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Az országzászló-mozgalomról 
Edelényben, a kastély bejárati hídjával szemben állt az 1933. 

október 8-án felavatott országzászló, melyrıl képeslapok és fennma-
radt korabeli fényképek tanúskodnak. 1959-ben lebontották, mert út-
ban volt a MÁVAÚT (ma Volán) buszmegállónak.  

Az országzászló állítás, a Katonaújság 2010. évi 1-es számában 
megjelent írás szerint, a két világháború közötti Magyarországon lét-
rejött mozgalom eredménye. 

Valószínőleg sokan vagyunk, akik errıl a mozgalomról sohasem 
hallottunk, hisz a második világháborút követıen létrejött kommu-
nista rendszer ezen idıszak sok történelmi, társadalmi eseményét el-
hallgatta, vagy meghamisította. Ezért gondoltuk, hogy Kovács Fe-
renc: Az országzászló-mozgalom története címő írását (Katonaújság 
2010. 1. sz. 23-28. p.), a képek kivételével, teljes terjedelmében köz-
readjuk. Képmellékletként az edelényi és az ormospusztai (ma 
Ormosbánya) − ma már nem létezı − országzászlókat mutatjuk be. 
Az Edelényhez közeli települések közül Lakon, Szakácsin és 
Felsınyárádon maradt fenn az országzászló. 
 

„Egy méltatlanul elfeledett, bár a két világháború közötti idı-
szak legnagyobb hatású nemzeti mozgalmának rövid történetét adom 
közre e néhány sorban. Az országzászló-mozgalom jelen volt az em-
berek, falvak, városok mindennapi életében, emlékmővei a települé-
sek fıterén, iskola udvarokon, vasútállomásokon nap mint nap emlé-
keztettek a trianoni diktátum Magyarországra mért következménye-
ire, ott gyújtottak mécsest, tettek koszorút az emlékmő talapzatára. 
Késıbb az örömnapok során itt ünnepelték meg az elszakított terüle-
tek visszatérését. 

Az 1920. június 4-i trianoni diktátumot követıen Magyarorszá-
gon az emberek gondolkodásában szorosan összefonódott a nemzeti 
törekvés az elszakított területek visszacsatolásával. Azokon a terüle-
teken, amelyek 1938 és 1941 között visszatértek az anyaországhoz, az 
emberek nemzeti zászlóikkal ünnepelték visszakapott magyarságukat. 
A magyar zászló színei új értelmet kaptak: a piros a hazáért hullott 
magyar vért, a fehér a magyar becsületet és ártatlanságot, a zöld a 
magyar jövıbe vetett hitet jelképezték.1 
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Az irredentizmus jelképrendszerének mintát adó elsı motívumok 
Prónay Pál és Héjjas Iván szabadcsapatainak zászlóin jelentek meg. 
Már itt együtt találhatóak a késıbb használt jelképek, a nemzeti szí-
nek, a kereszténység jelképei és az elszakított területek. A zászló 
alapszíne fehér, egyik oldala Nagy-Magyarországot ábrázolta vörös 
színnel, amelybıl csöpög a vér, benne zöld színnel Csonka-Magyar-
ország rajza látható, így adva a nemzeti színeket. A másik oldalon 
egy fekete kereszt, a kereszt végeinél az ország testébıl kiszakított ré-
szek felírásával: Erdély, Felvidék, Délvidék, Nyugat-Magyarország.2 

Különbözı szervezetek Trianon ellenes tüntetései mindennaposak 
voltak az egész ország területén. Már 1920 közepén felvetıdött a 
gondolat, hogy az elszakított területekre és az irredenta szándékra 
emlékeztetı szoborcsoportot állítsanak fel Budapesten. Ezt az ötletet 
a Védıligák Szövetsége karolta fel, amit a Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium anyagi támogatásával meg is valósított. Négy szobor 
készült el, amelyek neves mővészek mőhelyeibıl kerültek ki. A „Nyu-
gat” címő szobrot Sidló Ferenc, az „Észak” címőt Kisfaludi Strobl 
Zsigmond, a „Kelet” címő szobrot Pásztor János, a „Dél” címőt pe-
dig Szentgyörgyi István alkotta. Felszentelésükre 1921. január 16-án 
került sor körülbelül 70 ezer ember elıtt Budapesten, a Szabadság 
téren. Zadvarecz István tábori püspök celebrált misét, majd 
Urmánczy Nándor a Területvédı Liga vezetıjeként tartott avató be-
szédet, aki késıbb az Ereklyés Országzászló Nagybizottságának lett 
az elnöke.3 

