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örmény rész is, ettől jobban érzem ma-
gaméslélekbengazdagabbvagyok,mert
őáltala nekem is közöm van az örmé-
nyektöbbévezredeskultúrájához,amely
amegmaradásértvívott szívósküzdelem
példaképévémagasulelőttem.
Ha évente egyszer-kétszer megállok a

többmintkétméteressírkőelőtt,hogyvi-
rágot helyezzek reá, a marosszentimrei
református templom tornya jut eszembe,
amelyetamagyarokgyőzelméreemeltek
ötésfélszázadévvelezelőtt.
„Drága Dédnagymamám! – mondom

neki.Ezasírkő,melyetaTeneveddelis
megjelöltek, akárcsak amarosszentimrei
templomtornya,agyőzelmethirdeti.ATe

győzedelmedet is. Hiszen Te nem haltál
meg,mivel bennem újra élsz, és 9 uno-
kám és két dédunokám közül, akik ne-
kedszépunokáid,majdcsaktalálokegyet,
akitovábbvisziazemlékezésfonalát.So-
katsegíthetszmajdabbanaküzdelemben,
melyet létünkért és megmaradásunkért
folytatunkErdély földjén, napmint nap.
Mertmígcsillagleszazégen,fűamezőn,
amígazerdőbenfanőésaNapkoronája
világitránk,jogosküzdelmünketnemad-
jukfel.ÖrökkééljhátbennünkésIstenis
éltessendrágaDédi.”

Csíkszereda, 2017. szeptember 29.                            
Beder Tibor

(2008. március 21.)

  

Urmánczy Nándor gondolkodását ak-
kor értjük meg igazán, ha életútját a
maroshévíziCzirják Károlykutatásaialap-
ján követjük. Az Örményországból szár-
mazócsaládaXIII.századbanbetörőszel-
dzsuk törökök elől Perzsiába menekült,
aholazUrmia-tómelletti,azonosnevűfa-
luban telepedett le. Több évszázad múl-
tána lengyelországiLemberg,mainevén
Lvov(Ukrajna)városábaköltözött,acsa-
ládegyikágaittvettefelazUrmánczy ne-
vet.AXVII. századbanErdélybe települ-
tek,majdGyergyó-Topliczán(Maroshévíz)

Kerek évforduló – 150 évvel ezelőtt született

Urmánczy Nándor hagyatéka 
Hitt Magyarország feltámadásában

Fekete István szerint egy ember addig él, ameddig emlékeznek rá. Urmánczy Nán-
dor élen járt a Trianonban megcsonkított, lelkileg megtört Magyarország újraélesz-
tésében. Több mint 600 szoborcsoport felállítása mellett pályázatain születtek a „Hi-
szek Magyarország feltámadásában”, vagy a „Csonka Magyarország nem ország” 
jelmondatok.

kötöttekki,1868.október1-jénittszületett
UrmánczyNándor.
A cseperedő ifjú komoly tanulmányo-

kat folytatott.Anyanyelvi szinten beszélt
románul,angolul,németül,franciául,jogi
diplomája birtokában pedig főszolgabíró
lett.Munkájamellett közfeladatot is vál-
lalt, megjelent írásaiért az Erdélyi Kár-
pátEgyesületkiistüntette.Maroshévízen
ő alapította az első állami iskolát, vala-
mint az első helyi újságot, míg családja
azegyikházukbannyitottkórházat,ésáll-
taazorvosok,asszisztensekegyrészének
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fizetését.Nemkevésbévoltjelentősaköz-
lekedésfejlesztésébenvégzetttevékenysé-
ge,hiszenazőközbenjárására fejeződött
beSzászrégenésGyergyószentmiklóskö-
zöttaszékelykörvasútépítése.
Apolitikai életbe is be-

kapcsolódott. Független-
ségi és 48-as programjá-
val 1902 októberében lett
országgyűlési képviselő,
mely tisztségét 1918-ig
töltötte be.Az I. világhá-
ború idején,1915-benön-
kénteskéntbevonult,majd
kormánybiztosként aMo-
narchia isztriai kikötővá-
rosába, Pólába (Pula) he-
lyezték, hogy a magyar 
tengerészek helyzetéről
adjonjelentést.
1918-as leszerelése

után első útja aKárolyi-
kormány külügyminisz-
teréhez, Linder Bélához 
vezetett, akit részeg gaz-
embernek nevezett. Káro-
lyit sem kímélte, szin-
tén személyes találkozá-
sukkor vele szemben az
országrombolókifejezést
használta.
A trianoni tragédiát kö-

