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A Horthy-korszak hivatásos történetírói és a keresztény-konzervatív-nemzeti
rendszer ideológusai szemében az 1918–1919-es magyarországi forradalmak
– markáns különbségeik ellenére is – összemosódtak, a polgári demokratikus
és radikális baloldali kommunista berendezkedést általános elutasítás övezte.
A megemlékezés a forradalmak és a Tanácsköztársaság áldozatairól az 1920as években mindvégig a magyar politikai diskurzus része volt, az azonban
csak 1929-ben, az események tizedik évfordulóján konkretizálódott, hogy
külön emlékművet szenteljenek az első világháborút követő forradalmak
áldozatainak. A nemzet vértanúinak állított emlékműre Tisza István, az
1918. október 31-én meggyilkolt miniszterelnök és a hazai vörösterror áldozatainak nevei kerültek fel. A köztéri szobrot 1934-ben leplezték le.
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Nemzeti Vértanúk Emlékműve, 1934.
Füredi Richárd szobrász és Kismarty-Lechner Jenő építész alkotása
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z 1919 nyarán létrejött és 1920
tavaszára megszilárdult ellenforradalmi rendszer vezetői, véleményformálói és történeti ideológusai
szemében az 1918–1919-es forradalmak – különösen a Magyarországi Tanácsköztársaság – szélsőségesen negatív megítélés alá estek. A proletárdiktatúra a radikális társadalomátalakító
reformjai mellett az állami szintre
emelt erőszak, valamint a vörösterror
gyilkosságai és túszgyűjtő akciói miatt
váltott ki különösen éles ellenszenvet
és dühöt. „Ez a Ház maga szégyenteljes
kínzókamrává változott, ahol a nemzetnek vértanúi voltak, ahol hazánknak
legjobb fiait halálra kínozták csak
azért, mert önérzetes honpolgárok, magyarok és keresztények voltak. Tartozunk azzal, hogy egy pillanatot áldozzunk mindazon hősök emlékének, akik
mint a nemzet, az állami rend és a kereszténység mártírjai a magyar nemzet
jövendőjéért való harcokban életüket,
egészségüket, családi boldogságukat elvesztették. Pihenjenek nyugodtan sírjaikban, az utánuk jövendő nemzedék neveiket elfelejteni soha sem fogja. Az ő
mártír vérük és vértanui haláluk lesz
erőssége az utánuk következő generációknak” – ezekkel a szavakkal emlékezett meg a forradalmak és a Tanácsköztársaság áldozatairól a Nemzetgyűlés
1920. február 16-i ünnepélyes külsőségek közepette megnyitott alakuló ülésén mondott nyitóbeszédében a koalíciós kormány miniszterelnöke, Huszár
Károly. Az ülésen hangsúlyozott emlé-

kezést és emlékeztetést azonban jó
ideig nem követték tettek, és csak
1929-ben, az események tizedik évfordulóján konkretizálódott, hogy külön
emlékművet állítsanak az első világháborút követő forradalmak hazai áldozatainak.

SzoBorállítáSi
kEzdEméNyEzéS
A kezdeményezés a Fehér Ház Bajtársi
Egyesülettől érkezett. 1929. január 2ai ülésükön határoztak arról, hogy a
nemzet vértanúinak emléket állító országos szervezet létrehozását kezdeményezik. Január 22-én a Nemzeti
Múzeum tanácstermében, a „Nemzet
Vértanúinak 1918–1919” Országos Emlékmű Bizottság alakuló ülésén elhangzott megnyitó beszédében József királyi főherceg, tábornagy – az eseményről beszámoló Magyar Távirati Iroda jelentése szerint – „kifejezést adott az
egész nemzet azon kívánságának, hogy
a magyar nemzeti eszméért vértanúhalált halt hazafiaknak emlékét megörökítsük. Utalt arra, hogy tíz év után
most jut a nemzet abba a helyzetbe,
hogy a nemzetgyűlés első határozatának végrehajtásaképen vértanúinak
emlékét megtisztelje.” A bizottság elnökéül Pekár Gyula kormánypárti országgyűlési képviselőt választották.
Az eredetileg a belvárosi Eskü térre
tervezett emlékműről Lechner Jenő
építőművész-tanár és Fritz János főor-

