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1 bécsbenazegykorivastuskómamáregyvitrinbenláthatóastock-im-Eisen-Platz3.számú
házánaksarkán.Győrbenaszéchenyitér4.sz.lakóházánaksarkánmaisállaműemléknek
nyilvánítottvastuskó,Pozsonybanpedigavárosimúzeumbanőrzik(vö:l.Juhász2010a,11.
p.;l.Juhász2010b,26.p.)
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Az első világháború idején Ferenc Ferdinánd egykori tengerészadjutánsától, Theodor
hartigosztrákgróftólszármazottazötlet,hogybécsbenadománygyűjtéscéljábólegy
fából készült szobrot állítsanak, amely segítségével adományokat gyűjthetnének a
hadiárvák és hadiözvegyek részére. Az alapötletet az osztrák gróf számára a bécsi
„stock im Eisen”, egy fából készült vastuskó adta (Achleitner 2014). A vastuskónak
nevezettobjektumaközépkorbanEurópa-szerteelterjedt.Anagyobbvárosokbizonyos
pontjánállófábavagyoszlopbaazottmegfordulóvándormesterlegényekszögetvertek
annakemlékére,hogyottjártak.1
hartiggróferreahagyományraépítvejavasoltaegyolyanfaszoborállítását,amelybe azok verhetnek majd szöget, akik bizonyos összegért ezeket megvásárolják, így
járulvahozzáaháborússegélyalaphoz,másrésztajótékonyságontúlazállampolgár
kifejezhetibüszkeségétis,hogy„anagyidőkbenosztráklehet”.Aszobor,aVasvitéz,
amely egy páncélos középkori katonát ábrázolt (Wehrmann in Eisen) egy ideális hős
alakjában testesítette meg a vitézséget, tehát a katonák egyben példaképüknek is
tekinthették. A közelmúltban restaurált szobor ma is látható a bécsi Városházával
szemben,aWiener Stadtplanungshaus árkádjaalattimélyedésben(Achleitner2014).
Abécsipéldátkövetveafábólkészültkülönféleobjektumokrövididőnbelülelterjedtekazosztrák–MagyarMonarchiamásvárosaibanésanémetbirodalombanis,de
például Törökországban, valamint a tengerentúl pl. Argentínában, az Amerikai
Egyesületállamokbanstb.isfeltűntek.Azemigránsokisígygyűjtöttekpénztaháború
otthoni,európaikárosultjainak.
Ezek nem voltak hagyományos értelemben vett szobrok, hanem olyan alkotások,
amelyektovábbmódosultakazáltal,hogyfolyamatosanszögeketvertekbeléjük,vagy
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pedigkisfémlemezekkerültekrájuk.Felavatásukidejéntehátmégnemlehetettbefejezettműveknektekinteniezeket.Azállítókelképzeléseszerintakkorválnakteljessé,
befejezetté,haaszögekéslemezek,pikkelyekstb.teljesenbeborítjákaszobrot,vagyis
azokvassáválnak.Azelnevezésmiattamainapigeléggészéleskörbentartjamagát
atévhit,hogyezekazalkotásokelevevasbólkészültek.
A szobrok formai szempontból nagyon változatosak voltak. általában valamilyen
katona alakját, harcászati eszközt, nemzeti szimbólumot vagy olyan alakot, esetleg
konkrétszemélytábrázoltak,akianemzethősimúltjáraemlékeztetett.Voltakköztük
azonbanmásobjektumokis,mintpéldáultengeralattjáró,pajzs,kapu,medvestb.A
németbirodalomfővárosában,berlinben,egyélőszemély,Paulvonhindenburgtábornok(1847–1934)hatalmas,11mmagasés26tonnásalakjátformáztákmegésavattákfel1915.szeptember4-én(l.Juhász2010a11-13.).

