kötelességemnek tartom ezt a nyilatko-
zatot megtenni, nem azért mintha a ro-
mán nép hűségében monarchiánk keretén 
belül bárki is kételkedhetnék, de ezúton 
akartuk felvilágosítani az igazságról azon 
kültényezőket, akik a világháború ezen 
újabb fázisában Magyarország román népé-
ről talán azt tételezték fel, hogy az a trón és 
haza iránti hűségében bizonyos körülmé-
nyek között meginoghatna.
Kérem a t. házat, méltóztassék ezen nyilat-
kozatomat tudomásul venni.

Egy elhangzott beszéd 
a magyar 

képviselőházban

– Ştefan pop cicio beszéde 
a képviselőház 1916. 

Szeptember 5-i ülésén –

mivel a jósikafalvi eseményekben nem Urmánczy Já-
nos, hanem testvére Urmánczy Nándor vett részt. 
A jósikafalvi eset a magyar belpolitikai életben is 
hullámokat kavart. Ezt mi sem bizonyítja jobban, 
hogy maga Jászi Oszkár, a liberális politikus és kora-
beli nemzetiségügyi miniszter, a josikafalvi háborús 
fosztogatókra kimért jogszerű büntetést tömeggyil-
kosságnak titulálja, és mintegy sugallja a román fél 
részére a rágalmazási érvrendszert. A valóságot és 
a magyar érdekeket egyaránt sértő nyilatkozatában 
Jászi azt mondja, hogy „A legnagyobb felháborodással 
vettem tudomásul ezt a tömeggyilkosságot, melyet em-
beri szempontból a magam eszével fel sem tudok fogni. 
És aztán még egy szempont, amely talán még veszedel-
mesebb, hogy a közelgő béketárgyalásokon ellenfeleink 
alaposan kihasználhatják a helyzetet ezzel a jósikafalvai 
detaillal is ellenünk.” Jászi helyzetértékelésében azon-
ban nem tért ki arra a körülményre, hogy Magyar-
ország közállapotainak és közbiztonságának álta-
lános romlása szoros összefüggésben volt a saját 
kormánya, azaz a Károlyi Mihály vezette kormány 
önfeladó politikájával. Mert miközben a nemzetisé-
gek a volt közös hadseregbeli katonáikat fegyverben 
tartották, a Károlyi kormány a magyar katonaságot 
szélnek eresztette. Az erdélyi általános közállapotok 
tekintetében Urmánczy Nándor Jászihoz intézett 
helyzetértékelő véleménye is ezt tükrözi: „Vidéken 
általános az anarkia. Százezrek fosztogatnak, gyújto-
gatnak, gyilkolnak. Tudományos elméletekkel, szónokla-
tokkal és plakátokkal a rendet helyreállítani nem lehet.”  
Mindebben az értékítéletben benne van a Károlyi 
Mihály miniszterelnökségi tevékenységéről alko-
tott összegző kritikai véleménye is. A Károlyi-kor-
mány magatehetetlenül szemlélte, hogy az ezeréves 
történelmi Magyarország darabjaira hullik szét, s 
mindez idő alatt csak hangzatos jelszavakban, hamis 
ígéretekben és be nem tartott szerződésekben akart 
hinni. Tehetetlenül szemlélte, hogy állampolgárait 
az új impériumok önkényesen teszik földönfutóvá. 
Károlyi Mihály és kormányának felelőssége abban 
áll, hogy – önmagát és másokat is becsapva – passzív 
szemlélőként cselekvésképtelenségre kárhoztatta a 
nemzetért tenni akaró erőket. 

A család ősi birtoka: a Maroshévízi  Urmánczy kastély 1907-ben
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Igazán nagy gondolatok csak történelmi idők-
ben, egy nemzet sorsfordító pillanataiban 

születnek. Így történt, hogy az 1918-as októbe-
ri forradalom után kavargó események között 
a Budapesten és Erdélyben élő székely vezetők 
felismerték, hogy szülőföldjük egész jövője koc-
kán forog. E meggyőződés sarkallta őket arra az 
elhatározásra, hogy 
1918. november 
9-én  Budapesten 
megalapítsák a 
Székely Nemzeti 
Tanácsot (SZNT). 
A Győrffy Gyula  
országgyűlési kép-
viselő elnöklete 
alatt, kezdetben Gál 
Sándor és Sándor 
László, majd később 
Jancsó Benedek, Zi-
lahi Sebess Dénes, 
ifj. Ugron Gábor és 
Urmánczy Nándor 
részvétele mellett a 
fővárosban egyesült 
székelység célkitű-
zése teljesen vilá-
gos volt: társadal-
mi szervezetként 
igyekezett minden 
lépést megtenni a 
székelység létének 
és jövőjének megőr-
zése és biztosítása 
érdekében.
Meggyőződésük 
volt, hogy a válsá-
gos időkben nem só-
hajra és könnyekre, 
hanem elszántság-
ra és eltökéltségre 
van szükség. Hitük 
volt, hogy a székely 
őserő újra meg fogja 
menteni a nemzetet, s e cél érdekében a legtöbbet, 
így az életüket is készek voltak feláldozni. Nem 
ideológia hatotta át tehát meggyőződésüket, ha-
nem az igazságba vetett makacs hit. A szülőföld 
elvesztésének veszélyérzete, és a székely nép 
rabigát nem tűrő bátorsága elszánt cselekvésre 
ösztönözte őket. A Székely Nemzeti Tanács zász-
lóbontása odaidézte a csíki, gyergyói, háromszéki 

havasok isteneket ostromló, hófehéren szikrázó 
ormait, és az ellenségnek kiszolgáltatott védtelen 
székely anyák jajkiáltását. Mindez azonban csak 
a szívdobbanás felerősödését és a kar izmainak 
acélosabbá válását eredményezte. Hitvallásuk 
az igazságba vetett feltétlen hit volt, mert aki az 
igazságban hisz, az a legfontosabb dologban hisz.

A Székely Nemzeti 
Tanács társadalmi 
tudat- és közvéle-
mény-formáló ereje 
felbecsülhetetlen. 
Működésének pe-
dig egyik legjelen-
tősebb eredménye 
a székely katonai 
önvédelem meg-
szervezése, és a 
Székely Hadosztály 
támogatása volt.  
Az 1916. évi román 
betörés keserű ta-
pasztalatai alapján 
– mikor a székely 
hősök épp a Dober-
dői-fennsíkon „véd-
ték a királyt”, és 
amikor Attila gyer-
mekei hontalanná 
váltak e hazában –, 
a Székely Nemzeti 
Tanács sem gondol-
kodhatott másként, 
minthogy kizárólag 
a nemzeti öngon-
doskodásban látta 
Erdély és a Szé-
kelyföld megmen-
tésének egyetlen és 
utolsó reményét.  
Urmánczy Nándor 
a Székely Nemzeti 
Tanács működé-
sének ideje alatt 

történelmi jelentőségű hazafias munkát végzett. 
Megmutatta, hogy a forradalom által lezüllesztett 
közszellem és morál közepette, egy maroknyi em-
ber, akiben él a nemzeti öntudat, mily nagy szol-
gálatot képes tenni a hazája érdekében. 
A 2003-ban újjáalakult Székely Nemzeti Tanács 
büszkén emlékezik Urmánczy Nándorra, az SZNT 
egyik korabeli alapítójára.