vos számolt be. Az ülés előadói ismertették a műemlék tervét és elkészítésének tervezett menetrendjét. Az emlékműbizottság tagjai a magyar közélet jeles alakjai voltak: a megjelentek
között volt vitéz Szinay Béla ezredes,
a Ludovika Akadémia parancsnoka,
Preszly Elemér és Agorasztó Tivadar,
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye főispánja és alispánja, Mészáros János püspök, érseki helynök, Józan Miklós unitárius püspök, Hevesi Simon főrabbi,
Sztrache Gusztáv főügyész és Váry Albert – ekkor már országgyűlési képviselő –, de képviselőt küldött a Magyar
Asszonyok Nemzeti Szövetsége, valamint „kimentett távolmaradása” miatt
a miniszterelnök, Bethlen István, Vass
József népjóléti miniszter, illetve Ripka
Ferenc budapesti főpolgármester és a
kerületi polgármester is.
Az emlékmű felállításához szükséges összeget költségvetési pénzekből,
valamint különféle egyesületek és magánszemélyek adományaiból kívánták
előteremteni. 1929. március 21-én, egy
évtizeddel a Tanácsköztársaság kikiáltását és két hónappal az emlékműbizottság megalakítását követően
Scitovszky Béla belügyminiszter engedélyezett egy hat hónapos országos
pénzgyűjtési akciót az „1918. és 1919.
években a magyar nemzet az állami és
társadalmi rendhez való ragaszkodásuk miatt hősi halált haltak emlékét
megörökítő emlékmű felállításához”.
Május 18-án ugyanő a törvényhatóságokat is felkérte, hogy ha módjuk van

Fehér Ház Bajtársi Egyesület
A Magyarországi Tanácsköztársaság
alatt szervezett aktív ellenforradalmi csoport. A keresztény-nemzeti érzelmű, konzervatív, legitimista és antiszemita –
döntően – kispolgári, alkalmazotti, szel-

lemi szabadfoglalkozású és értelmiségi
bázisú egyesület tagsága a forradalmi
éveket egzisztenciális lecsúszásként és
a magyar történelem folyamatosságán
esett sérelemként élte meg. A proletár-

1919. augusztus 6-án az egyesület elnöke, Friedrich István mátyásföldi gépgyáros – a Károlyi-, majd a Berinkey-kormány hadügyminiszterének politikai államtitkára – vezetésével s a Budapestet
megszálló román katonaság támogatásával megdöntötték a Peidl
Gyula vezette szociáldemokrata szakszervezeti kormányt. A Fehér
Ház Bajtársi Egyesület a két világháború között is aktív maradt,
saját vagy más ellenforradalmi megemlékezésekhez és ünnepségekhez kapcsolódó felolvasóestjeit, bankettjeit, vacsoráit, felajánlásait, összejöveteleit és köztéri reprezentációit a Tanácsköztársaság vörösterrorjának emlékére szervezte és a revíziós törekvések szolgálatába állította.
Az első világháborút követő forradalmak 10. évfordulóján, 1929
januárjában az egyesület kezdeményezte a „Nemzet Vértanúinak
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diktatúra megdöntését célzó szervezet
vezető tagjai közé tartozott Pekár Gyula
író, újságíró, Csilléry András fogorvos mellett a magyarországi német kisebbségi
mozgalom egyik vezetője, Bleyer Jakab is.

1918–1919” Országos Emlékmű Bizottság felállítását, amelynek célja
az volt, hogy a meggyilkolt miniszterelnök, Tisza István és a hazai
vörösterror áldozatai saját köztéri szobrot kapjanak. A Kossuth tér
tőszomszédságában, a Vécsey, Báthory és Nádor utca találkozásánál felállított emlékmű ünnepélyes avatására 1934. március 18-án
került sor az ország notabilitásainak jelenlétében. A szobor hátoldali felirata külön is utalt a Fehér Ház kezdeményező szerepére.
A bajtársi egyesület ettől kezdve itt tartotta ünnepélyeit, megemlékezéseit. A világháborús vereséget követően a Szovjetunió
érdekszférájába került Magyarországon feloszlatták a Fehér Ház
Bajtársi Egyesületet, neve szerepelt a „lex Sulyokként” elhíresült
1947. évi XXII. tc.-ben, amely listázta a háború előtti jobboldali
szervezeteket, tagjaikat pedig kizárta a választhatók sorából.