budapestenadeák-téren1915.szeptember15-énkerültsoranemzetiáldozatkészségszobrának,asidlóFerencáltalmegformázottMátyáskorabelilovasszobránakfelavatására.2 AzakkoriMagyarországterületénazonbannemezvoltalegelsőilyenobjektum.Pozsonybankorábban,még1915.május23-ánlepleztékleaVashonvédetaszínház3 előttitéren,aPöstyénben1915.augusztus20-ánfelavatottVaskorona ismegelőzteabudapestiszobrot(vö.l.Juhász2010,31–34.p.).4
AzakkoriMagyarországmaiszlovákiaterületétképezőrészénazemlítettekentúl
másvárosokbanisállítottakilyenobjektumokat.Esorokírója–elsősorbanamáremlített korabeli sajtó tanulmányozása során – 2009-ben még újabb, addig ismeretlen
szobrokra bukkant: kiderült, hogy a fentebb már említett pöstyéni Vaskoronán túl
nyitrán1915.október17-énVasturult,losonconpedig1916-banVasvitézt állítottak.
Adatokrabukkantamarravonatkozóanis,hogy1916-banKomárombanisfelvetették
egy„vashonvéd”állításánakgondolatát,sakorabelisajtótanúságaszerinttöbbtervis
született.TöbbekközthajósAlfrédotisbevontákebbeamozgalomba,sőtpénzadományokat is gyűjtöttek, a szobor felavatására azonban eddigi ismereteink szerint nem
kerültsor.MindösszeaKomáromi Lapokban 1918novemberébenegyképkiállításkapcsánmegjelentírásszerzőjeemlítegy„faemlékművet”,azonbanaznemderülki,hogy
konkrétanmilyenszoborróllehetettszó.Akomáromi„nemzetiáldozatkészségpajzsa”
azonbanmár1915decemberébenelkészült,deeznemszabadtérrekerült,hanema
helyikatolikusplébániaépületében,aleányegyesületboltjábanhelyeztékel,otthelyben lehetett megvásárolni és beverni a szögeket is (l. Juhász 2010a, 11–38. p.; l.
Juhász2010b,26–44.p.).Trencsénbenugyancsakkezdeményeztékegyszoborelkészítését, azonban a szoborállítás ott sem valósult meg. A budapesti Nemzeti
Áldozatkészség Szobrába beverendőszögekreéslemezekreMagyarországegészterü2 AKiscelliMúzeum2016-banelkészítetteaszoborrekonstrukciójátésaTemplomtérenállítottákki.http://www.kiscellimuzeum.hu/megjegyzes_haborus(utolsóletöltés:2017.május1.)
3 Amostaniszlováknemzetiszínházépülete.
4 PöstyénbeneredetilegVas-Frigyestterveztek.ErrőltanúskodikazakkoréppenPöstyénbenlábadozóFintasándorszobrászművésznekaPöstyéni Újságban VasFrigyestPöstyénnekcímmel
megjelentírása.Vö.l.Juhász2010,31.p.).AVaskoronaötletecsakkésőbbmerültfel.

kárpátok Őre és Vasturul

47

5 Abudapesti,valamintasoproni,vagyakárakomáromipéldaalapjánarrakövetkeztethetünk,
hogyakorabeliMagyarországegy-egytelepülésénakártöbbilyenobjektumiskészülhetett.
budapestenugyanisazemlítettlovasszobronkívültengeralattjárótiskészítettek,sopronban
pedigVasvitéztésVaságyútisavattak.nemlehetkizárnitehát,hogytovábbikutatásoksorán
újabbobjektumokmeglétérőlszerezhetünktudomást.
6 http://nzr.trnava.sk/?q=node/116 (utolsó letöltés: 2017. május 1.) A szobor modelljéről
készült felvételnek köszönhetően tudható, milyen szobortervet készített Koniarik. bár neki
nemvolttudomásaróla,deaszobrot1918-banfelállították.Errőlafelavatottszoborrólmára
románuralomalattkészültképeslapistanúskodik,ezenazonbanmármintrománháborús
emlékművetábrázolják.VeresEmese-Gyöngyvérkutatásaibóltudjuk,hogyaszoborfejétátalakították,ígymárrománkatonátábrázolt(VeresEmese-Gyöngyvér:„Mikor Oláhország háborút
izene…” A barcasági csángók kálváriája. budapest,barcaKiadó,2008,414–415.p.)
7 AzAusztriaterületénemeltszobrokközüliselpusztultnéhány,dehindenburgberlinbenállítottszobrátislebontottákaháborúután,majdafaanyagoteltüzelték.
8 Avers„MirőlbeszélapozsonyiVashonvéd”címmeljelentmegaTurul c.diáklap1919/32–33.
számában.Teljesszövegét(is)lásd.l.Juhász2010a,37.p.,valamintl.Juhász2010b,259.p.
9 Eztbizonyoskörökbenúgymagyaráznak,hogyazért,mivelanémetnemzetiségűközösség
állította,nemamagyar.
10 http://www.muzeum.sopron.hu/index.php/hu/2013-04-25-13-58-46/tudomanyoshireink/694-a-soproni-muzeum-vashonvedja-az-elso-vilaghaborus-kiallitas-egyik-kueloenlegessege-2 (utolsóletöltés:2017.május30.)
11 http://szombathelyi7.hu/hirportal/kultura/7460-szazados-vasvitez, http://www.savariamuseum.hu/?m%c5%b1targyeset-a-savaria-muzeumban,364 (utolsóletöltés:2017.május30.)
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letén gyűjtöttek pénzadományokat, amelyeket a budapesti szoborbizottsághoz juttattakel.
Afentemlítettpöstyéni,budapesti,pozsonyi,nyitrai,losonciéskomáromiszobron
kívülMagyarországmásvidékeinisállítottakilyenobjektumokat.Akutatásmaiállása
szerintGyőrben,sopronban(ittkettőis:egyvaságyúésegyvasvitéz),5 szombathelyen,
székesfehérváron, Kolozsváron, nagyszebenben, Aradon, Temesváron, nagyváradon,
székelyudvarhelyen,szegedenéscsornánis.AszékesfehérváriVértes Vitéz alkotója
rigeleAlajos(1879–1940)pozsonyiszobrászművészvolt;ezaszobormaisjóállapotbanvan,restaurálvaaszentIstvánKirályMúzeumelőcsarnokábanáll.brassóbanJán
Koniarik(1878–1952)szlovákszobrászművészkészítettelegyVashonvédet,azonban
a felállításáról nem tudott, visszaemlékezéseiben arról ír, nem készült el a szobor, a
világháborúugyanisvégetért.6
Eszobroknagyrészeművésziszempontbólnemjelentettkülönösebbértéket,ráadásulabeléjükvert,későbbrozsdásodószögekiskárttettekbennük,annakellenére,
hogy valamilyen pavilont is emeltek föléjük. Az első világháború befejezése után a
Magyarországhatáraintúlrakerültterületekenezeketazújrezsimeltávolította,megsemmisítette.7 A pozsonyi Vashonvéd ledöntését egy diák versben is megörökítette.8
romániábananagyszebeniVasvitéz ésatemesváriVashonvéd túlélteazelmúltévtizedeket,9 Magyarországon pedig szegeden és a már említett székesfehérvárott a helyi
múzeumokban megőrizték ezeket a szobrokat (l. Juhász 2010a, 2010 b), a soproni
Vashonvédet10 ésaszombathelyiVasvitézt(2014-ben)11 aközelmúltbanrestaurálták.
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1.A„vasszobrok”reneszánszanapjainkban.Ajótékonyságtólamigránsokellenivédelemig