Urmánczy Nándor 
és a  budapesti Székely Nemzeti Tanács

 

Igazán nagy gondolatok csak történelmi időkben, 
egy nemzet sorsfordító pillanataiban születnek

Portré 1918-ból
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Az Észak – Dél – Kelet – Nyugat szoborcsoport

A négy égtáj felé szétszóródott magyarság jelképei

Kertész K. Róbert mi-
niszteri tanácsos 

1920 közepén vetette fel 
annak gondolatát, hogy a 
székesfővárosban a nem-
zeti összetartozás tuda-
tát szimbolizáló szobrok 
felállítására kerüljön sor. 
A kezdeményezést az 
Urmánczy Nándor vezette 
Védőligák Szövetsége ka-
rolta fel, és kérte fel Haller 
István kultuszminisztert, 
hogy vállalja el a megvaló-

sítás művészeti irányítását. A Védőligák Szövetsége 
Kisfaludi Stróbl Zsigmond, Szentgyörgyi István, 
Pásztor János és Sidló Ferenc szobrászművészeket 

bízta meg a szobrok elkészítésével. Az alkotások 
talapzatainak elkészítésével és az egyéb technikai 
munkák elvégzésére pedig dr. Lechner Jenő mű-
építésznek adott megbízást. A szövetség részéről a 
kivitelezési munkákat az Ilosvay Gusztáv elnökből, 
dr. Sándor László, Zulavszky Elemér, dr. Bereghy 
Kornél, dr. felapáti Molnár Ferenc és dr. Fritz János 
tagokból álló bizottság végezte. A szobrok helyé-
nek kiválasztása is jelképes volt. Az egykori Séta-
tér reformkori kialakítását még Széchenyi István 
kezdeményezte. 1849 októberében pedig ezen a 
helyen végezték ki Batthyány Lajost, az első szaba-
don választott magyar kormány miniszterelnökét.  
A Szabadság téren felállított négy szobor a négy 

égtáj felé szétszóródott magyarságot jelképezi. Kis-
faludi Stróbl Zsigmond «Észak» című alkotásának 
főalakja a történelmi Magyarországot megszemé-
lyesítő 3 méter magas keresztre feszített Hungária. 
A hozzásimuló fiú a szlovák nemzet anyaországhoz 
történő ragaszkodását jelképezi. A két alak és a két 
nép egységét kivont karddal előre törő kuruc alakja 
védi, emlékeztetve arra, hogy a Rákóczi Szabadság-
harc idején a nagyságos fejedelem seregében szlová-
kok is küzdöttek.
Szentgyörgyi István «Dél» című alkotásán a karddal 
és a magyar címerrel díszített pajzzsal álló magyar-
ságot jelképező alak a Délvidéket jelképező sváb lány 
védelmére kel. Az alakok előtt álló búzakévék a Bács-
kát és a Bánságot, a korabeli Magyarország éléstárát 
jelképezik.
A «Kelet» című szobor Pásztor János műve. Az ősi ma-

gyar erőt megtestesítő Csaba vezér és az Erdélyt jelké-
pező – kezében az országrész címerét tartó – alak, a 
nemzeti összetartozás vágyát fejezi ki.
Sidló Ferenc »Nyugat« című szoborcsoportjának al-
kotásán az ifjú a nyugati vármegyéket jelképezi. Az alak 
a magyar szent koronára borul, amely közben jobb 
karjával a nyugati vármegyék címerpajzsát öleli 
magához, baljával pedig erősen markolja a kettős 
keresztes pajzsot. Fölötte magasodik a Hadúr alle-
gorikus alakja, kezét az ifjú kettős keresztes címert 
szorító karján nyugtatva. A Hadúr arcán kemény 
dac, hit és a jövőbe vetett bizalom arcvonásai fedez-
hetők fel. Lábainál szárnyait repülésre tárt turul 
volt látható.

Kisfaludi Stróbl Zsigmond Észak című alkotása,
főalakja a keresztre feszített Hungária

Sidló Ferenc Nyugat című szoborcsoportja
a nyugati vármegyéket jelképezi

Urmánczy Nándor, az 
Észak című szobor avatásán 

1921-ben
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Az Észak – Dél – Kelet – Nyugat  
szoborcsoport felavatásának ünnepsége

50 000 ember részvételével a  szabadság téren

A szobrok kezdeményezőinek szándéka az volt, hogy 
a négy műalkotás négy oltár legyen, ahová min-

den felekezet híve elzarándokolhat. Olyan világító to-
ronynak szánták őket, amelyek nem csak a kitartás és 
helytállás üzenetét küldték a világ magyarsága számá-
ra, hanem a művészet ékesszólásával kívánták az össze-
tartozás jogát és a nemzeti cselekvőképesség gondolatát 
hirdetni. Nem kormány, nem kormányzó, nem hatóság, 
nem a hivatalos Magyarország, hanem a magyar lélek 
hallatta ezáltal szavát. Mert koronként ellanyhul a 
nemzeti lelkesedés, a mindennapi élet gondja az alkal-
mazkodás jármába hajtja gőgös fejét. Ezért kellett négy 
égő lángot nyújtani a Szabadság téren, hogy a tévelygő 
nemzet sohase tévessze el szemei elől a célt, a nemzeti 
összetartozás gondolatát és fontosságát. 
A szoborcsoport felavatásának alkalmából dacos aka-

rattal, az imádságot lelkük könnyeivel öntözve, 1921. 
január 16-án 50 000 ember gyűlt össze a Szabadság té-
ren. A Budapest egyik legszebb terén felállított szobrok 
égre törő felkiáltójelei lettek a nemzeti akarategység-
nek. A jelenlévők között ott volt a szobrok felállításában 
kulcsszerepet vállaló Urmánczy Nándor mellett József 
főherceg, aki mellett jelen voltak a különböző egyházak, 
egyetemek, és törvényhatóságok képviselői.
A Himnusz elhangzását követően P. Zadravecz István 
tábori püspök tartott ünnepi szentmisét, amelyet kö-
vetően sor került a nemzeti zászló felszentelésére. A fe-
hérselyem Szűz Máriás lobogót Sándor László, a főváros 
volt rendőr-főkapitánya tartotta, amelynek szélébe a 
63 magyar vármegye címerét szőtték. A Szűzanya képe 
körül a következő régi magyar imádság volt olvasható: 

„Boldogasszony Anyánk, régi nagy Patrónánk – Ne feledkez-
zél meg szegény magyarokról!” A tábori püspök beszédé-
ben arra hívta fel a figyelmet, hogy tegyenek esküt arra, 
hogy a jövőben minden magyar a nemzeti összetartozás 
és közösségépítés jegyében munkálkodik. A zászlóra tű-
zött szalag szövege a következő volt: „Mária országának 
katolikusai – a teljes Mária-országáért.” Ezt követően a re-
formátusok nevében Takaró Géza lelkész, a görög kato-
likusok nevében Melles Emil esperes, az evangélikusok 
nevében Koczián János, az  unitáriusok nevében pedig 
Józan Miklós esperes áldotta meg a zászlót.
A Védőligák Szövetségének elnökeként Urmánczy Nándor 
nagyhatású beszédében arról értekezett, hogy bár a ma-
gyarság élettere jelentősen leszűkült, ami megnehezíti a 
boldogulásunkat a nemzet jövőjének építése érdekében 
erős hitet és bizalmat kell tennünk. A szobroknak a nem-

zet túlélését és boldogulását kell a világ számára hirdetnie. 
A helyőrségi zenekar hangjai mellett hullott le a lepel a 
négy szoborról, amelyeket a főváros nevében dr. Sipőcz 
Jenő polgármester vett át kijelentve, hogy „a főváros 
kegyelettel fogja megőrizni akkor is, amikor már csak célja 
vesztett jelképei lesznek egy nagy nemzet fájdalmának.” 
A történelem sajnos más sorsot szánt a szobroknak, és 
a székesfőváros vezetőinek dicstelen utódai a szovjetek 
akaratát szolgai módon kiszolgálva elpusztították azokat.
A ünnepség befejező mozzanataként a Szózat hangjai 
mellett koszorúk árasztották el a szobrokat, melyet 
követően az ünneplő közönség menetté alakulva a Ba-
zilikához vonult, amelynek kapujában Kovács Kálmán 
apátplébános fényes papi segédlet mellett megőrzésre 
vette át a nemzeti lobogót.

