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lékezet ápolásához. Ez a felfedezés egy-
ben annak a különös vetélkedésnek a kez-
detét is jelentette, amelyben a két nagy 
közgyűjtemény igyekezett megszerezni 
Szentpétery Tibor fényképeit, saját archí-
vumuk számára, minden bizonnyal a leg-
jobb szándékok által vezérelve. 

Kósa Judit így méltatja a 2003-ban ren-
dezett nagyszabású Don-kanyar kiállítást 
a Hadtörténeti Múzeumban, amely az át-
törés 60. évfordulójára készült:

„Dr. Szentpétery Tibor haditudósító 
egész katonai karrierje kibontakozni lát-
szik az üveg mögé került néhány szemé-
lyes emlékből. Fél évszázad után is ösz-
szeszoruló gyomorral nézzük a szétron-
csolódott fényképezőgépet, a szétlőtt ku-
lacsot és a levágott ujjú, véres zubbonyt. 
Még akkor is, ha egy korabeli fotón 
jól látni magát a tartalékos zászlóst is, 
amint felkötött karral a telibetalált masi-
nát vizsgálgatja. A kiállítás semmit sem 
magyaráz túl, egyáltalán, alig magya-
ráz. A látvány hivatott mindent elmon-
dani. A kormányzó hadparancsa, a hát-
országnak szánt, ömlengően drámai, hő-
sies küzdelemről szónokló plakátok és 
mellettük Jány 1942 júniusában kelt le-
vele, amelyben szűkszavú mondatokkal 
a nehézségekről szól, és a téli ruha meg 
a füstölt szalonna utánpótlását sürgeti. 
Az itt kiállított fotók a front hétköznapi 
pillanatait mutatják. Az őzikét dédelge-
tő borostás és piszkos honvédeket, a friss 
kenyérbe boldogan beleharapó suhan-
cot, meg azt a katonát, aki szinte megsi-

mogatja a tábori posta ütött-kopott levél-
szekrényét.”6

„Én soha nem megbízásból fényképez-
tem. Azért készítettem a felvételeket, mert 
úgy éreztem, az esemény mond valamit. 
És énnekem a fényképezőgép mindig a 
lételemem volt.”7
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Zeneagapé
2013. november 24-én az örmény katolikus templomban, (Budapest XI., Orlay u. 
6.) a 16,30 órakor kezdődő szentmise után, melyen Szilvay Ingrid előadóművész káp-
ráztatja el közönségét. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Szongoth Gábor szervező

A Hargita megyei Maroshévízen 1868-ban 
született Urmánczy Nándor politikai és köz-
életi tevékenysége rendkívül sokoldalú volt. 
Célját és lényegét tekintve azonban mind 
egy kérdés, a nemzeti összetartozástudat és 
cselekvőkészség megőrzése iránti elköte-
lezettség gondolata köré csoportosítható. A 
szászrégeni választókerület küldötteként ti-
zenhat éven keresztül (1902-1918) volt tag-
ja a magyar képviselőháznak, ahol nemze-
tét és szülőföldjét igyekezett szolgálni. Ak-
tív képviselői tevékenységének köszön-
hetően fejezték be és adták át – többek kö-
zött – 1909. október 29-én a székely körvas-
út Szászrégen és Gyergyószentmiklós közöt-
ti szakaszát, amely a Székelyföld gazdasági 
fejlődésében jelentett mérföldkövet. Az első 
világháború ideje alatt 1917-ben önként vo-
nult be katonának. Negyvenkilenc évesen a 
9-es honvédhuszárok önkéntese lett, és a bu-
kovinai fronton teljesített szolgálatot. Hősi-
ességéért vitézségi érmet kapott. 1918 ok-
tóberében kormánybiztossá nevezték ki és 
Pólába küldték, hogy az ott szolgálatot tel-
jesítő mintegy húszezer magyar tengerész 
helyzetéről készítsen jelentést. Ugyanezen 

év novemberében Budapesten Jancsó Be-
nedekkel, zilahi Sebess Dénessel és Ugron 
Gáborral közösen megalakították a Székely 
Nemzeti Tanácsot. 