A rendszerváltást követően tájainkon a hőskultusz újjáéledésének és erősödésének
lehettünktanúi.Mindazelső,mindpedigamásodikvilágháborúidejénfelavatott,vagy
pedig e háborúk emlékére később állított különféle szobrok és emlékművek iránti
érdeklődés napjainkban is egyre fokozódik. 1989 óta szinte valamennyi településen
felújították a világháborús emlékműveket, és sok helyen, ahol még nem volt ilyen
emlékjel, újat emeltek. A különféle kulturális és egyéb rendezvények egyik programpontjánakszámítezeknekazemlékműveknekamegkoszorúzása,sgyakrantartanak
ezeknél emlékmiséket, istentiszteleteket, illetve ökumenikus istentiszteletek is.
szlovákiamagyarlaktatelepüléseinamegemlékezésekenegyregyakrabbanszerepelnekazelmúltévtizedbenlétrejöttharcászaticsoport,azún.ősmagyarharcművészetet
ápoló baranta-Egyesület12 tagjai, akik saját egyenruhával is rendelkeznek. Az 1989
után megalakult különféle „hagyományőrző” és paramilitáris csoportok13 ugyancsak
megjelentekazemlékművekavatásán,vagyazezeknélszervezettmegemlékezéseken,
koszorúzásokon,ésmásszélsőjobbcsoportosulásokiselőszeretettellátogatjákmind
avilágháborúsemlékműveket,mindpedigakatonaitemetőket.
Atovábbiakbananemzetiáldozatkészségkategóriájábatartozó,azelsővilágháborúidejénelkészültháromszobor,azeredetilegKolozsváronfelállítottKárpátok Őre,a
nyitránfelavatottVas-Turul, illetveaszékelyudvarhelyiVasszékely újjászületésérőlszólok.bemutatomaKárpátok Őre másolataihozkapcsolódórítusokat,állításukideológiai
hátterét,skitérekazezeknélaszobroknálelhangzottbeszédekreis,mivelsegítségükkelfigyelemmelkísérhetjükaszónokokáltalaszobrokraruházottfeladatokidőbeliváltozásaitis.
1.1.AkolozsváriKárpátokőre

Akolozsváriszobrot1915.augusztus18-ánavattákfel.Ezazidőpontnemvoltvéletlen,
ugyanisFerencJózsefezenanaponszületett,eleveazőszületésnapjáhozigazították
a felavatás dátumát. Elkészítésére nem írtak ki pályázatot (mint az ország területén
általábanmásholsem),hanemegykolozsváriszobrászt,szeszákFerencetbíztákmeg
12 Atudománytalanelméletekenalapulóbarantárólazegyesülethonlapjánazalábbitájékoztatásolvasható:„Azönállómagyarharcművészetiirányzatamagyarharcitestkultúramegmaradt és megőrzött elemeinek rendszerbe foglalását és továbbfejlesztését tűzte ki célul. Az
anyag gyűjtése, rendszerezése, a kiképzésbe való beillesztése jelenleg is folyik. Jelenleg
közelezertradicionálistechnikaimegoldásalkotjaabarantaalapvázát.Akülönbözőfogások,
eljárások 60%-a más harcművészetben nem fordul elő, vagy feledésbe merült. A barantát
ezenelemekléte,sokrétűsége,atörténetimagyargondolkodásmódbólszármaztatottéletfilozófiája teszi igazán izgalmas, egyedülálló szellemi, lelki és fizikai alkotássá.” bővebben:
http://baranta.gportal.hu/gindex.php?pg=1629219 (utolsóletöltés:2017.március10)
13 nemzetiőrsereg,MagyarGárda,ÚjMagyarGárdastb.
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a munkával, mivel úgy gondolták, személye garancia arra, hogy megfelelő szobor
készülmajd,deaválasztásbanszerepetjátszottalokálpatriotizmusis.szeszákeleget
istettazelvárásoknak(szabó1994,60–62.p.).Egyidealizáltnépialakotformáltmeg,
ahatárvédőszékelykatonáét.Aszékelyekmárebbenazidőszakbanisalegigazabb
magyarokkéntjelentekmegakorabeliáltalánosmagyardiskurzusban,elterjedtavélekedés,miszerintőkvoltakazok,akik„hősiesenvédtékazezeréveshatárokatésanyugatot a keleti hordák támadásától”. Az első világháború idején tehát aKárpátok Őre
alakjaerősszimbolikusjelentésselisbírt,atökéletesszékelykatonáttestesítettemeg,
akiismétvédiazezeréveshatárokat.
1. kép. AkolozsváriKárpátokőreszoboregykorabeliképeslapon(archívfelvétel)