rá, „némi anyagi hozzájárulással” tegyenek az adománygyűjtés sikeréért. A
Budapesten felállítandó emlékmű
ügyét a fővárosi közgyűlés illetékes bizottsága is napirendre tűzte, és tárgyalt a főváros anyagi hozzájárulásáról.
Az emlékműbizottság külön ügynököt
nem bízott meg az adakozás előmozdítására, a sajtóban közölt felhívásokban ezért gyakran hangsúlyozták,
hogy az adakozók az adományokat a
Pénzintézeti Központba, a „Vértanuk”
36.800 számú számlájára küldjék be.
A fővárosi közgyűlés június 7-i ülésén Liber Endre tanácsnok terjesztette
elő az emlékmű terveit, amelynek elkészítésére Lechner Jenő (1878–1962)
építészt és Füredi Richárd (1873–1947)
szobrászművészt kérték fel. A főváros
műemlékekre felügyelő állandó bizottsága – Buzáth János alpolgármester vezetésével – az eredetileg tervezett helyszín mellett több lehetséges közteret
is szemrevételezett, végül ők döntöttek arról, hogy a szobormű ne az Eskü
téren, hanem a Kossuth tér tőszomszédságában, a Báthory, a Vécsey és
Nádor utcák találkozásánál lévő háromszögletű téren kerüljön felállításra. Az
1931-ben a piaristák régi rendházának,
gimnáziumának és kápolnájának lebontásával jelentős mértékben megnagyobbodott Eskü téren – a vértanúk
szobra helyett – 1932. szeptember 25én Zala György szobrász Erzsébet királyné-emlékművét és Hikisch Rezső
műépítész e köré épített kupolás gloriettjét leplezték le Horthy Miklós kormányzó és számos országos vezető politikus és tisztségviselő jelenlétében.
Arra való tekintettel, hogy a Vallásés Közoktatásügyi Minisztérium 10
ezer pengőt ajánlott fel az emlékmű
felállítására, a székesfőváros is ugyanekkora összeget helyezett kilátásba, a
további feltételek megállapítását pedig
a művészeti és közművelődési bizottság hatáskörébe utalták. A magyar revíziós törekvések külföldi támogatója,
Lord Rothermere gróf 2000 pengővel
járult hozzá a szoborállításhoz.
A Fővárosi Közgyűlés művelődésügyi és közművelődési bizottságának
június 17-i ülésén éles szóváltás bontakozott ki a kormánypárti és a szociáldemokrata képviselők között. Az utóbbiak szószólója Bechtler Péter volt, kritikájuk pedig arra vonatkozott, hogy
az emlékmű – szakítva a pártatlansággal – az „összes vértanú emléke” helyett kizárólag a Népköztársaság és a
Magyarországi Tanácsköztársaság áldozatait kívánta megörökíteni, s nem

Váry Albert
1908-tól budapesti királyi ügyész,
1914-től 1918-ig sajtóügyész,
majd sajtócenzor, 1917 augusztusától királyi főügyészhelyettes, 1918 áprilisától budapesti királyi főügyész. A Magyarországi
Tanácsköztársaság bukását követően, 1919. augusztus 4-től
újra budapesti főügyész egészen
1920. október 26-ig, amikor az
igazságügy-minisztérium börtönügyi osztályára helyezték át.
1916-tól a Nemzeti Egység Pártjának országgyűlési képviselője,
de országgyűlési képviselőnek
választják 1926-ban és 1931-ben
is (képviselő 1939. május 4-ig).

foglalkozott az 1919. őszén kibontakozó ellenforradalom és a magyarországi fehérterror áldozataival. „Ilyenekről nem tudunk” – fogalmazott Csilléry
András, a Fehér Ház tagja, az Országos
Társadalombiztosító Intézet (OTI) főorvos-igazgatója. A szociáldemokrata
javaslat elvetése mellett érvelt Pergovácz Gyula is, aki szintén különbséget
tett a két forradalom és az ellenforradalom áldozatai között. Míg az előbbieket „egy egész nemzet egyetemével
szemben történt erőszakos cselekedeteknek” minősítette, addig – álláspontja szerint – az 1919. őszi „felpanaszolt” „szomorú atrocitások” „nem a
nemzet egyeteme ellen elkövetett atrocitások” voltak, és „nem a hatalom részéről történtek az egyeseken elkövetett
erőszakoskodások”. Éppen ezért –
vonta le a konklúziót – „ezek egy közemlékmű felállítását nem involválhatják magukban”.