Az impériumváltást követően Urmánczy 
távozni kényszerült szülőföldjéről. A trianoni 
döntést követően nevéhez fűződik a Védő Li-
gák Szövetségének megalapítása, amelynek 
két fő kezdeményezése: a pesti Szabadság té-
ren felállítandó Észak, Dél, Kelet, Nyugat el-
nevezésű szoborcsoport, valamint a „Nem-
zeti Hitvallás és Jelmondat” megalkotásá-
ra vonatkozó pályázat kiírása volt. Az ő in-
dítványára született a nemzeti összetartozást 
jelképező, a Szabadság téren 1928-ban felál-
lított Ereklyés Országzászló, és annak egész 
Magyarországra kiterjedő mozgalma. En-
nek eredményeként a két világháború között 
több mint ezer országzászlót állítottak fel. Az 
Ereklyés Országzászló Mozgalom egy ha-
talmas nemzeti gondolat, a nemzeti együvé 
tartozás érzésének meghatározó kifejezőesz-
köze volt. Benne testesült meg mindaz, ami 
ak kor minden magyar ember szívében ott la-
kozott: a vágy a nemzeti újjáépítkezés és cse-
lekvőképesség újbóli megteremtésére.

„Az ember, akit nem győztek le” (Invictus, 2013 október)

Az Urmánczy Nándor-emlékpad újraállítása
Tisztelet a nemzeti összetartozás gondolatát hirdető államférfi előtt

Az ünnepség résztvevői

Fülöp Ákos megszentelte az emlékművet



Erdélyi Örmény Gyökerek2013. november

38

Erdélyi Örmény Gyökerek 2013. november

39

Urmánczy Nándor politikai folyamatokban 
és eseményekben betöltött szerepét a marxis-
ta és posztmarxista történetírás minden esz-
közzel igyekezett elhallgatni és eltorzítani. 
Urmánczy végigélte mindazt, ami a XX. szá-
zadi magyar történelem szempontjából sors-
fordító esemény volt. Tanúja volt az ország 
háborúba lépésének, a forradalmak korának 
és hazánk katonai megszállásának. Fennma-
radt ugyanakkor 68 kötetes naplója, amely 
kortörténeti dokumentumot olvasva nemcsak 
egy nagyszerű államférfi és egy aktív közéle-
ti tevékenység bontakozik ki előttünk, hanem 
egy nagyon szeretni való ember lénye is. Ma-
gyar volt, aki szenvedélyesen szerette fajtáját 
és hazáját, és ebben nem ismert megalkuvást. 
Egy adottság és két erény, amelyek közül bár-
melyikért sokat lehetett szenvedni a XX. szá-
zadban. És néha, nagyon ritkán, boldognak is 
lehetett lenni. Neki mindkettőből kijutott.

Urmánczy Nándor 22 évi kényszerű tá-
vollét után, 1940. október 23-án tért haza 
Maroshévízre. Szülőföldjén nyolc boldog 
napja volt, amely részben pótolta számá-
ra a 22 évnyi kényszerű száműzetést. 1940. 
október 31-én – a reggeli után – unoká-
ja, Urmánczy Gizella holtan találta szobá-
jában, kedvenc karosszékében ülve, amely 
a Marosra tekintő ablak előtt állt. Ahogy 
Herczegh Ferenc, a kor írófejedelme írta 
róla: „A számkivetés fájdalmát még elbírta, 
de belehalt a boldog viszontlátás izgalmá-
ba.” Teste most a család maroshévízi krip-
tájának csendes lakója, de emlékezete ott él 
minden öntudatos magyar ember lelkében.

Halálát követően tiszteletére az Erdélyi Fér-
fiak Egyesülete 1942. október 25-én – ked-
venc platánfája alatt – emlékpadot állított a 
Margitszigeten. Az alkotást, amely a Szabad-
téri Színpad mellett, a romok felett álló Szent 
Mihály kápolna és a Pest felé néző parti sé-
tány által határolt parkrészen, az évszázados 
platánfák árnyékában állott, a ditrói születésű 

Siklódy Lőrinc készítette. A pad egyik oldalán 
csobogó, másik oldalán pedig egy kis oszlop 
állott, amelyet három mélyített dombormű dí-
szített. Egyiken a politikus portréja, a máso-
dikon az Ereklyés Országzászló előtt szóno-
koló Urmánczy, a harmadikon pedig az Erdé-
lyi Férfiak Egyesületének címere volt látható. 

Urmánczy Nándorra, az egykori ország-
gyűlési képviselőre és a XX. század egyik 
jelentős közgondolkodójára ma annak elle-
nére egyetlen jel sem emlékeztet a főváros-
ban, hogy nemzeti összetartást erősítő tevé-
kenységét többségében itt fejtette ki. Szülő-
városában, az erdélyi Maroshévízen, a kato-
likus templom kertjében 2011-óta szobra ál-
lít emléket elévülhetetlen érdemeinek. Bu-
dapest régi adósságát törleszti akkor, ami-
kor emléket állít egy olyan államférfi szá-
mára, aki tevékenységét a magyar nemzet 
feltétlen szolgálatában fejtette ki.