Írtunk már arról, hogy Kolozsvárt is lesz vashonvédszobor, amely ötletes és szép eszköze
lesz a hadijótékonyság megnyilvánulásának. Lyka Döme székesfehérvári nagybirtokos
ajánlotta fel a városnak, hogy a vashonvéd költségeit fedezi, a szögek beveréséből származó összes jövedelmet így a kolozsvári hősök árváinak és özvegyeinek javára fordíthatják. A szobor, Szeszák Ferenc monumentális és gyönyörű művészi alkotása teljesen elkészült már, s tegnap délelőtt Haller Gusztáv dr. polgármester elnöklete alatt értekezlet volt,
amely a leleplezés programját megállapította. Eszerint augusztus 18-án tartják meg a
leleplezési ünnepséget.
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Aszoborfölé,hogymegóvjákazidőjárásviszontagságaitól,fábólkészültpavilontemeltekegystilizáltszékelykapuformájában,amelynekelemeitgazdagfafaragássaldíszítették.Azalkotáslényegébenakorabelinépiéshősiromantikamindenjegyétmagán
viselte.
Aleleplezésiünnepséggelkapcsolatbanmegjelentelőzetesbenazalábbiakatírták
aszoborról:
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Bizonyos az, hogy Kolozsvár minden szépért lelkesedő közönsége örömmel karolja föl ezt
a mozgalmat is, és végeredményben hatalmas összeget fog összeadni a nemes és gyönyörű célra.14

Ahogyazakülönféleemlékművekfelavatásánálabbanazidőbenáltalánosgyakorlat
volt,akolozsváriavatásiünnepségenisfelszólaltakavallásifelekezetekképviselői:a
rómaikatolikus,református,unitárius,lutheránus,görögkatolikus,görögkeletilelkész
ésazsidórabbi.Azünnepségszónokaidicsértékakirályt,skifejeztékhódolatukatiránta.Avárospolgármestereakövetkezőszavakkalzártabeszédét:„Hódolat a királynak,
szeretet a népnek, csodálat a hadseregnek, tisztelet a szövetségesek iránt.” Amagyar
mellettaGotterhalte címenemlegetett15 osztrákhimnusziselhangzott,amiabbanaz
időszakban megszokott gyakorlatnak számított. Ferenc József osztrák császár és
magyarkirályjótékonyságicélokra1000koronásadománytjuttatottelaszoboravatásra,ígyalegelsőszögetbethlenÖdöngróffőispánéskormánybiztosazőnevébenverte
beleaszoborba.16
AzEllenzék címűlapleleplezésiünnepségrőltudósítómunkatársaírásábanérzékeltetteazuralkodóéltetéseésaszoboráltalsugárzottüzenetközöttfeszülőellentmondást.
Lehullott a szobrot eltakaró vászon, előttünk áll a Kárpátok Őre, amint fegyverére
támaszkodva pihen a kemény csata után, s nyugodtan, elszántan néz újabb küzdelmek
felé. Mintha őrszemül maradt volna itt, ama félistenek közül, akiknek bevonulásával hatvanhat esztendővel ezelőtt Bem apó a szemközt lévő ház erkélyéről nézte végig, de most
attól kérdi, aki ellen akkor harcolt. Kit győzzek le, uram királyom?17

AzÚj Idők címűlapbanmegjelentrövidhírbőlpontosleírástkapunkaszoboralakról:

…A Kárpátok őre egy honvéd népfölkelő, férfikora javában levő katona, aki a Kárpátok
őrszeme, nagy juhászbundájában, hósipkával, melyen a katonasipkája ott van, szuronyos
fegyverére támaszkodva, figyelve néz előre. Őrködik: tekintete nyugodtan, de szigorú
vigyázattal figyeli a határt. A szobrot székely-magyar motivumokkal ékesített mennyezet
alá helyezték, s így a feketére festett szobor arca és két keze ércből van, mint a sötétre
pácolt négyoszlopos, galambdúcos sátorféle, mely alatt áll, díszére válik a helynek, hova
állították. A szoborba az első szöget – a sipka gombrózsáját, – Bethlen Ödön gróf főispán
kormánybiztos verte be a király nevében.18