Vitát generáltak a felállítandó emlékmű terveiről készült képek és az
anyagi hozzájárulás mértéke is. Az előzetesen bemutatott fényképek esztétikai minőségét többen is kifogásolták,
a demokratikus blokk listáján a székesfőváros törvényhatósági bizottsági tagjává választott Lázár Miklós egyenesen
„kőbe faragott közhelynek” és „gyenge
szoborműnek” tartotta, amelynek ráadásul – fogalmazta meg – „nincs semmiféle kontaktusa sem korunkkal, sem
azzal az eszmével, amit reprezentálni
akar”. A törvényhatósági bizottság a
tervezett szobor küllemére vonatkozó
kifogásoknak helyt adott, és végül hajlandó volt húszezer pengőre, azaz a
tervezett költség duplájára emelni a főváros hozzájárulását az emlékműhöz,
abban az esetben, ha a „város szépsége
érdekében” új tervek születnek.
Budapest főváros törvényhatósági
bizottságának június 19-i rendes közgyűlésén is alig csitultak az emlékmű
által generált indulatok. Bánóczi László
kritikájában egyfelől a készülő tervek
korábban is kárhoztatott esztétikai értéke ellen emelt kifogást, másfelől nehezményezte, hogy az emlékmű 1919.
augusztus 6-áig, azaz nem a Tanácsköztársaság bukásának augusztus eleji dátumáig, hanem az azt követő rövid
életű szociáldemokrata kormány bukásáig terjesztette ki az áldozatok összegyűjtésének időhatárát. Ezzel a „provokációjával” ugyanis – hangsúlyozta –
szándékoltan összemossák a szociáldemokrácia és a kommunista párt időszakát, azaz úgy tesznek – fogalmazta
meg –, „mintha a bolsevizmus ellen kívánna harcolni, holott a szociáldemokrata munkásokon kíván egyet ütni”.
Szót emelt a „fehér forradalom” áldozatainak érdekében is, hogy őket is sorolják a nemzet vértanúinak tagjai
közé. A közgyűlés a kifogások ellenére
többségi szavazással elfogadta a tanács
javaslatát a tervekről.
Az újratervezés miatti időveszteség,
de leginkább a gazdasági világválság
hatására csak nehézkesen gyűlő adományok együttesen eredményezték,
hogy az emlékmű augusztus 6-i átadásából semmi nem lett. Ehelyett a belügyminiszter a gyűjtés időhatárát többször is módosította. Először az 1929.
augusztus 23-án kiadott körrendeletében, amikor több mint hét hónappal,
a következő év április 1-jéig tolta ki a
gyűjtés időkeretét. Nem segítette a
munkálatokat az sem, hogy a fővárosi
közgyűlés csak az október 17-i ülésen
hozott – nyilvánosan pedig csak a FőRUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN
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városi Közlöny november 8-i számában
közölt – döntésében engedélyezte a
húszezer pengős fővárosi hozzájárulás
póthitelként történő kiutalását. Az emlékmű felállítását célzó adakozási kedv
visszaesését jelezte, hogy a fővárosi
közgyűlés az 1930. október közepi ülésén a gyűjtés időhatárának ismételt,
immár 1931. május 31-ig kitolt meghosszabbításáról rendelkezett.
A számos esetben kollektív mementóként funkcionáló szobroktól eltérően
a forradalmakhoz köthető áldozatok
névsorát a döntnökök fel akarták tüntetni az emlékművön. A halálos áldozatok neveinek precíz és hiteles összegyűjtése céljából a Nemzet Vértanúinak
1918–1919 Országos Emlékbizottsága
névsor-összeállító bizottságot hozott
létre, amelynek elnökéül Váry Albert országgyűlési képviselőt és koronaügyészhelyettest választották. Váry azért is
lehetett alkalmas a posztra, mert 1922ben megjelentetett, A vörös uralom áldozatai Magyarországon című munká-
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magyar külügyi
társaság
A Magyar Külügyi Társaság 1920.
április 18-án a Magyar Tudományos Akadémia épületében tartotta meg alakuló közgyűlését.
A szervezet célja a magyar társadalom „külpolitikai képzése” volt.
A társaságnak – érdemei és fontos kitűzött céljai elismeréseként
– kezdettől fogva az Országház
épületében biztosítottak hivatali
helyiséget.