Kelet  - Pásztor János műve Dél -  Szentgyörgyi István alkotása
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Szoborsorsok
A szobrok elpusztítása 1945

Budapest szovjet elfoglalását 
követően az Ereklyés Ország-

zászló volt az első köztéri műalko-
tás, amelyet az új hatalom eltávolí-
tott. Szovjet nyomásra és politikai 
túlbuzgóságból 1945. május 1-én 
három szovjet emlékművet avattak 
Budapesten. Egyet a Vígadó téren, 
egyet a Gellért téren, egyet pedig a 
Szabadság téren. Az 1945. február 
22-én kelt polgármesteri határo-
zat a Szabadság térre szánt szovjet 
emlékművet még az Országzászló 
mögött – az országzászlóval szem-
ben, az Észak – Dél – Kelet – Nyugat 
szoborcsoporttal szemben – jelölte 
ki. A szovjet városparancsnokság 
kivitelezésében megépülő szovjet 
emlékmű végleges helyének kije-
lölése során azonban az Ereklyés 
Országzászlót, mint a nemzeti ösz-
szetartozás jelképét mégis lebontot-
ták. Az Országzászló elemei közül 
egyedül a kb. 5 mázsás bronz turul 
sorsáról tudunk annyit, hogy azt a 
Vignali cég telephelyére szállítot-
ták, s a későbbiekben minden va-
lószínűség szerint beolvasztották. 
Az Ereklyés Országzászló sorsát nagy 
valószínűséggel akkor sem tudta 
volna elkerülni, ha az ország szov-
jet megszállói és azok magyaror-
szági helytartói a „dicsőséges szovjet 
katona” emlékművét nem a Szabad-
ság téren kívánták volna felállítani. 
Ideológiai ütközőpont volt tehát, s 
mint ilyen az új kommunista hata-
lom nem nézte volna tétlenül annak 
fennmaradását, és a hozzá hasonló 
nemzeti értékeket hordozó szob-
rokkal együtt az elpusztítás sorsát 
szánták volna neki.

Az ugyancsak a Szabadság téren álló Észak – Dél – Kelet 
– Nyugat szoborcsoport csak pillanatokkal élte túl az Erek-
lyés Országzászló elpusztítását. Vas Zoltán polgármester 
1945. augusztus 14-én, egy tenyérnyi kis cédulára írt egy-
mondatos rendelkezése arról szólt, hogy „Elrendelem a 
Szabadság téri négy irredenta szobor azonnali lebontását.” 
A szobrokat a talapzatukról – augusztus 14-e és 16-a közöt-
ti – gerendaállványra szerelt csőrlővel döntötték le. A tör-
vényes formáknak megfelelő lebontási határozat a szobrok 
elpusztítását követően, augusztus 18-án látott napvilágot. 
A zuhanás közben súlyosan megsérült szobrokat 1949-ig a 
Szent István Bazilika pincéjében tárolták, későbbi sorsuk-
ról semmit nem tudunk. 
A szobrok elpusztítása minden valószínűség szerint a Sza-
badság téren 1945 májusában felállított szovjet emlékmű-
vel lehetett összefüggésben. Minden kétséget kizárólag 
szomorú és groteszk látvány lehetett a néhány hónapig 
egymással farkasszemet néző szoborcsoport és szovjet em-
lékmű közös társasága. Az új kommunista hatalom azonban 
rövid időn belül lerombolta a nemzeti üzenettel rendelkező 
szobrokat és csak a saját megszálló hatalmát hirdető szovjet 
emlékmű maradhatott a Szabadság téren.

A Magyar Igazság Kútja
A nemzeti összetartozás 

dicsőségére

Egy egész nemzet fejezte ki háláját és tiszteletét Lord 
Rothermerenek, az 1929. június 8-án a budapesti 
Wenckheim-palota előtti téren felavatásra került – Szent-
györgyi István szobrászművész által megalkotott – Ma-
gyar Igazság Kútjának felavatása kapcsán. A kút nemcsak 
hódolat volt a magyar ügy harcos bajnoka előtt, hanem a 
magyar igazság „gazdagon ömlő kútfejének szimbóluma”  is 
volt egyben, ahonnét az igazság megindul, szétömlik és 
szerteárad a világban, elvíve megtépettségünk fájdalmas 
panaszát és megaláztatásunk igazságtalanságát a világ 
népeihez. Nemcsak egy újabb műkinccsel gyarapodott te-
hát a székesfőváros, hanem egy erkölcsi értékkel rendel-
kező nemzeti kegyeleti emlékművel is. Fő üzenete pedig 
az volt, hogy a nemzetnek nem lehet más a hite, mint az, 
hogy az igazsággal szemben nem maradhat örök a vakság.
A medence feletti talapzaton karddal és mérleggel a ke-
zében az Igazság istenasszonya (Justitia) áll, akihez az 
oltalmat és igazságot kérő magyar nemzetet jelképező fi-
atalabb nő fordul. A felső kútmedence szélén a következő 
felirat fut körül: „E kutat hálás magyarok emelték Nagy-Bri-
tannia méltó fia, Viscount Rothermere tiszteletére. Az ő betűje 
megöli a hatalmaskodást, az ő lelke megeleveníti az igazságot”. 
A kút azon szerencsés köztéri műalkotások közé tartozik, 
amelyek csonkítással ugyan, de átvészelték a kommunista 
diktatúra évtizedeit, és az utókor gondos kezeinek jóvol-
tából, felújított és eredeti állapotában hirdethetik a ma-
gyar összetartozás dicsőségét.

Az Észak-Kelet-Dél-
Nyugat szoborcsoport, 
a szoboravatási meghívó 

fejlécében

A Magyar Igazság Kútja Budapesten - korabeli felvétel

A kút napjainkban, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár / a korábbi 
Wenckheim-palota / előtt
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Az Ereklyés Országzászló
A magyar egység és a magyar feltámadás gondolatával

Az országzászló felállításának kezdeményezője és 
szellemi atyja Urmánczy Nándor volt, aki az erre 

irányuló országos mozgalom megindítását a sajtó útján 
tudatta az ország közvéleményével. A Védő Ligák Szö-
vetségének utódjaként 1925-ben jött létre az Urmánczy 
Nándor vezetése alatt működő Honvédelmi Párt, illetve 
a Magyar Szövetség szerveként a Szabadságtéri Ország-
zászló Kitűzését Előkészítő Bizottság, melynek tagjai 
Ilosvay Gusztáv, Zulavszky Elemér, dr. Battlay Ákos, 
Battenberg Lajos és dr. felapáti Molnár Ferenc voltak. 
A kezdeményezés eredményeként a Fővárosi Műemlé-
kek Felügyelőbizottságához benyújtott tervben az sze-
repel, hogy „egy olyan emlékművet létesítsenek, amely fél-
árbocra húzott lobogó állandóan hirdeti a magyar egység és 
a magyar feltámadás gondolatát, de egyúttal emlékeztet az 
elszakított területekre és elszakított véreinkre is.”  A moz-
galom tehát azt a célkitűzés fogalmazta meg, hogy az 
emlékmű egy nemzet hitének a jelképe, s mint ilyen a 
nemzet földjén kell állnia. Ennek érdekében az ország 
minden településéről és a határon túlra került törvény-
hatóságainak területéről egy-egy rögöt szereztek be, 
amelyet az emlékmű ereklyetartójában helyeztek el. 
A Szabadság téren, szemben az Észak – Dél – Kelet – 
Nyugat – szobraival állították fel az Ereklyés Ország-
zászlót. Az emlékművet dr. Lechner Jenő műépítész 
mintázta, míg a szobrászati részeket Füredi Richárd 
szobrászművész készítette. A nyolc méter hosszú dísz-

zászló tervét Lecher Marianne készítette. 
Az emlékmű homlokzatát középen az alap-
pajzzsal díszített magyar címer díszítette. 
Oldalt az Urmáczy által a Kárpátok országá-
ról szóló jelmondat szerepelt, amely így szólt:

„A mi országunk a Kárpátok országa, 
Nagymagyarország. 

896-ban alapította Árpád fejedelem, 
fennmarad a világ végezetéig.”