vetően a megcsonkított Magyarországról
kétévtizedignemtértvisszaszülőföldjére.
Nemarománokáltalelkobzott többmint
tízezerholdnyibirtokátsajnálta,hanemaz
országotértigazságtalanságéshálátlanság
bántotta. Állítását történelmi példával bi-
zonyította:„Mi védtük századokon át Nyu-
gat-Európát a kelet felől ostromló török, 
tatár támadásokkal szemben.”
Életétettőlkezdveaterület-éslakosság-

vesztés miatt lelkileg megtört magyarság

felélesztésének szentelte. Megalapította a
Védő Ligák Szövetségét, amely 1920-ban
olyan jelmondat, illetve ima megírására
hirdetettpályázatot,amelyanemzetössze-
tartozásáthangsúlyozta.Agyőztesgondo-

lat megjelenhetett sajtóter-
mékeken, könyvek cím-
lapján, az iskolákban pe-
digmindennapezzelkez-
dődött a tanítás. Nyerte-
se Papp-Váry Elemérné, 
született Sziklay Szeréna 
Hitvallás című verse lett,
melynek első három sora
- „Hiszek egy Istenben, 
Hiszek egy hazában, Hi-
szek egy isteni örök igaz-
ságban, Hiszek Magyar-
ország feltámadásában” 
-szállóigévévált.
A történetnek azonban

ezzel még nem volt vége. 
1920 végén Urmánczy
kezdeményezéséreaVédő
Ligák Szövetsége a vers
megzenésítésére is pályá-
zatot írtki.A tíz legjobb-
nakítéltbeadványtazope-
raházban, míg Szabados 
Béla,azOrszágosMagyar
Királyi Zeneművésze-
ti Főiskola tanárának díj-

nyertesművét1921.május28-ánaSzent
István-bazilikábanmutattákbe.

Hátra volt még a jelmondat kihirdeté-
se, ezt B. Szabó Mihály nyugalmazott fő-
ispán fogalmazta meg: „Csonka Magyar-
ország - nem ország, Egész Magyarország 
– mennyország.”
Urmánczyországmentőtevékenységeaz

Erdélyi Székely Nemzeti Tanács megala-
kításával folytatódott. Jelentős kezdemé-
nyezése volt az Észak-Dél-Kelet-Nyugat
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szoborcsoportok1921. január16-i felállí-
tásaapestiSzabadságtéren,amelyhezaz
Ereklyés Országzászló Egyesület mozgal-
ma kapcsolódott. Ez utóbbi keretében a
történelmiországmindensorsfordítóhely-
színéről, ígyKossuth és Petőfiszülőházá-
nak talajából, az 1848-ashonvéd és az I.
világháborúMagyarország szempontjából
legjelentősebb csatatereinek temetőiből
hozott földdelalapoztákmeganégyszo-
borralszembenállóEreklyésOrszágzász-
lót 1928 szeptemberében.Oldalára felirat
került:„Jövő nagyságunk alapját múltunk 
nagyjai rakták le.”Azemlékműfelavatá-
sakor,déli12órakormegkondultakazor-
szág harangjai, és Urmánczy elmondta a
lelkesítőgondolatait:„Az a nemzet, amely 
nem bízik a maga erejé-
ben, és beletörődik abba, 
hogy mások irányítsák a 
sorsát, az a nemzet meg-
érett a pusztulásra...”Az
esemény olyan döbbene-
tes hatást gyakorolt az or-
szágra, hogy hivatalok,
intézmények, magánsze-
mélyek fogtak össze lakó-
helyükön országzászló-ál-
lításcéljából.

Urmánczy csak huszon-
két év után, 1940. októ-
ber 23-án tért vissza szü-
lővárosába, Maros-hévíz-
re,mindenfeltűnésnélkül,
szinte titokban. Úgy tűnt,
hogy akkorra a gondvise-
lés által reá rótt feladatát
elvégezte, mert hazatérése után nyolc nap-
pal,1940.október31-énholtantaláltákszo-
bájában.Acsaládikriptába temették,sírjá-
nál József főherceg avatott országzászlót,
szülővárosa pedig posztumusz díszpolgári
címet adományozott neki. Jogosan, hiszen

kezdeményezésére akkorramár közel 600
emlékművet állítottak, ráadásul érdemei
közétartozottatrianonibékefeltételeksze-
rintAusztriáhozcsatoltSopronéskörnyéké-
neknépszavazássaltörténtvisszaszerzéseis.
A második világháború után mindezen