jában precíz regisztert állított össze a
Magyarországi Tanácsköztársaság idején erőszakos halált halt személyekről,
így a hazai vörösterror áldozatai első
számú specialistájának számított. A Váry vezette „verifikáló” bizottság az ösz-

szegyűjtött neveket összevetette más
bírósági dokumentumokkal és hivatalos jelentésekkel, a hitelesnek tartott
névsort pedig kinyomtatta és „észrevételezés céljából” elküldte az illetékes
hatóságoknak. Végül a listát átadták
Lechner Jenőnek az elhunytak neveinek „az emlékmű síkjaira való megtervezése és bevésetés[e] céljából”.
A hazai zsidó szervezetek is – eleget
téve a belügyminiszter felhívásának –
igyekeztek a magyarországi vörösterror zsidó származású áldozatainak neveit összegyűjteni. Ezt azért is tartották fontosnak, mert a zsidóság szerepvállalásáról az első világháborút követő
forradalmi mozgalmakban folyó vita
már a kortársak között is éles polémiát
generált. Az, hogy a háború alatti hadiszállítási botrányok vádlottjai és a
kommün népbiztosai között számos
esetben zsidó származásúakat találunk, a háború alatt és után megerősödő antiszemita sztereotípiák egyik
legfőbb hivatkozási alapja lett. Éppen

ezért tűnt különösen fontosnak és vált
alig titkolt céllá, hogy az áldozatok névsorának összeállításával a hazai zsidóság mintegy „igazolja”, hogy maga is
áldozata volt a vörösterrornak, hiszen
a meggyilkolt emberek között voltak
zsidó származásúak is. A Magyar Zsidó
Levéltárban őrzött levelezés és a vonatkozó dokumentumok forrásértékét növeli, hogy a hitközségek nemcsak a halálos áldozatokat gyűjtötték össze, de
igyekeztek a kommün idején igazolhatóan túszként fogva tartott zsidó személyek névsorát is közzétenni.
Hevesi Simon főrabbi az Országos
Emlékbizottság tagjaként 1929. február 1-jén levélben fordult a Magyarországi Izraeliták Országos Irodája elnökségéhez, hogy az áldozatok összegyűjtésének munkájából a hazai zsidóság
szervezetei is vegyék ki a részüket. Az
országos iroda elnöksége február 7-én
felkérte az országos zsidó szervezeteket és elöljáróságokat, hogy a forradalmak helyi zsidó áldozatairól hiteles

névjegyzéket küldjenek a fővárosi központba. Ugyanilyen tartalmú felhívást
tettek közzé a legfontosabb felekezeti
hetilapokban is. Az egyes hitközségek
a Magyarországi Izraeliták Országos
Irodájának Sas utcai címére küldött válaszleveleikben beszámoltak a kommün alatti eseményekről, és elküldték
a zsidó áldozatok listáját, valamint azokét is, akiket túszként fogva tartottak
a Tanácsköztársaság időszaka alatt. Az
iroda a válaszokat rögzítette, ha hiányosságokat tapasztalt vagy a kapott
információk bizonytalanok voltak, újra
érdeklődött a részletek iránt az adott
hitközségnél. Néhány esetben kiderült,
hogy a zsidónak vélt áldozat mégsem
tartozott a hitfelekezethez. Ennek
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több oka is lehetett: előfordult, hogy
az adott férfi nem volt körülmetélve
vagy már kikeresztelkedett és áttért valamely keresztény vallásra, esetleg nem
a Chevra Kadisa (Szentegylet) temette
el. Az ellenőrzések során a zsidó származásúak száma így a kezdeti 40-ről
27-re csökkent. Ez a szám az összes áldozat 4,6%-át adja, azaz a zsidóság embervesztesége majdnem teljesen megfelelt az összlakossághoz viszonyított
5%-os arányuknak.
A Magyarországi Izraeliták Országos Központja a hitközségek anyagi
erőforrásait is mozgósítani igyekezett,
és felszólított arra, hogy az egyes közösségek lehetőségeik szerint anyagilag is
járuljanak hozzá a felállítandó emlékmű
költségéhez, amelynek végösszege 120
ezer pengő volt. Az országos gyűjtés, a
többszöri határidő-módosítás és felhívások ellenére 1930 májusáig az előirányzott összeg alig több mint három-
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negyede, 96 ezer pengő gyűlt össze.
Pekár Gyula, az emlékműbizottság elnöke ezért 1930. május 31-én külön levélben fordult az Izraelita Központhoz,
hogy az „osztó-igazság” elve szerint a
zsidóságra jutó 6000 pengő különbözetét minél hamarabb gyűjtsék össze.
A zsidóságot „terhelő” költségekből
ugyanis ekkorra még csak 270 pengőt
fizettek be a központi kasszába.
Néhány nappal később, 1930. június 9-én az igazolóbizottság az Országház Külügyi Társaság termében
Váry Albert elnöklésével tartott ülésén
megállapította az emlékműre felvésendő nevek végleges listáját. Bár a
Lechner Jenő építőművész tervezte
kőpillér már 1930 végére készen volt,
a Füredi Richárd által az elejére és a
hátoldalára állítani szándékozott szoborművek csak 1933-ra készültek el,
így az átadást a következő évre halasztották.