Vele szemben, az emlékmű másik oldalán a 
következő felirat volt olvasható:

„Jövő nagyságunk alapját múltunk nagyjai 
rakták le.”

Az emlékmű oldalsó részein az Árpádok és 
Anjouk címerei és a Corvin címer szerepelt. 
A húsz méter magas zászlórúd csúcsán, egy 
1 méteres jelképes esküre emelt kéz volt, 
amelyet Horthy Miklós kormányzó keze 
alapján mintáztak meg. A zászlórúd tövében 
egy kibontott szárnyú bronz turul madár 
volt látható, amely előtt – a jövő nemzedé-
ket jelképező – buzogányos gyermek alakja 
volt megformázva. A turul alatt két idézet 
volt látható. Az egyik Lord Rothermere-nek 
a Daily Mail 1927. június 21-ei számában 
megjelent cikkének címe: „«Hungary’s place 
in the sun» By lord Rothermere. Daily Mail june 

21-st 1927.” /”Magyarország helye a nap alatt”/. A másik 
idézet Benito Mussolininek az olasz szenátusban 1927. 
június 5-i ülésén elmondott beszédéből származott, 
amely így szólt: „«I Trattati di pace non sono eterni.» Mus-
solini, Senato del regno, 5. giugno 1928. VI.” /”A békeszer-
ződések nem örökkévalók”/. Az emlékművön szerepelt 
még a Nemzeti Hiszekegy első versszaka is.
A haraszti mészkőből készült építmény talapzatában 
helyezték el a határon túli és határon inneni területek-
ről származó, valamint a magyar történelem sorfordító 
helyszíneiről, így a Muhi pusztáról, a Csele patak part-
járól, a ’48-as honvéd csataterekről, Kossuth és Petőfi 
szülőházának talajából és a világháború magyar hősi 
halottainak Galíciában és Doberdóban található teme-
tőiből származó ereklyeföldet.  Az ereklyetartó zárókö-
vének felirata így hangzott:

„Tudd meg óh ember, hogy e helyen Nagy-
Magyarország vérrel, könnyel és verejtékkel

megszentelt földjén állsz.”

A zászlórúdra felvont nemzeti lobogón Magyarország 
alappajzson álló középcímere volt látható. Az Ereklyés 
Országzászló előtt virágágy pompázott, amelyben a 
történelmi és a trianoni ország földrajzi térképe és a 
„Nemzeti Hiszekegy” földből kinőtt virágokkal volt 
kirakva.

Ereklyés országzászló az avatás után, 1928 szeptember

„Urmánczy Nándor pedig akkor szűnik meg élni, 
ha a nemzet nem tud már magyarul érezni.”

(Herczegh Ferenc  1940)
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Az Ereklyés Országzászló felavatási ünnepsége

Az 1928. évi szent istván ünnepi hét legjelentősebb eseménye

Az 1928. évi Szent István ünnepi hét legjelentősebb 
eseménye az Ereklyés Országzászló Szabadság téren 

történő augusztus 20-i felavatása volt, melyre az ország 
szinte minden részéből és a határokon túli területekről 
is nagy számban érkeztek résztvevők, illetve meghívot-
tak. Az emlékmű körül díszruhás rendőrök, cserkészek 
és leventék álltak díszőrséget. Elől Pest megye tíz daliás 
hajdúja kivont karddal tisztelgett az Ereklyés Ország-
zászlónak. A téren megjelent mintegy 100 000 ember 
között ott volt az emlékmű felállítását kezdeményező 
bizottság elnöke, Urmánczy Nándor is. Az emlékmű bal 
oldalán, Szeghő Sándor országos karnagy vezetésével 
a Magyar Dalszövetség ezertagú énekkara sorakozott.  
Tizenkét órakor megkondultak az ország harangjai és 
negyed órán át zúgtak. Ez idő alatt szinte megállt az 
élet az országban. Az ünnepség kezdetét kürtjel jelezte, 
melynek első lépéseként a pest megyei hajdúk magasra 
emelve az ország minden településéről származó földdel 
teli zsákokat, azok tartalmát egymás után leeresztették 
az emlékmű talapzatába épített ereklyetartóba, majd 
ezt követően ráhelyezték a zárókövet.
Ezután hangzott el az emlékmű alapítójának, Urmánczy 
Nándornak nagyhatású beszéde, melyet a nemzet jövőjé-
nek és fennmaradásának gondolatával kezdett: „Az a nem-
zet, mely nem bízik a maga erejében, és beletörődik abba, hogy 
mások irányítsák a sorsát, az a nemzet megérett a pusztulás-
ra, az a nemzet, amelyik ilyen, annak meddő és szégyenteljes 
a jelene és nem lesz jövője, vagy ha lesz, meg lesz pecsételve.” 
Urmánczy beszédében kitért a zászlóállítás okainak ma-
gyarázatára és annak üzenetére is. Mindennek kapcsán 
megjegyezte, hogy „Azért emeltük fel itt a Szabadság-téren 
az elszakított országrészek szobrával szemben ezt az emlék-
művet, azért állítottuk ezt az ereklyét, a zászlótartót, hogy 
élni akarásunknak legyen tanúbizonysága, hogy hirdesse a 
magyar őserőbe vetett hitet és hirdesse a magyar jövendőt.” 
A felállított Országzászló ereklyeföldjére vonatkozólag 
a következő gondolatok hangoztak el: „A talapzatba 
behelyeztük Magyarország földjét. Itt van egy rög Kassáról, 
Pozsonyból, Eperjesről, Túrócból, Ungvárról, Kolozsvárról, 
Marosvásárhelyről, itt van az aradi vesztőhely szent röge. 
Szabadka, Torontál, Pusztaszer, Mohi [értsd: Muhi], Moh-
ács, Rákos, a Vérmező, Esztergom, Székesfehérvár földje. 

Föld a margitszigeti romok közül, ahol a legendás király-
kisasszony élt. Itt van föld a brassói Cenkről, a Kárpátokról 
néhány szikladarabka, mindenhonnan nagyjaink lábnyomá-
ból, hőseink sírhalmairól. Drága hazánknak földje az, azért 
vésettük a márványlapra azt a föliratot, hogy tudja meg 
minden ember, hogy ez a hely Magyarország vérrel, könnyel 
és verejtékkel megszentelt földje.”
Ezután az avatóünnepség egyik legfontosabb mozza-
nata, a nemzeti zászló árbocra történő felvonása kö-
vetkezett, melynek ideje alatt a dalárdák a Nemzeti 
Hiszekegyet énekelték. Ugyanezen idő alatt történt 
a Lord Rothermere részére készített kicsinyített em-
lékmű ereklyetartójának földdel történő megtöltése, 
melyet követően a miniatűr árbocra ugyancsak felvon-
ták a kis selyem nemzeti zászlót. /A miniatűra Lord 
Rothermere részére történő megküldéséről lásd 17. 
oldali írásunkat./ Urmánczy Nándor beszédét azzal 
fejezte be, hogy a főváros kegyeletes gondozására bíz-
ta az emlékművet. 
A Székesfőváros nevében – a gyengélkedő polgármester 
helyett – dr. Lobmayer Jenő tanácsnok vette át őrzésre 
az emlékművet, s a következő rövid beszédet mondotta: 
„A főváros földjéből egy új fa nőtt ki az ég felé. Mert hatal-
mas eszmei fa ez a zászlótartó, amelynek gyökerei messze 
elnyúlnak határainkon túl, azokra a területekre is, amelyek 
a trianoni békéig Magyarországhoz tartoztak. Amikor Bu-
dapest polgármestere nevében az emlékművet  átveszem, 
egyúttal ígérem is, hogy ezen felül ápolni fogjuk azokat a 
gondolatokat is, amelyek ennek az emlékműnek az alkotá-
sához fűződnek.” A történelem az Ereklyés Országzászló 
sorsát, az Észak – Dél – Kelet – Nyugat szoborcsoport-
hoz hasonlóan másként szabta meg, így az is áldozatul 
esett az 1945 utáni kommunista diktatúra pusztításának. 
/A zászló pusztulásának sorsa külön írásban olvasható./
Az Ereklyés Országzászló egy hatalmas nemzeti gondo-
lat, a nemzeti együvé tartozás érzésének meghatározó 
kifejező eszköze volt. Benne testesült meg mindaz, ami 
akkor minden magyar ember szívében ott lakozott, a vágy 
a nemzeti újjáépítkezés és cselekvőképesség újbóli megte-
remtésére. Nem maradhatott tehát más nemzeti feladat, 
mint e célok elérése érdekében minden erőfeszítést meg-
tenni. E gondolat és küldetés meghatározó erejű kifejező 
eszköze volt az Ereklyés Országzászló, melynek márvány 
anyaga csak kő, zászlaja csak szövet, földje pedig csak por 
lett volna, ha az új honalapító nemzedék szívében nincs 
ott az érzés, agyában nincs ott a gondolat, és lelkében 
nincs ott az eszmény, amelyet az ereklyetartóban elhe-
lyezett föld, és az árbocra felhúzott zászló testesített meg: 
a nemzeti megmaradás és magyar jövő megteremtésének 
nagy eszmei célkitűzése.