érdemei nem számítottak az új kommu-
nistahatalomnak,UrmánczyNándorneve
szinte a feledésbe merült. Még az 1942
decemberében a Margitszigeten az Er-
délyi Férfiak Egyesülete részéről állított
emlékkőpadjának felújítására is 2009-ig
kellettvárni.
Életműve igazi elismerése akkor kez-

dődött, amikor Czirják Károly 2009-ben
MaroshévízenmegalakítottaaDr. Urmánczy 
Nándor Egyesületet.Amint a Demokratá-

nak elmondta, a település
történetét kutatva ismerte
meg a város magyar érzel-
mű, igazságot és nemze-
tétszeretőszülötténektör-
ténetét.Nemvoltegyszerű
dolga. A dokumentumok
többségétarománhatalom
megsemmisítette, segítsé-
get csak a magyarorszá-
gi levéltárakban fellelhető
anyagok,régiújságok,va-
lamintazUrmánczyNán-
dor unokájától kapott ira-
tok jelentettek.
Czirják Károly szerint

a helybeli magyarok szí-
vesen emlékeznek város-
uk egykori szülöttére, rá-
adásul alkalmazottai kö-

zülélneknéhányan,akikszerény,igazság-
szeretőembernekismerték.Nohavélemé-
nyüketmégarománságegyrészeisosztja,
azegyesületműködtetésenemmentsimán.
Három maroshévízi román civil szer-

vezet beperelt. Szerették volna, ha az
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egyesületetbetiltják,hiszenalapszabályza-
tunk5.pontjaszerintmindenönrendelke-
zésitevékenységettámogatunk.Végülegy
évig tartópereskedésutánnyertünk,de a
kastélyban akkoriban tevékenykedő helyi
kulturálisközpontmégakkorisigyekezett
megakadályozni, hogy benne Urmánczy-
emléknapokat tarthassunk. Mesterkedé-
sükszerencsérenemsikerült -mondjaaz
egyesületnévadójánakéletrajzáttöbbkiad-
ványbanisfeldolgozóelnöke.
Azótaacsaládegyleszármazottjavisz-

szakapta akastélyt, és remélhetőleg rövi-
desenfelújításárólisdöntenek.Ugyanerre
lenne szükség az Urmánczy által építtetett 
fedelesfahídesetébenis,amelynekállapo-
tanaprólnapraromlik.Márpedig jelentő-
ségeazért iskiemelkedő,mivelnapjaink-
raegészErdélybencsupánháromhasonló
építménymaradt.
Erdélykiemelkedőjelentőségűszülöttjét

Budapestensemfeledtékel.2013.október
1-én újraépítették emlékpadját a Margit-
szigeten,azünnepibeszédetTarlós István 
főpolgármester és Németh Szilárd, Cse-
pel akkori polgármestere tartották.A Dr.
UrmánczyNádorEgyesülettermészetesen

képviseltettemagátazeseményen,hiszen
akőpadfelújításánakgondolatatőlükszár-
mazott.
AzótaMaroshévízisemlékezett.
AtemplomkertjébenKövér László által 

avatottUrmánczy-szoboregybenapoliti-
kusadományavoltatelepülésmagyarla-
kosságának.Azeseményreatemplomud-
varazsúfolásigmegtelt,hisznemminden-
napfordulelő,hogyamagyarországipar-
lamentházelnökeszemélyesenlátogatoda.
Akövetkezőfeladatazlenne,haUrmánczy
Nándornevevisszakerülneatankönyvek-
be,tevékenységét,valamintszerepétismét
tanítanák.Gyergyószékenésmástelepülé-
sekenezértisszervezünkéventerólaelne-
vezett történelmi vetélkedőket - sorolja a
tennivalókatCzirjákKároly.
A valós történelmi példák helyettmin-

denmáseseménycsakpillanatnyilelkese-
déstválthatki,amitazonnalelhomályosít
akövetkező.Ígyműködnekakönnyűzenei
sikerlisták.UrmánczyNándorazonbanen-
néljóvaltöbbetérdemel.

Szakács Gábor
Megjelent: Magyar Demokrata, 2017. 

aug. 9.

Dr. Urmánczy Nádor emlékpad a Margitszigeten Ereklyés országzászló 1928-ban a pesti Szabadság téren