A SzoBor
A Nemzet Vértanúinak emlékművét
1934. március 18-án avatták fel a Vértanúk terén. A szoborművet egy alsó,
szélesebb és három, felfelé haladva
egyre kisebb keresztmetszetű, közelítően ovális lépcsőtalapzat vette körül,
amelynek legfelsőbb fokán állt az emlékmű. A pillér előtt a magyar Szent
Koronát viselő, kezében kardot tartó
Hungária nőalakja állt, hátoldalán
pedig a bolsevizmust megtestesítő sárkánygyíkkal viaskodó, izmos, a magyarságot szimbolizáló férfi szerepelt, a haraszti kőből készült kőpillér tetejére
pedig honfoglaláskori motívumokkal
ékesített – a mártírok vértanúságára
utaló – kőszarkofágot helyeztek. „Két
oldalán az ún. Attila kincsről vett bikafőn nyugvó áldozati csésze van, mely ünnepélyes alkalmakkor áldozati láng
vagy füstölő tömjén befogadására szol-
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gál” – írta le a szobormű magasan
fekvő díszítéseit a Fővárosi Közlöny
szerkesztője, a főváros szobrairól és
emléktábláiról külön kötetet jegyző későbbi alpolgármester, Liber Endre.
Az emlékmű négy oldalára vésték az
áldozatok neveit, akiknek száma – az
eseményről beszámoló sajtócikkek szerint – 542 volt. Közöttük volt a meggyilkolt Tisza István, továbbá 9 egyházi
személy, a Ludovika Akadémia 5 és a
csendőrség 39 halottja, valamint a főváros 27 áldozata. Az elhunytak összesen 136 településről kerültek ki, melyek közül kiemelkedett Solt a maga
14, Kalocsa 22, Kecel 24, Szolnok 31 és
Dunapataj 49 kivégzett áldozatával.
Elejére, a hatalmas Hungária-szobor lábaihoz „A Nemzet Vértanúinak 1918–
1919” felirat került, hátoldalán pedig a
szoborállítás kezdeményezőire való
utalás szerepelt: „A »Fehér Ház« kezdeményezésére kegyelettel emelte a
magyar nemzet.”
Az emlékmű-leleplezés már március
17-én elkezdődött Váry Albert rádióelőadásával. Ebben a nyugalmazott koronaügyész-helyettes megemlékezett
az „ünnep jelentőségéről és az 1918–19.
évi ellenforradalom emlékeiről. Az előadást – ahogy azt egy sajtócikkben olvashatjuk – feszült figyelemmel kísérték
a rádió hallgatói, és Váry Albert drámai
erejű rajzot adott arról a tragikus délutánról, amikor gróf Tisza Istvánt Hermina-úti villájában orgyilkos katonák
lelőtték. Szavai nyomán újból közvetlen
erővel tárult a magyar lélek elé az a
sötét óra, amelyben Tisza mártírhalálával útjára indult a magyar tragédia,