Országzászló avatás 1928. augusztus 20.

Zászlóavatás- óriási ünnep
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A hálás magyarok ajándéka
Köszönetnyilvánítás Lord Rothermere-nek Londonban

Az Ereklyés Országzászló fehérmárványba faragott 
kicsinyített mását az Urmánczy Nándor által ve-

zetett küldöttség vitte Londonba Lord Rothermere ré-
szére, akinek 1927. június 21-én jelent meg történelmi 
nevezetességű cikke „Magyarország helye a Nap alatt” 
címmel a Daily Mail -ben. A cikk hatására Magyaror-
szág kiszabadult a külpolitikai tényezők szorításából 
és a nemzetközi elszigeteltségből. A cikk a versailles-i 
békerendszer anomáliáit az európai politikai közbeszéd 
napi szintjére hozta.
Az emlékmű felavatásával egyidejűleg a Lord részé-
re üdvözlő táviratot is küldtek, amelynek szövege a 
következő volt: „Ma, Szent István első királyunk napján 
avattuk a zászlótartót, amelynek talapzatába márványba 
vésettük híres cikkének címét. Ugyanott felavattuk azt a kis 
zászlótartót is, amivel ma este útnak indulunk Londonba. 
Szent István első királyunk napjára összegyűlt beláthatat-
lan tömeg nevében üdvözöljük Önben a nagy magyar jövő 
legnagyobb munkását.” A miniatűr emlékmű urnáját, a 
nemzeti összetartozás egységét kifejezve ugyancsak 
Magyarország földjével töltötték meg. A Lordnál való 
tisztelgő látogatás előtt a küldöttség felkereste a lon-

doni „Ismeretlen katona” sírját, ahol koszorút helyezett 
el. A koszorú felirata a következő volt: „A Sors kegyetlen 
rendelkezése volt, hogy egymással szemben harcoltunk. 
A magyarok.”

A miskolci Ereklyés Országzászló
Út a nemzeti egység megteremtéséhez

Az Ereklyés Országzászló Mozgalom társadalmi gon-
dolkodást formáló erejének eredményeképpen, 1934. 

július 1-jén került felavatásra Sátoraljaújhelyen a századik 
országzászló. Urmánczy Nándor ünnepi beszédében arra 
utalt, hogy bár Magyarország területén begyógyíthatat-
lan sebet ejtettek, és testét határokkal vagdalták szét, 
ennek ellenére „a mi egységünket megbontani nem sikerült, 
mert azt nem is lehet.”
Az országzászló mozgalom mélységes erkölcsi értéke leg-
inkább az volt, hogy önmaga által terjedt. Az Ereklyés 
Országzászló Nagybizottság részéről sehová nem küld-
tek ki felhívást, hogy valahol állítsanak országzászlót. 
Ennek ellenére városok, törvényhatóságok, egyesületek, 
vagy éppen közemberek kezdeményezték annak állítását, 
melynek megvalósításában minden esetben összefogott 
az adott közösség társadalma. A századik országzászló 
felavatását követően alig egy hónappal, 1934. augusztus 

9-én került sor a miskolci hét ünnepi eseményeibe ágyaz-
va, a hazához való ragaszkodás szent jelének, az Ereklyés 
Országzászló Miskolcon történő felavatási ünnepségére. 
A város belső részének gyönyörű helyén, a Népkertben 
felállított országzászló avatásán, mintegy tízezer ember 
gyűlt össze. Az ünnepséget a miskolci dalárda éneke ve-
zette be, melyet követően Urmánczy Nándor mondta el 
avató beszédét. Ebben utalt arra, hogy „Miskolc város tör-
ténelme egy a magyar nemzet történelmével.” Hangsúlyozta, 
hogy a felavatásra kerülő zászló „varázserő”, amely újra el-
vezeti az országot a nemzet egységéhez. Az országzászló, 
mint területi országzászló a „Felvidék” elnevezést kapta.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata úgy döntött, 
hogy közadakozásból újjáépíti és 2011. augusztus 20-án 
eredeti helyén felavatja a kommunista diktatúra legsöté-
tebb éveiben elpusztított, a nemzeti összetartozást jelké-
pező miskolci Ereklyés Országzászlót.

Urmánczy Nándor beszéde, a miskolci ereklyés zászló avatásán
1934. augusztus 9-én

Az országzászló újraavatása 77 évvel később, 2011. augusztus 20-án
 foto:  Juhász Ákos,  Miskolci Napló

Urmánczy Nándor Londonban, a hősi emlékmű koszorúzásán / 1928/
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Ima és Jelmondat
a nemzet összetartozását kifejező 

fohász és jelmondat megírására kiírt pályázat

Az Urmánczy Nándor vezette Védő Ligák Szövetsége 
1920 júniusában pályázatot hirdetett a nemzet ösz-

szetartozását kifejező rövid ima vagy fohász és jelmon-
dat megírására. Céljuk az volt, hogy a jelmondat minden 
kiadásra kerülő nyomtatványon, minden újság, folyó-
irat, könyv és füzet borítóján és címlapján megjelen-
jen.  Hogy az elfogadott imával kezdődjék minden nap 
az iskolában, az elemitől az egyetemekig. Azt akarták, 
hogy minden istentisztelet, minden gyűlés, és összejö-
vetel annak ünnepélyes elmondásával kezdődjék, és ki-
fejezze a nemzet összetartozásának és feltámadásának 
gondolatát.

A Nemzeti Hiszekegy
A pályázatra 126 pályázó jelentkezett, de a pályaművek 
száma ennek többszöröse volt. A pályaművel elbírálásá-
ra bizottságot hoztak létre, melynek elnöke Rákosi Jenő, 
tagjai pedig Kozma Andor és Szenner József voltak. Az 
ima nyertese, a felvidéki magyar származású Papp-Váry 
Elemérné, Sziklay Szeréna „Hitvallás” című verse volt.  

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,

Hiszek Magyarország feltámadásában.