AKárpátok Őrétazelsővilágháborúbefejezésétkövetőenarománokeltávolítottáka
helyéről, majd később meg is semmisítették. 1940-ben, észak-Erdély visszafoglalása
14 AkirályszületésnapjánleplezikleakolozsváriVashonvédet.Újság, 1915.augusztus1.3.p.
15 Azosztrákhimnuszkezdőszavaiból:Gott erhalte...
16 AKárpátokőre. Új Idők, 1915.augusztus29.
17 Akolozsvárihonvédszoborleleplezése.Ellenzék,1915.augusztus14.
18 AKárpátokőre. Új Idők, 1915.augusztus.29.
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utánahorthyMiklósáltalalapítottVitézirendKolozsvárizrínyicsoportjaismétfölszerettevolnaállítani.Avárosbanelterjedtszóbeszédszerintaszobordarabjaitalakosok
hazavittékmegőrzésre,ígyavároskatonaiparancsnokságafelhívássalfordultakolozsváriakhozezekbeszolgáltatására:
1918. december havában, amikor a románok Kolozsvárra bevonultak, lerombolták a
„Kárpátok Őre” szobrot. A szobor darabjait állítólag megőrzés végett magukkal vitték.
Felhívjuk mindazokat, akiknél a fent nevezett szobor egyes darabjai találhatók, hogy azokat haladéktalanul szolgáltassák be a kolozsvári katonai parancsnoksághoz, a városháza
4. számú szobájában.19

A rendőrség által folytatott nyomozás azonban végül kiderítette, hogy a feltételezés,
miszerint a szobor darabjait megőrizték, nem bizonyult valós hírnek, ugyanis azt egy
románrendőrelégette:

2. A Kárpátok Őre szobor újjászületése három helyen új ideológiai és
aktuálpolitikaiháttérrel

Aközelmúltbanjómásfélévtizedleforgásaalattakolozsváriszobornakhárommásolatát is felállították: kettőt Magyarországon (szilvásváradon és budakalászon), egyet
pedigromániában,aszékelyföldicsíkcsomortánban.Azegykorkaritatívcélbólkészült
faszobrokahősiromantikajegyében,egyfajtanemzetijelképkéntéledtekújjáegyegészenmásideológiaiüzenettel.Azalábbiakbaneztaháromobjektumotmutatombe,
elemezveazállításokalkalmát,afelavatásiünnepséget,akésőbbrendezettmegemlékezéseket,valamintazünnepségekenelhangzottbeszédeket,ésrészbenazezekheza
szobrokhozkapcsolódóújkultusztis.
2.1.Alegelsőmásolatszilvásváradon(szalajka-völgy)

Aelsőmásolatotazahhoztartozóstilizáltszékelykapuvalegyütt2002.november17én leplezték le Eger közelében, a szilvásváradi szalajka-völgyben. A szobrot harrach
Péter,aMagyarországgyűlésakkorielnökeavattafel.Azennélelhelyezettemléktábla
19 Jelentkezzeneka„Kárpátokőre”szobordarabjainakőrzői. Keleti Újság, 1940.október15.3.p.
20 Akolozsvárirendőrségtisztáztaa„Kárpátokőre”eltűnésénekrészleteit.Keletei Újság, 1940.
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Az államrendőrség kolozsvári főkapitánya közli, hogy a rendőrség nyomozást folytatott a
világháború folyamán felállított „Kárpátok Őre” emlékszobor eltűnése tárgyában. A rendőrség megállapította, hogy a Deák Ferenc utca és a Mátyás király tér sarkán állott faemlékművet a román diákság ledöntötte, és azt a rendőrség épületébe vitte. Onnan egy
Lobontiu László nevű lovasrendőr a szobrot hazavitte és elégette. Lobontiut másfél évvel
ezelőtt Bukarestbe helyezték át. Felelősségre nem vonható.20
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tartalmazzamindazokatazinformációkat,amelyetazállíttatóKocsislászló,azéPFurEálésatöbbitámogatóésaszervezőkfontosnaktartottak:
„KÁRPÁTOK ŐRE”
EMLÉKMŰ
EZT AZ EMLÉKMŰVET A SZESZÁK FERENC ÁLTAL KÉSZÍTETT 1915-ben KOLOZSVÁROTT
FELÁLLÍTOTT ALKOTÁS
HŰ MÁSAKÉNT HOZTUK LÉTRE. AZ EREDETI EMLÉKMŰ 1918-ban ELPUSZTULT. KÁRPÁTOK ŐREI A HONFOGLALÁS KORÁBAN LEZÁRTÁK A KÁRPÁTOK HÁGÓIT, EZZEL VÉDVE A
KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYARSÁGOT. EZT A VÉDELMI RENDSZERT ÁRPÁD FEJEDELEM
ALAKÍTOTTA KI.
EZ A VÉDELMI SZIMBÓLUM VÉGIGKÍSÉRTE A MAGYARSÁGOT A TÖRTÉNELEM FOLYAMÁN
ÉS EZT FOGALMAZTA MEG SZESZÁK FERENC AZ I. VILÁGHÁBORÚS KATONAI ALAKBAN.
A KÁRPÁTOK ŐRE KATONAI ALAKOT TÖLGYFÁBÓL FARAGTA: HORVÁTH BÉRES JÁNOS.
AZ ŐRBÓDÉ SZÉKELYMOTÍVUMÁT SIMON LÁSZLÓ VÉSTE. STATIKAI TERVEKET TÓTHVÁSÁRHELYI
JÓZSEF KÉSZÍTETTE. SZERVEZÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDÖTT: PÓCSIK LÁSZLÓ.
AZ EMLÉKMŰVET ÁLLÍTTATTA: KOCSIS LÁSZLÓ ÉPFU-REAL KFT.
SZILVÁSVÁRADI ÖNKORMÁNYZAT, EGRI ZOLTÁN VOLT POLGÁRMESTER
ANTALNÉ FILIPCSÉNYI KATALIN POLGÁRMESTER
EGERERDŐ ERDÉSZETI RT. PALLAG LÁSZLÓ IGAZGATÓ
KISAFÖLDI ERDŐGAZDÁLKODÁSI RT. DR. MAGOS LÁSZLÓ IGAZGATÓ
KOCSIS MIHÁLY IGAZGATÓ HELYETTES
TÁMOGATÓK VOLTAK: EUROTRADE KFT, SZŰCS ATTILA IGAGATÓ, EUROSPED RT.
AZ EMLÉKMŰVET 2002. NOVEMBER 17-ÉN FELAVATTA:
HARRACH PÉTER AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKE
TŐKÉS LÁSZLÓ A KIRÁLYHÁGÓ-MELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PÜSPÖKE
SZABÓ JÓZSEF APÁT, BÉLAPÁTFALVAI APÁTSÁG