amely a nemzet összeomlásához vezetett, s amelyet az ellenforradalmárok
bátor fellépése akasztott meg végkifejlésében.”
A vasárnap délre tervezett ünnepélyes avatás katolikus, református, evangélikus, unitárius és izraelita istentiszteletekkel vette kezdetét. Az ünnepi leleplezésen – amelyet a filmhíradó is
rögzített – Horthy Miklós kormányzó
és József királyi herceg mellett a kormány több képviselője, a felsőház alelnöke, a honvédség főparancsnoka és
több egyházi méltóság, városvezető és
ismert notabilitás is megjelent. A Szózat eléneklését követően az ünnepi beszédet Pekár Gyula, az Országos Emlékműbizottság elnöke tartotta. Beszédében a forradalmi időkre úgy utalt,
mint amikor „a leroskadt nemzetet a
vörös rém korbácsa szaggatta gyáván.
Temetővé lett akkor a honfoglalók
földje, mohácsi mély sírgödörré, melybe
a rikoltva osztozkodók már-már tetemként taposták be a halódó Hungáriát,
hogy örökre elföldeljék.” Kérte a kormányzó „magas engedelmét arra, hogy
erről a vértanú emlékről a lepel lehullhasson. Tizenöt golgotás esztendő múltán újra él nemzeti nemtőnk, s amint
Hungária ez emlékmű hulló leple alól
előtűnik, hogy ez ünnepi percben márványtestvérként lépjen oda a Parlamenti Kossuth tér többi szobrai közé,
szívünk mélyéről a hála fohásza buzog
fel a magyar gondviselés iránt."
Beszédét követően az Országos Magyar Dalos Szövetség dalkara elénekelte a Himnuszt, és meghallgatták a
város főpolgármesterének, Sipőcz Jenő-

nek a szavait, aki a főváros kezelésébe
vette át a szobrot. Ezt követően vitéz
Somogyváry Gyula Vértanúemlék avatására című saját költeményét szavalta
el, majd Szelőczei Kovách Aladárné
mondta el Kiss Menyhért Magyar Miatyánk című versét. Az Országos Magyar
Dalos Szövetség által elénekelt Szózatot követően az emlékművet megkoszorúzták – elsőként vitéz Koós Miklós
alezredes helyezte el a szobor talapzatán a kormányzó nemzetiszín szalagos
koszorúját. A hivatalos ünnepség délután 4 órakor ért véget. A vasárnapra
időzített emlékműavatást a Zeneművészeti Főiskola dísztermében rendezett
esti ünnepi hangverseny zárta, amelyen
szintén Pekár Gyula mondott ünnepi
beszédet. A felavatását követő években
az emlékműnél ellenforradalmi megemlékezéseket tartottak, és az áldozatok emlékére mindenszentekkor rendszeresen megkoszorúzták.

UtóélEt
Az emlékműnek „otthont adó” teret
1933-ban Vértanúk terének nevezték el.
Az áldozatok neveit anyagi okokból
csak 1936. augusztus 6-ára vésték fel a
kőoszlopra. Mivel a Fehérház Bajtársi
Egyesület lehetőség szerint az 1918–
1919-es forradalmakhoz köthető minden áldozat nevét szerette volna a köztéri szobron feltüntetni, az első és második bécsi döntés nyomán visszacsatolt felvidéki, valamint a „keleti és
erdélyi” részeken pótlólagos gyűjtést
kezdeményeztek. Az áldozatok összegyűjtéséhez és a „nemzeti vértanúság”
sikeres dokumentációjához a felszabadult területek katonai és közigazgatási
hatóságainak segítségét vették igénybe.
A forradalmi idők után tíz évvel
megálmodott, hosszas tervezgetések
és adománygyűjtések után grandiózus
avatással átadott alkotás nem volt
hosszú életű: 1945 tavaszán megrongálták – megcsonkították és összefirkálták –, majd szeptember 23-án ledöntötték. A teret 1951-ben Ságvári Endréről nevezték el, majd később az emlékmű helyére szökőkút került. A teret
csak több mint négy évtizeddel később,
a rendszerváltást követően nevezték
vissza Vértanúk terére. Néhány évvel
később, 1996-ban az egykori szobormű
helyére magánemberek adakozásából
Nagy Imre miniszterelnök életnagyságú, a Parlamentre néző, Varga Tamás
szobrászművész által készített bronz
szoborkompozícióját állították.
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