A szerző apja gömöri főispán, férje pedig a Magyar Királyi 

Honvédség ezredese volt. Korábban már jelentek meg köte-
tei, Háborús visszhangok (1916) és Mikor a vihar dühöng 
(1917) címmel.
A mondanivaló a nemzet jövőképét állítja elénk.
„Hiszek egy Istenben” – kezdődik az ima első sora, úgy ahogy 
a keresztény hitvallás is kezdődik, mert amikor cselekszünk 
,akkor a kereszténységünk legyen elsőként a szívünkben.
„Hiszek egy Hazában” – A Hazában, melyet Árpád fejedelem 
alapított, Szent István király szervezett állammá, amelyet 
hőseink és vértanúink vére szentelt meg, és ezeréves nem-
zedék munkája tett termőképessé. E sor üzenete azt is kife-
jezi, hogy amely nemzedék hite a hazában meg nem rendült, 
az nem is veszítheti el a hazát. 
„Hiszek egy isteni örök igazságban” – Ez a világegyetem 
fundamentuma. Ez a biztos iránytű a háborgó tengeren, 
és az ablakból kiáradó gyertyavilág a vándornak viharos 
éjszakában. És ez a félelme a gazságnak, és földi szoron-
gatottságában ez a reménye és vigasztalója minden tiszta 
szívnek. Az isteni örök igazság intéző ereje ott kezdődik, 
ahol rendületlenül hiszünk benne, és e hitünk szerint 
élünk és halunk.
„Hiszek Magyarország feltámadásában” – Mert a mi hazánk 
Magyarország, és nekünk hinnünk kell a feltámadásában, 
mert nincsen nagyobb hatalom a Földön, mint egy nemzet 
élni akarása, ha Istennel harmóniában és fia evangéliumá-
nak tanításai szerint él és cselekszik. 
Ámen.
Urmánczy Nándor kezdeményezésére a Védő Ligák Szö-
vetsége, az ország feltámadásába vetett hitet kifejező ima 
megzenésítésére, 1920 év végén pályázatot írt ki. A pályáza-
tok elbírálására felkérték Mihalovich Ödönt, az Országos 
Magyar Királyi Zeneművészeti Főiskola örökös elnökét, 
Koesler János zeneszerzőt, ugyanezen intézmény zene-
szerzési művészképzőjének vezető tanárát, és Kerner Ist-
ván zeneszerzőt, a Magyar Királyi Operaház igazgatóját. 
A pályamunkák beadásának határideje 1920. november 
30-a volt, amely határidőig 316 pályázat érkezett be. A pá-
lyabírák által kiválasztott tíz legjobb alkotást 1921. május 
21-én mutatták be az Operaházban. A végső győztes, a 
vármegyék és törvényhatóságok zeneértő kiküldöttei, és 
a felkért bíráló bizottsági tagok által közösen alkotott 
Országos Bíráló Bizottság szavazatai alapján került ki-
hirdetésre. A győztes pályamű szerzője Szabados Béla, az 
Országos Magyar Királyi Zeneművészeti Főiskola tanára 
lett, aki ezáltal elnyerte a Védő Ligák Szövetsége és a Pesti 
Hírlap által felajánlott 20 000 K fődíjat. A díjnyertes alko-
tást első alkalommal 1921. május 28-án adták elő a Szent 
István Bazilikában, az Apponyi Albert 75. születésnapja 
tiszteletére tartott ünnepi szentmise alkalmával. 

A Jelmondat
A jelmondatra kiírt pályázat nyertese B. Szabó Mihály 
nyugalmazott főispán volt. A jelmondat szövege a követ-
kező volt:

„Csonka Magyarország – nem ország,
Egész Magyarország – mennyország.”

A közérthetőség és gyakorlati alkalmazhatóság kritériuma 
mindkét nyertes pályázat esetében megvalósult. Teljes mér-
tékben alkalmasak voltak rövid, epigrammatikus tömörségük 
révén, hogy a közgondolkodás szerves részévé válva kifejezzék 
a nemzeti összetartozás üzenetét és annak fontosságát.Meghívó a Magyar Királyi Zeneakadémia nagytermébe, a legjobb 

pályaművek bemutatójára
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Hitvallás
Pap-Váry Elemérné díjnyertes 

verse

Az eredetileg három soros díjnyertes fohász szövegét 
a szerző tizenöt szakaszos verssé formázta, melynek 
szövege a következő:

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.

Ez az én vallásom, ez az én életem,
Ezért a keresztet vállaimra veszem,
Ezért magamat is reá feszíttetem.

Szeretném harsogni kétkedők fülébe,
Szeretném égetni reszketők lelkébe,
Lángbetűkkel írni a véres magyar égre:

Ez a hit a fegyver, hatalom és élet,
Ezzel porba zúzod minden ellenséged,
Ezzel megválthatod minden szenvedésed.

E jelszót ha írod lobogód selymére,
Ezt ha belevésed kardod pengéjébe,
Halottak országát feltámasztod véle.

Harcos, ki ezt hiszed, csatádat megnyerted,
Munkás, ki ezt vallod, boldog jövőt veted,
Asszony, ki tanítod, áldott lesz a neved.

Férfi, ki ennek élsz, dicsőséget vettél,
Polgár, ki ezzel kélsz, új hazát szereztél,
Magyar – e szent hittel mindent visszanyertél!

Mert a hit az Erő! Mert a ki hisz, győzött,
Mert az minden halál és kárhozat fölött,
Az élet Urával szövetséget kötött.

Annak nincs többé rém, mitől megijedjen,
Annak vas a szíve minden vésszel szemben,
Minden pokol ellen, mert véle az Isten!

Annak lába nyomán zöldül a temető,
Virágdíszbe borul az eltiport mező,
Édes madárdaltól hangos lesz az erdő.

Napsugártól fényes lesz a háza tája,
Mézes a kenyere, boldogság tanyája,
Minden nemzetségen Isten áldása.

Magyar! Te most árva, elhagyott, veszendő,
Minden nemzetek közt lenn a földön fekvő,
Magyar, legyen hited, s tiéd a jövendő.

Magyar legyen hited és lészen országod,
Minden nemzetek közt az első az áldott,
Isten mit neked címeredbe vágott.

Szíved dobogja, szavad is hirdesse,
Ajkad ezt rebegje reggel, délben, estve,
Véreddé, hogy váljon az ige, az eszme:

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!

Urmánczy Nándor díszmagyarban /1930 körül/

Urmánczy írása 
a  Pesti Hírlap 1934. november 28-i számában
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Krónikák könyvéből
Urmánczy Nándor írása 

a Pesti Hírlap 1925. november 
1-jei számában

„És lehajtá őszülő fejét az őszi deres alkonyatban. És újszerű 
szókkal vegyíté kesergő beszédét.

Elég volt Uram a hamis ünnepségekből és díszes előadásokból. 
Rókahajszolásokból, hegyiversenyekből. Szarvasbőgésből.

Elég volt Uram a sáfárokból. A takart önzésből és a földig való 
megaláztatásból.

Elég volt Uram az éretlenek és nemzetrontók fórumából. És a 
tolakodók sokadalmából.

Elég volt Uram a külországiak imádásából. És a magunkéinak 
lebecsüléséből.

Elég volt Uram a gondatlanok nembánomságából. És a hitege-
tések és hazugságok bokrétáiból.

Elég volt Uram az oktalan és magtalan beszédekből. És a ké-
nyelmes tétlenség hamis igazolásából.

Elég volt Uram a gyengeség köpenyébe való kapaszkodásból. És 
a kishitűség nagyranövesztésének undok bűnéből.

 Elég volt Uram a gyávák hatalmából. És a mi szégyenünk meg-
duzzasztásából.

Elég volt Uram a márvány tűzhely melletti édes szendergésből. 
És a két hüvelykujjal való csendes malmozásból.

Elég volt Uram a sült galambokból. És a sületlenségekból, ami 
naponta kijár minekünk.

Elég volt Uram a bölcsek mértékéből. És a fejeknek és falaknak 
együttes emlegetéséből.

Elég volt Uram a szomszédok gazságaiból. És népednek pusz-
tulásából. 

Elég volt Uram a cserebogarak és sáskák szüreteléséből. És a 
vadak szakadatlan prédavetéséből.

Elég volt Uram a Te türelmedből. És a mi keserves vezeklé-
sünkből. 

És legyen elég a gyarló beszédből. Mert a fősáfárok és alsáfárok 
körül senki sem szokta magára venni az intelmeket. És né-
pednek gyásznapjait és keserves esztendeit hiábavalóságban 
emésztik tovább.

És ekkor őszülő felét továbbra is lehajtván, elnémulva pana-
szos ajka az őszi, deres alkonyatban. És az Úr szemeivel sokáig 
nézte a hallgatót. 