Aszoborfelavatásakor,valamintazéventesorrakerülőmegemlékezésekenaszónokokvezérmotívumaaKárpát-medenceimagyarságösszetartozásánakgondolata,valamintaszékelyeknek,aKárpátokőreinekaKárpát-medence,„azezeréveshatárok”,s
nemutolsósorbannyugat-Európavédelmébenbetöltöttszerepénekhangsúlyozása.
Aszoborállíttatója,Kocsislászló2015-benegyvelekészültinterjúbanelmondta,
nemvoltvéletlen,hogyaszobrot2002novemberébenlepleztékle.„Aballiberáliskormányváltás után az emlékmű felállításának célja az volt, hogy figyelmeztessék a
Kárpát-medencébenélőmagyarokat,hogylétezésünkésmegmaradásunkfeltételea
nemzeti,határokonátívelőösszefogás.–Azorbán-kormányalattelindultegynemzeti
gondolkodásmód.A2002-eselveszítettválasztáshatásáraviszontúgyéreztük,hogya
nemzetiérzéseket,összetartozást,azegynemzetbenvalógondolkodástmegkelljeleníteni–mondtaKocsislászló.–AKárpátokőrébenkétfontosüzenetegyesült:össze
kell fognunk, és meg kell védenünk magunkat minden téren, kulturális, politikai, de
katonaiértelembenis.”21

21 http://www.demokrata.hu/cikk/europat-oriznunk-kell (utolsóletöltés:2017.április6.)
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2.2.AmásodikszoborbudakalászonTrianon-emlékműként

AKárpátokőrekövetkezőmásolatátbudakalászonállítottákfel,azonbanittmárnem
csupán utaltak és hangsúlyozták a magyarok összetartozásának gondolatát, hanem
eleveTrianon-emlékműkéntkészült.ugyanazafafaragókészítetteeztaszobrotis,aki
aszilvásváraditfaragta.lezsáksándorországgyűlésiképviselő,azországgyűlésalelnöke,anemzetiFórumelnöke,WittnerMáriaésVargaIstvánországgyűlésiképviselők,
valamint Tőkés lászló püspök közreműködésével a nemzeti összetartozás napján,
2010.június4-énavattákfel.22 Ezúttalnemszékelykapukerültaszoborfölé,hanem
egy stilizált turulmadarat ábrázoló, kocsányos tölgyből készült fatetőzet. Azért kocsányostölgyből,mertazeredetikolozsváriszoborisilyenfábólkészült.23 Aszobornálelhelyezetttáblafelirata:

2.3.AharmadikmásolatcsíkcsomortánbanaPozsonyi„honmentő”csatajegyében

Acsíkcsomortáni(románneve:soimeni)Kárpátokőrefelavatására2013.július5-én
került sor. „A szoboravató tisztelgés a dicsőséges pozsonyi csata24 1106. évfordulója
előtt”–olvashatóarendezvénymeghívóján,25 amelyenegyébkéntaszékelyhimnusz
egyiksoraisszerepel:„nehagydelveszniErdélyt,Istenünk.”Aszobrotahelyiiskola
udvaránállítottákfel,seztishorváthbéresJánosfaragta.26 Amásolatelkészítésének
22 AMagyarországgyűlés2010-beniktattatörvénybeanemzetiösszetartozásnapját,hivatalos
nemzetiemléknappányilvánítvajúnius4-ét,az1920-astrianonibékeszerződés aláírásának
évfordulóját.Atörvényértelmében„atöbbállamfennhatóságaalávetettmagyarságminden
tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti
összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának
meghatározóeleme”.
23 https://mno.hu/migr_1834/a_karpatok_ore_budakalaszon-244472 (utolsó letöltés: 2017.
április28.)
24 https://hu.wikipedia.org/wiki/Pozsonyi_csata (utolsóletöltés:2017.április20.)
25 http://www.csibesz.ro/wordpress/hu/2013/06/29/karpatok-ore-emlekmu-csikcsomortanban/ (utolsóletöltés:2017.április20.)
26 A szobor felállításának folyamatát videofelvételen is megörökítették: https://www.youtube.
com/watch?v=dGh4kmvtsGM (utolsóletöltés:2017.április20.)
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TRIANON EMLÉKMŰ
„A KÁRPÁTOK ŐRE”
ÁLLÍTOTTA BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A POLGÁROK ADAKOZÁSÁVAL
A BÉKEDIKTÁTUM 90. ÉVFORDULÓJÁN 2010. JÚNIUS 4-ÉN
A SZOBOR JELKÉPE A MAGYAR NÉPFÖLKELŐNEK,
AKI EZER ÉVEN ÁT VÉDTE MAGYARORSZÁGOT.
AZ EREDETI SZOBROT KOLOZSVÁRON ÁLLÍTOTTÁK 1915-BEN,
AZT A BEVONULÓ ROMÁNOK 1918-BAN ELPUSZTÍTOTTÁK.
AZ EMLÉKMŰ TERVEIT SZCZUKA ATTILA KÉSZÍTETTE.
A SZOBOR ALKOTÓJA HORVÁTH-BÉRES JÁNOS
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kezdeményezőjeaszékelynemzetiTanácstagjaivoltak,azötletpedigGergelyIstván
helyilakostólszármazik,aki2002-benjártaszilvásváradonfelállítottKárpátok Őrénél.
Egyinterjúbanaztiselmondta,hogyakkorfelvetődöttaKárpátokőreszövetségmegalakulásánakgondolatais:
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Szilvásváradi látogatásom alkalmával felmerült, hogy a Székelyföldön is állítsuk fel az
emlékmű hasonmását. Végiggondoltam, hogy melyik község polgármestere értené meg
rögtön az elején, hogy mit jelente ez az emlékmű. Csíkcsomortánra gondoltam, amelyet
becsületes, jó székely emberek laknak, és akik rögtön munkába állnak, ha feladatot bíznak rájuk. Ezzel az emlékművel valószínűleg nem áll meg ennek a szellemiségnek a hordozása. Tovább kell gondolnunk ezt, és máris felmerült ötletként magánbeszélgetések
alkalmával, hogy létre kellene hoznunk a Kárpátok Őre Szövetséget.27

„énekszóvalindultésameghatottságtólnehezenjövőszavakkalzárultaKárpátokőre
emlékmű csíkcsomortáni avatása. A 907-es pozsonyi csatára való megemlékezéssel
egybekötöttavatásonvalamennyierdélyimagyarpolitikaipártéstörténelmifelekezet
szótkértéskapott,éshaazünnepibeszédeknekhiteltadnakapártok,azegyházak
ésaszékelyjövőtkézbentartaniakarók,akkoracsomortániünnepségetaszékely–
magyarösszefogásegyikalappillérénektekinthetjük”–olvashatóazeseményrőlszóló
egyiktudósításbevezetőjében.28 érdemesfelidézniafelavatásiünnepségenelhangzott
beszédeket,mertezekalapjánérthetőbbéválikaszoborállítókcélja,illetveképetkaphatunkarrólis,hogyaszónokokbeszédébenmilyenösszefüggésekbenjelenikmega
szobor, illetve hogyan értelmezik a pozsonyi csatát mint történelmi eseményt a
Kárpátok Őréhez kapcsolódó diskurzus kontextusában, másrészt hogyan építik be
beszédükbeazaktuálpolitikaikérdéseket.részletIzsákbalázsnak,aszékelynemzeti
Tanácselnökénekbeszédéből:
Ha ránézünk a Kárpátok Őrére, a székely nemzet két alapvető tulajdonságát azonnal észrevesszük rajta: egyik a nyugalom, a másik az elszántság. A kettő együtt a rendíthetetlenséget eredményezi. A szoborállítók munkáját a lendületesség és a céltudatosság jellemezte. A nyugalom, az elszántság, a lendületesség és a céltudatosság kell bennünket is
jellemezzen a maihoz hasonló nehéz időkben. Nem kell félnünk, mert van bennünk elég
erő ahhoz, hogy megakadályozzuk az ellenünk törő szándékokat. És megmutatjuk
Románia kormányának, Európának és a nagyvilágnak, hogy nem tehetnek velünk azt,
amit akarnak, és nem engedjük betagolni Székelyföldet olyan óriásrégióba, ahol a
magyarság aránya kevesebb 30 százaléknál.

borbolycsaba,azrMdszcsíkiTerületiszervezeténekelnökearrólszólt,mibenlátjaő
aszoborüzenetétamaembereszámára:
27 Maroknyiszékelyőrtáll,mintasziklahttp://fejerszovetseg.blogspot.sk/2013/07/karpatokore-maroknyi-szekely-ort-all.html (utolsóletöltés:2017.április20.)
28 http://csomortan.ro/index.php?menuId=311&event=751&id=399 (utolsó letöltés: 2017.
április20.)
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Ennek az alkotásnak üzenete van. A Kárpátok őrzésének a feladatát kell ellátnunk, ahogyan őseink is tették. Ehhez azonban feltételekre van szükség. Az egyik feltétel az összefogás, a másik feltétel pedig egymás tisztelete. Nincsenek jó és rossz magyarok, csak jó
magyar emberek vannak. Együtt kell haladnunk a közös cél felé, egymásban bízva. Nem
a magyarnak kell legyőznie a magyart. A székely összefogást kell erősíteni és a gyarapodásunkat szolgálni. Nem fogunk elfogyni mi itt, a Székelyföldön, mert nekünk itt van a
jövőnk. Hallatnunk kell a hangunkat, és nem szabad feladni a küzdelmet.”29