(Szerk. megj.: Az Urmánczy emlékpad 
újrafelállításának ünnepsége 2013. októ-
ber 1-én 14 órakor zajlott a Margit-szige-
ten, melynek során Fülöp Ákos atya örmény 
katolikus rítus szerint megszentelte az em-
lékművet. Az erdélyi örmény gyökerű csa-
lád meghívására a rendezvény meghívottja 
volt dr. Issekutz Sarolta EÖGYKE elnök is.) 

A Margit-szigetnek a Szabadtéri Színpad 
bejárójának jobb oldala, a romok felett 
álló kis kápolna és a Pest felé néző par-
ti sétány által határok parkrészén, a nap-
sütéses őszi verőfényben úszó évszázados 
fák sárguló lomjai alatt sokszázan gyüle-
keztek vasárnap. Itt avatta fel az Erdélyi 
Férfiak Egyesülete a Székesfővárosi Köz-
munkák Tanácsának támogatásával az 
Urmánczy Nándor emlékezetére felállí-
tott padot és oszlopot [...].

E helyen pihent meg sokszor harcai kö-
zepette Urmánczy Nándor, kedvenc fá-
jának árnyékában, amikor már Erdélytől 
szülőföldjétől végleg elszakította a ma-
gyar sors kegyetlen változása és nem jut-
hatott többé szülőföldjére. 

Az avatóünnepségen ideiglenes felál-
lított Országzászló-lobogó most mégis a 
sírjánál, Maroshévizen hirdeti majd, hogy 
küzdelme nem volt hiábavaló. Itt állítják 
fel ugyanis az ünnepség után. A művészi 
domborműveket Siklódy Lőrinc szobrász-
művész alkotta.

Az avatáson ott voltak Urmánczy Nán-
dornak még életben lévő régi képviselő-
társai közül többen: így Barabás Samu 
volt kolozsvári esperes és mások. A ha-
zafias egyesületek küldöttségei, a szé-
kely és más erdélyi testületek élén Pávay 
Vajna Viktor ny. altábornagy, Kolossváry 
Bálint egyetemi tanár, dr. Avedik Félix, a 
marostordaiak küldöttei, ott voltak vitéz 
Rátvay Imre ny. vezérőrnagy, Dalmady 
Ödön miniszteri osztályfőnök, dr. Légrády 
Ottó főszerkesztő, Gortvay Tibor, dr. Grill 
Lóránt és mások. 

1942 október

Urmánczy Nándor-emlékmű állítás
Részletek a Pesti Hírlap 1942. október 27-én megjelent tudósításából

Dr. Sándor László ny. főkapitány mon-
dott az EFE nevében avatóbeszédet. [...] 
Utalt azokra a súlyos nehézségekre, ame-
lyekkel harcaiban, Trianon után, különö-
sen az első évtizedben az antant állandó 
tiltó rendelkezései miatt meg kellett küz-
denie, hogy a magyar feltámadás gondo-
latát ébrentarthassa.

A Felvidékiek nevében Kalmár Elek ny. 
tankerületi főigazgató vázolta Urmánczy 
Nándor munkásságának jelentőségét Er-
dély háláját Dr. Dániel Áron, az Orsz. Ma-
gyar Sajtókamara főügyésze tolmácsolta 
megkapó szavakkal, majd a felszabadult 
délvidékiek nevében dr. Fall Endre a Re-
víziós Liga igazgatója méltatta Urmánczy 
Nándor döntő szerepét a magyar feltáma-
dásban való hit felébresztésében még ak-
kor, amikor a menekültek ezrei lepték el a 
megszállott területekről kétségbeesetten a 
megmaradt országot. 

Az Ereklyés Országzászló Nagybizott-
sága nevében dr. Cselényi Pál országgyű-
lési képviselő mondott köszönetet az em-
lékmű megalkotásáért, mint annak a tes-
tületnek a társelnöke, amelynek élén 
Urmánczy Nándor munkásságát folytat-
ta. A Közmunka tanács nevében Koffka 
Péter műszaki tanácsos vette át az emlék-
művet.

Végül a koszorúk elhelyezése követ-
kezett, amelyek során a Pesti Hírlap, a 
cserkészparancsnokság, leventék és több 
egyesület koszorúját tették le.

(A szöveg a korabeli helyesírással írt, szó 
szerinti cikket tartalmazza.)

Az Urmánczy emlékpadon ül (jobbról balra): 
Tarlós István főpolgármester, Dr. Gortvay Ist-
ván unoka, Németh Szilárd Budapest kulturális 
és turisztikai tanácsnoka, Csepel polgármeste-
re, Czirják Károly (Maroshévíz)