És magában tünődék az Úr, az erős Isten. Vajon hol vétette 
el művét?”

Urmánczy Nándor levelesládája - a 68 kötetes naplósorozatot
dr. Gortvay István a Magyar Országgyűlés Könyvtárának adományozta

Herczegh Ferenc: 
in memoriam 

Urmánczy Nándor
„minden szenvedélye a nemzeti 

eszméért lobogott”

[…] Egy egész ember, a legigazabb magyar, egy teljes 
élet hirtelen véget ért Erdélyben. Urmánczy Nándor 
váratlanul megtért őseihez. Megtért a szó valódi értel-
mében is, mert az idegen rabságból kiszabadult szülő-
helyén Maroshévízen halt meg, ahová huszonkét esz-
tendei kényszerű távollét után térhetett vissza. A szíve 
ölte meg, amely két évtizeden át haragos türelmetlen-
séggel dobogott Erdély felé. A számkivetés fájdalmát 
elbírta, de belehalt a boldog viszontlátás izgalmába. 
Közvetlenül halála előtt azt mondta: «Soha életemben 
ilyen boldog nem voltam.»
Tüzesvérű, komor, szenvedélyes magyar volt. De min-
den szenvedélye a nemzeti eszméért lobogott, minden 
gondolata és tette a magyarság ügyét kívánta szolgál-
ni. […] Az ő szerelme, az ő rögeszméje, élete, becsülete 
és életcélja a magyarság boldogulása volt.
A világháborút megelőző években, mint a magyar 
törvényhozás tagja, a függetlenségi gondolat elszánt 
rohamcsapatában küzdött. […] A bukaresti kormány 
elkobozta tízezer holdas uradalmát. Sohasem hallot-
tuk, hogy ezen kesergett volna, neki Erdély elvesztése 
fájt. […]
A magyar igazság szolgálatában szervezte meg nagy-
szabású és fényesen sikerült Országzászló-mozgalmát. 
A mozgalom nagyhatású eszköznek bizonyult a ma-
gyar közömbösség leküzdésére, az országos közvéle-
mény megszervezésére, a külföld figyelmének feléb-
resztésére. […]
Menjünk ki a temetőbe magyarok, a nemzet legér-
tékesebb része ott pihen a föld alatt. Azaz dehogy is 
pihen: aki földi életében valamely közhasznú gondo-
lat hordozója volt, az évszázadok múltán is együtt él, 
harcol és dolgozik népével. Non omnis moriar! Rákóczi 
vagy Kossuth Lajos akkor tudna csak végleg és egészen 
meghalni, ha a nemzetből kipusztulna a szabadságsze-
retet és a függetlenség vágya. Urmánczy Nándor pedig 
akkor szűnik meg élni, ha a nemzet nem tud már ma-
gyarul érezni.”
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Miron Cristea egy évben született Urmánczy Nándorral 
Maroshévízen. A budapesti egyetemen egyidejűleg ta-
nultak, Miron Cristea filozófiát, míg Urmánczy Nándor 
jogot. Ugyanabban az évben fejezték be tanulmányaikat 
az egyetemen és számos rendezvényen is közösen vettek 
részt. Ilyen esemény volt például a maroshévízi görög kele-
ti templom felszentelése, melyhez maga Urmánczy Nándor 
is pénzbeli adománnyal járult hozzá. Cristea Románia első 
pátriárkája lett, majd Románia miniszterelnökévé vált.
Első iskola éveit a maroshévízi iskolában végezte, majd 
1879 és 1883 között a besztercei szász iskolában tanult. 
1883 és 1889 között a naszódi határvadász iskolába járt, 
majd ezt követően 1891-től a budapesti egyetem filozó-
fia szakán tanult, ahol 1895-ben doktorált. 1899-ben hét 
hónapon át a budapesti Vallás- és Közoktatásügyi Minisz-
tériumban hivatalnokként dolgozott. Ezek után tanár és 
iskolaigazgató volt Szászvárosban. 1900. január 30-án 
szentelték pappá. 1902-ben szerzetesnek állt. Az évek során 
a „Telegraful Roman” című újság szerkesztője, a nagyszebeni 
Astra elnöke (1905), és a nagyszebeni Román Zene Egyesü-
let elnöke volt. 1909. december 3-án Krassó-Szörény püspö-
ke, 1925. február 4-től pedig Románia első pátriárkája volt. 
Nevéhez fűződik a maroshévízi Szent Illés kolostor alapítá-
sa, melyet eredetileg 1847-ben a közeli Gödemesterházán 
építettek, amelyet később lebontatott és Maroshévízre ho-
zatott. A templomot 1928. október 21-én szentelték fel.

Az „Apostolul” című újság létrehozatala is Miron Cristea 
nevéhez fűződik ugyanúgy, mint a Miron Patriarhul 
campulungi teológiai iskola (1922), és a maroshévízi román 
iskola (1925) megalapítása. 1927-ben megalakította a bu-
karesti Vallásos Zene Akadémiát. Neki köszönhető továb-
bá, hogy Maroshévízet 1924-ben városi rangra emelték, és 
szintén az ő tevékenységének eredményeként alakult meg 
a ’20-as évek elején Maroshévízen a Toplitana Bank. Az 1927 
és 1930 közötti években Mihály román király gyámja, majd 
1938. február 10-től, az Octavian Goga kormány lemondá-
sától 1939. március 6-án bekövetkezett haláláig Románia 
miniszterelnöke volt. Jól beszélt és írt anyanyelvén kívül 
magyarul, németül és franciául. Miron Cristea az Osztrák-
Magyar Monarchiában elő románság szellemi és politikai 
felvilágosításának a harcosa volt, erőteljesen képviselve a 
román nemzeti egység gondolatát.
A korábbi.– Octavian Goga által vezetett – román kormány 
1938. janár 21-én fogadta el a román állampolgárság felül-
vizsgálatáról szóló 169-es határozatát, amelyet a kormány-
váltás miatt már Miron Cristea miniszterelnök kormánya 
alkalmazott. Ezen jogszabály alkalmazásával 225.222 ro-
mániai zsidót fosztottak meg román állampolgárságától.
Miron Cristea mellszobra Maroshévíz központi parkjában 
található. Urmánczy Nándor közterületi szobrának felállí-
tásához ugyanakkor Maroshévíz román többségű képvise-
lőtestülete a mai napig nem járult hozzá.

Maroshévízi Párhuzamos sorsok
Urmánczy Nándor kortársa, Miron Cristea 

Urmánczy Nándorhoz hasonlóan Maroshévíznek volt egy olyan román szellemi és politikai 
vezetője is, aki tevékenységével szintén jelentős mértékben járult hozzá 

Maroshévíz fejlődéséhez.

Képeslap Maroshévízről 1910-ből 
forrás: www.marosheviz.info
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Urmánczy Nándor unokája

Interjú Dr. Gortvay Istvánnal

– Tisztelt Ügyvéd Úr, hogyan emlékezett a család Urmánczy Nán-
dorra? Milyen ember volt Urmánczy Nándor?
– Ilyenkor jó lenne valamilyen magvas, ütős gondolatot mon-
dani, de sajnos nem tudok. Születésem előtt halt meg nagy-
apám, így sajnos személyesen nem ismerhettem Őt. A családi 
elbeszélésekből több Urmánczy kép bontakozott ki. Volt a 
politikus, a hazafi, a katonákért tevő ember és a papa. Nos, 
mindegyikhez fűződtek történetek. Ami viszont összeköti 
ezeket a külön arcképeket, az a jóság. Bármit is hallottam, 
bármit is olvastam róla – ez utóbbi lehetett vele nem egyetér-
tő levél vagy cikk – egyet mindenki ismételt, elismert, hogy 
jó, nagyon jó ember volt. A politikát megelőzően a családjá-
nak élt, és gyermekeit imádta. 
 