Urmánczy Nándor 1925-ben tett javaslatot egy olyan zászlórúd 
felállítására, amelyen az állandóan félárbocra engedett magyar 
zászló a magyar feltámadás és a magyar egység eszméit hirdeti. Az 
Ereklyés országzászlót, melyet Lachner Jenı mőépítész tanár terve-
zett, hét és fél évvel az irredenta szobrok felállítása után, 1928. au-
gusztus 20-án avatták fel szintén a budapesti Szabadság téren. Amint 
az irredenta szobrok felállításánál, itt is több tízezres tömeg vett részt 
az ünnepi eseményen. A közel 19 méter magas zászlórúd az irredenta 
szobrokkal együtt a legnagyobb és összhatásával a legjobban ható, a 
revíziós mozgalmat erısítı monumentumává vált Magyarországnak. 
A zászlórúd csúcsán vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó es-
küre emelt kezét mintázták meg. Ez egy méter magas volt,és azt jel-
képezte, hogy „Magyarország népe sohasem mond le az ezer éves 
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földrıl.” 4 A talapzatban kialakított ereklyetartóban elhelyezték 
Csonka-Magyarország összes községének, Nagy-Magyarország tör-
vényhatóságainak és a legnevezetesebb történelmi helyeinek (pl: 
Pusztaszer, Muhi, Mohács, 48-as csataterek, aradi vesztıhely, do-
berdói temetık, Kárpátok) földjét tartalmazó zsákocskákat, majd le-
zárták a következı felírással ellátott zárókıvel: „TUDD MEG OH 
EMBER: E HELYEN NAGY-MAGYARORSZÁG VÉRREL, KÖNY-
NYEL ÉS VEREJTÉKKEL MEGSZENTELT FÖLDJÉN ÁLLASZ.”5 A 
homlokzaton, ami egyben szószék is volt, a magyar középcímer, az 
Árpádok, az Anjouk és Mátyás címere volt látható. A magyar közép-
címer és az Árpádok címere az ezeréves határokat és a kontinuitást, 
az Anjouké Nagy Lajos országát, Mátyás címere pedig az európai 
nagyhatalmi helyzetet jelképezte. A talapzat többi oldalára is felira-
tokat véstek. Egyik oldalának felirata: „JÖVİ NAGYSÁGUNK 
ALAPJÁT MÚLTUNK NAGYJAI RAKTÁK LE.” Másik oldalán 
Urmánczy jelmondata volt olvasható: „A MI ORSZÁGUNK A KÁR-
PÁTOK ORSZÁGA, NAGY-MAGYARORSZÁG. 896-BAN ALAPÍ-
TOTTA ÁRPÁD FEJEDELEM, FENNMARAD A VILÁG VÉGEZE-
TÉIG.” A hátoldalon a Magyar Hiszekegy volt látható: „HISZEK 
EGY ISTENBEN, HISZEK EGY HAZÁBAN, HISZEK EGY ISTENI 
ÖRÖK IGAZSÁGBAN, HISZEK MAGYARORSZÁG FELTÁMADÁ-
SÁBAN. ÁMEN.”6 

A talapzat fölötti ısi magyar virágdíszítménybıl emelkedett ki 
maga a zászlórúd. Elıtte kibontott szárnyú, bronzból készült turul, 
melyet Füredy Richárd szobrászmővész alkotott, mögötte egy roham-
sisakos, buzogányos gyermek, a jövı nemzedékét szimbolizálva, 
amint feltekint Nagy-Magyarország címeres zászlajára, és esküre 
emeli kezét.7 A Turul alatt két márványtábla volt. Az egyiken lord 
Rothermere Daily Mailben megjelent vezércikkének címe, a „HUN-
GARY’S PLACE IN THE SUN”8 volt olvasható, a másikon Mussolini 
kijelentését, melyet 1928. június 5-én mondott a római szenátusban – 
„I TRATTATI DI PACE NON SONO ETERNI!”9 – olvashatták. A 
zászlórúdon egy 8 méter hosszú nemzeti lobogó függött, amelyet 
Lachner Marianna, Lachner Jenı leánya tervezett. A lobogót az 
angyalok tartotta középcímer ékesítette, hirdetve Nagy-Ma-
gyarország integritását. A címer köré az „ÍGY VOLT-ÍGY LESZ!” 
feliratot hímezték.10 
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Az Ereklyés Országzászló avatását eredetileg 1928. június 4-ére 
tervezték, de a felállításhoz szükséges összeg nem állt rendelkezésre 
akkorra. Egyébként az adományozók névsorából kiderül, hogy a 
többségük kistisztviselı és kisiparos volt, akik ezen kívül saját mun-
kájukkal is jelentısen hozzájárultak az országzászló elkészítéséhez. 