– Az Urmánczy család ezer szállal kötődik Maroshévízhez. Milyen 
szerepet töltött be Maroshévíz Urmánczy Nándor életében?
– Maroshévíz vagy inkább Toplicza a kezdet. Érdekes, min-
denkitől csak a Toplicza elnevezést hallottam, akár Erdély-
ben, akár itthon. Ez volt az Ő otthona, kiindulási pontja, 
ahová mindig visszatért és ahová a „száműzetés” alatt 
mindig vissza akart menni. Sikerült neki, ott is halt meg. 
Az Urmánczy család története részben Toplicza történetéről 
szól. A város fejlődése szorosan összefonódik az Urmánczy 
család tevékenységével. Ebből nagyapám maximálisan kivet-
te a részét. Toplicza, Maroshévíz joggal és büszkén emlékez-
het szülőfiára most e szobor fölavatásával.
 
– Az Ereklyés Országzászló mozgalom a két világháború közötti 
Magyarország egyik legjelentősebb társadalmi megmozdulása 
volt. Milyen üzenetet hordozhat napjainkban az Ereklyés Or-
szágzászló mozgalom?
– A 20. században minden felgyorsult, így a történelem is. 
Ami más korszakokban akár évszázadokig ugyanúgy fenn-
maradt, amiről ugyanúgy vallottak, amit ugyanúgy éreztek, 
az a múlt században lerövidült, megváltozott és néha át is ala-
kult. Ez történt az Országzászló mozgalommal is. Ez a zászló, 
amelyet ma már nyugodtan nevezhetünk nemzeti zászlónak 
is, minden egyéb jelző nélkül jelképezi a magyar nemzet ösz-
szetartását, kulturális és nemzeti egységét függetlenül at-

tól, hogy a magyarság százezrei vagy milliói a világ melyik 
államának keretei között élnek. Nemzeti lobogónkat ezért 
ugyanúgy lengetheti a szél azokon a magyarlakta területeken 
is, melyek országunk határain kívül vannak. Békésen megfér 
egymás mellett a magyar és a másik állam nemzeti zászlaja. 
 
– Urmánczy Nándor hagyatékából ránk maradt 68 kötetes napló-
ja. Mi a naplók keletkezésének és sorsának története?
– Néha a könyvek sorsa is hasonló az emberek sorsához. Or-
szágot változtatnak. Határok mennek rajtuk keresztül. Ez 
történt a naplókkal is. Kezdetben Erdélyben íródtak, aztán 
egyszercsak úgy találták magukat Budapesten, hogy Erdély 
már más országhoz tartozott. Majd 1957-ben Ausztriába ke-
rültek nagyanyámmal. Ő őrizte őket haláláig, majd anyám 
nővére lett az őrzőjük. Az 1980-as évek végén hozta őket 
haza anyám Bécsből. Azóta az én könyvtáramat gyarapítják. 
Ezzel azonban történetük nem ért véget. Anyám végrende-
lete szerint a naplók sorsa könyvtárba helyezés lesz. Miután 
nagyapám több, mint tizenöt évig országgyűlési képviselő 
volt, a legtermészetesebb megoldás az, hogy az országgyűlé-
si könyvtár kezelésébe és őrzésébe fognak kerülni. Jelenleg 
folyik a 68 kötet anyagának digitalizálása. Anyám kívánsága 
volt az is, hogy a naplók legyenek nyilvánosak és kutatha-
tók. Igen sok olyan eredeti okiratot tartalmaznak, melyek a 
történészeknek, kutatóknak meglepetéssel fognak szolgál-
ni. Bízom benne, hogy hamarosan egy tanulságos válogatást 
nyújthatunk belőle egy könyv formájában.

– Mit tartana Ön a legfontosabbnak Urmánczy Nándor szellemi 
hagyatékának megőrzéséből? Mi Urmánczy Nándor üzenete?
– A nagyapám embersége mellett hazafi volt a szó legteljesebb 
és legszebb értelmében. Hazafi volt, aki feltétel nélkül szeret-
te országát, és szerette az abban élő embereket nemzetiségre 
való tekintet nélkül. Erről tanúskodnak az első világháborús 
katonák hozzá írt levelei, melyeket a „Katonaládában” gyűj-
tött össze és publikált. Ezeket olvasva lehet igazán megismer-
ni nagyapám gondolatvilágát és máig tartó üzenetét is, hogy 
egy politikusnak első és talán kizárólagos kötelezettsége tö-
rődni hazájával és foglalkozni annak népével, lakosságával.

Dr. Gortvay István szülei, Urmánczy Anna és Gortvay István 193o-ban tartottak esküvőjüket
a fotó a Képes Krónika című újságban jelent meg



A napjainkban is jól működő vízikomplexum, az Urmánczy-fürdő 1897-ből

Az Urmánczy Nándor szoboravatás programja 
Maroshévíz, 2011. szeptember 4. 

Szent Péter és Szent Pál római katolikus templom és  kertje 

10.30  Szentmise Urmánczy Nándor tisz- 
 teletére

11.20 Himnusz 
 Ünnepi beszédek
  Dr. Kövér László, a Magyar
  Országgyűlés Elnöke
 László Tamás, Budapest XV. kerü- 
 letének polgármestere
 Dr. Gortvay István, Urmánczy  
 Nándor unokája
 Czirják Károly, a Dr. Urmánczy  
 Nándor Egyesület elnöke
 Izsák Balázs, a Székely Nemzeti  
 Tanács elnöke 
 A rendezvényen jelezte   
 részvételét Örményország 
 Bukaresti Nagykövetsége is.

 Szobor leleplezése 
 Szobor megáldása
 László Áron római katolikus  
 plébános és Balla Árpád refor- 
 mátus tiszteletes
 Az eseményen közreműködnek:
 Háromhatár Egyesület kórusa 
 Dr. Urmánczy János Cserkészcsapat,
  Portik Péter, Orbán Zsolt, Nagy  
  Bernadett és Ladó Tihamér.

12.00 Székely Himnusz
  Látogatás Urmánczy Nándor  
  sírjánál
  Az Urmánczy kastély meglátogatása

13.00 Állófogadás a Maroshévízi 
 Kemény János Gimnáziumban

URMÁNCZY NÁNDOR DÍJ ÁTADÁS
Maroshévízi Kemény János Gimnázium díszterme

„MENTSD MEG” környezetvédelmi rajzkiállítás 
döntőseinek díjazása, a festmény-és képkiállítás 
megnyitása
A budapesti KlubNetCet, 
az Alkotók, Művészek és Művészetpártolók Egye-
sülete és a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület közös 
szervezése

13.50 Ünnepi beszéd
 Mozga Márta, a ClubNetCet Egyesület  
 elnöke
 Közreműködnek:
  Csapó Lajos, az Alkotó Művészek és  
  Művészetpártolók Egyesületének elnöke
 Bukva Zsuzsanna és Németi Pál népdal- 
 énekesek, Bodor Loránd hegedűs  

14.10 Urmánczy Nándor díj átadás

URMÁNCZY SZIMPÓZIUM
Maroshévízi Kemény János Gimnázium díszterme

14.25 ELŐADÁSOK ÉS ELŐADÓK

 Megmaradás Erdélyben – Izsák Balázs
 Az Urmánczy hagyaték időszerűsége – Dr.  
 Száva Tibor 
 Örmény múlt és jövő Erdélyben – Puskás  
 Attila 
 Az Ereklyés Országzászló kutatás aktuá- 
 lis eredményei – Nagy Zsolt 
 Báró Kemény János és a marosvécsi vár- 
 kastély – Nagy Kemény Géza 
 Urmánczy Nándor életútja – Bodor Attila 
 Az Urmánczy Nándor Egyesület ez évi  
 tevékenysége – Ladó Miklós

16.50 Látogatás az Urmánczy termál strandon



A kiadvány a 2011. szeptember 4-i,  maroshévízi Urmánczy Nándor 
szoboravatási ünnepségre készült

Kiadja a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület

Felelős kiadó: Czirják Károly, a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület 
elnöke

Szerkesztette: Fráter Olivér és Stiglmayer Gábor
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