Az avató ünnepségen Urmánczy Nándor a végeláthatatlan tömeg 
elıtt avatóbeszédében többek között a következıket mondotta: „Az a 
nemzet, amely nem bízik a maga erejében és beletörıdik abba, hogy 
mások irányítsák a sorsát, az nagyon megérett a pusztulásra. Az a 
nemzet, amelyik ilyen, annak meddı és szégyenteljes a jelene és nem 
lesz jövıje, vagy ha lesz, meg lesz pecsételve. Azért emeltük fel itt a 
Szabadság-téren, az elszakított országrészek szobraival szemben az 
országzászlót, hogy élni akarásunknak legyen tanúbizonysága, hogy 
hirdesse a magyar ıserıbe vetett hitet és hirdesse, hogy Magyaror-
szág ezeréves földjérıl nem mozdulunk le soha; azt minden erınk 
latba vetésével visszaszerezzük. A zászlón, amely felröppen, rajta van 
a Szent Korona minden országának címere, annak a demonstrálá-
sára, hogy a mi hazánk nem a trianoni csonka szörny, hanem nagy-
Magyarország. A talapzatba helyeztük Nagy-Magyarország földjét. 
Itt van egy rög Kassáról, Kolozsvárról, itt van az aradi vesztıhely 
szent röge, Pusztaszer, Muhi, Mohács, Rákos, a brassói Cenk és a 
Kárpátok földje. Itt van egy kis szikla a Tátra ormáról. Emlékeztet a 
bibliai parittyakıre, amellyel Dávid ledöntötte a nagy Góliátot. Ve-
lünk szemben azonban nem egy Góliát áll, hanem több. Páris külvá-
rosainak törvénytelen szülöttei ık! De csak képzelt Góliátok és a ki-
józanodó nagyhatalmak lassanként rá fognak jönni arra, hogy nem 
életképes, hanem a nagybeteg Góliátok ık. Nem tagadjuk; hogy mi itt 
Európa központjában tőzfészek vagyunk: Innen kiáltok oda a vi-
lágba, elsısorban Trianon létrehozóinak: változtassák meg a béke-
szerzıdést Európa nyugalma érdekében. Siessetek, mert különben 
lesni fogjuk a pillanatot; hogy azt mi döntsük porba. Akár így, akár 
úgy esküszünk mindenre, hogy addig nem lesz megnyugvás, amíg 
Szent István földjét vissza nem szereztük.”11 

Az Ereklyés országzászló csak a kezdet volt, amit sok vidéki 
zászló felállítása követett.12 Az elsı vidéki országzászló emelésére 
Mohácson került sor 1931-ben. Ezt követıen 1936 augusztusáig már 
240 országzászlót állítottak fel a csonka ország különbözı települé-
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sein. 1939 végéig az addig felszabadult részekkel együtt 512 em-
lékmő hirdette Trianon igazságtalanságát.13 1941. június 7-én a 
magyar katonaújság arról számolt be, hogy több mint 600 ország-
zászló áll az akkori Magyarország különbözı településein.14 A 
szentesi levéltár egyik dokumentuma szerint, melyet az Ereklyés or-
szágzászló Nagybizottsága 1943 március havában írt, a következı 
olvasható: „Az országzászló mozgalom immár közel ezer Ország-
zászlót foglal magában.”15 

A vidéki országzászló-mozgalom elterjesztésében és irányításá-
ban a kiemelkedı munkát az Ereklyés országzászló Nagybizottsága 
végezte. Hathatós munkájának jelei látszanak a korabeli sajtóban, 
híradókban, képeslapokon, de legfıképp a felállított emlékmővek so-
kaságán, melyek közül sok elpusztult, vagy szovjet, illetve 1848-49-es 
emlékmő lett belıle, de jó néhány átvészelte az 1945 és 1989 közötti 
idıszakot, és eredeti állapotában maradt ránk! Az elmúlt évtizedek-
ben számos településen helyreállították az emlékmőveket,, de ma 
nincs egy olyan szervezet, mint az Ereklyés országzászló nagybizott-
sága, amely központilag irányítaná, szabályozná illetve útmutatások-
kal, iránymutatással elısegítené, hogy e lerombolt emlékmővek ismét 
díszítsék a települések tereit, és emlékeztessék ennek az országnak a 
lakosságát az országot ért egyik legnagyobb csapásra, a trianoni 
diktátumra!” 
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Képek az edelényi országzászlóról 
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Az ormospusztai országzászló szentelése 
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