AMagyarPolgáriPárthargitamegyeiszervezeténekelnökebeszédébenemlítésttetta
kolozsvárieredetiszoborralkapcsolatbanaszögbeverésekrőlis,amellyelszerintejelképesenmegerősítettékakatonát:

AzErdélyiMagyarnéppártotképviselőmegyeielnökazőrködésjelentőségéthangsúlyozta:

Mégiscsak boldog az a nép, amelynek ezer év után is vannak őrzői. Nem mi tehetünk
arról, hogy kilopták a határt a lábunk alól, de szívünkben ugyanaz a határ húzódik meg,
ami mindig is volt. Ezt a határt őrizzük ma is, akkor is, ha már csak mi hiszünk benne. Itt
kezdődik és itt végződik Európa, ezért álltak itt őrt mindig, és ezért kell nekünk is őrt állnunk, akár akarjuk, akár nem, akár bevalljuk, akár nem. Az őrködés nemcsak kötelesség,
hanem megtiszteltetés is. Tiszteljük hát ezt az alkotást. Értünk őrködik, érte őrködünk.31

PatrubányMiklós,aMagyarokVilágszövetségénekelnökeegyebekköztkritikátfogalmazottmeganagypolitikávalszemben,mertországosannememlékeztekmeghivatalosan a pozsonyi csata 1100-ik évfordulójáról. Kijelentette, hogy a magyarországi és
székelyföldi összefogással megalkotott emlékmű megkésetten is pótolja azt a súlyos
mulasztást,amelyetamagyarállam2007-benkövetettel,amikorazárpádnagyfejedelemvezettehonalapításótaelteltidőlegjelentősebbmagyarkatonaisikerének1100.
évfordulóján „elfelejtett” méltó módon megemlékezni. A szoboravató ünnepségről a
MagyarokVilágszövetségehonlapjánmegjelenttudósításcímeeleveazelmaradtmegemlékezésre utal: hat évvel megkésett megemlékezés a Pozsonyi csatáról – nem
29 http://csomortan.ro/index.php?menuId=311&event=751&id=399 (utolsó letöltés: 2017.
április20.)
30 http://csomortan.ro/index.php?menuId=311&event=751&id=399 (utolsó letöltés: 2017.
április20.)
31 http://csomortan.ro/index.php?menuId=311&event=751&id=399 (utolsó letöltés: 2017.
április20.)
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Nem számít, hogy tulipánt, fenyőfát vagy csillagot ábrázoló kalapáccsal verünk szeget a
szoborba, a fontos az, hogy minél több jót szolgáló székely neve kerüljön bele az áldozatkészségről tanúskodók aranykönyvébe. Őrizzük meg határainkat, ne engedjük szó és cselekedet nélkül szétrombolni a székelyföldet! Az áldozatkészség vasszegei borítsák be a
szobrunkat. [...] Csak együtt nyerhetünk csatát, és mint mindig, most is az egyszerű
közembereink kell, hogy hősök legyenek!30
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Pozsonyban, nem budapesten – csíkcsomortánban.32 Kocsis lászló vállalkozó, a
Kárpátokőreszoborlegelső,szilvásváradimásolatánakállítójameghívottvendégeként
beszédébenamagyarokésszékelyekösszetartozásra,azéberségrehelyezteahangsúlyt,súgyvélte,hogyazeredetiszoboralkotójaannakidejénakulturálisvédelemre
isgondolt:
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A magyar és a székely lelkileg és szellemileg is egymásra kellett, hogy találjon a kommunista diktatúra összedőlése után, hiszen sokáig nem beszélhettünk arról, hogy magyar
testvéreink élnek a Csonka-Magyarország határain túl is, arról meg főleg nem beszélhettünk, hogy hogyan kerültek oda, amikor ők mindig is ott voltak. Azt szeretnénk, hogy
összetartó, szét nem szaggatható egység legyünk. Szeszák Ferenc, a kolozsvári Kárpátok
Őre alkotója a szellemi, kulturális védelemre is gondolt, amikor megfaragta a maga korában egyedülállónak számító alkotását. Nekünk is feladatunk a kultúránk őrzése, és egy
pillanatra sem lankadhat a figyelmünk.33

A felavatási ünnepségen ott voltak a paramilitáris Új Magyar Gárda székely
szakaszának34 tagjaiis,akikárpádsávoszászlóvalálltakdíszőrségetazemlékműmellett.Azeztkövetőévekbenazonbaneztaszerepetmáraszékelyhuszárok,illetvenépviseletbeöltözöttfiataloktöltöttékbe.A2014-esünnepségrőlmegjelenttudósítással
kapcsolatosinterneteshozzászólásokbólmegtudható,hogyazÚjMagyarGárdatagjai
ekkorisszerettekvolnaőrtállni,azonbanaszervezőkodébbtessékeltékőket.35
Astilizáltszékelykapuoszlopainmegörökítettékakészítőkésazadományozóknévsorátis.
Aziskolakerítésénekkülsőfaláraelhelyezetttáblánaszoborralkapcsolatoslegfontosabbnaktartottinformációk,valamintazoknakaszemélyeknekésintézményekneka
névsoraszerepel,akikvalamilyenmódonszerepetvállaltakannaklétrehozásában:
KÁRPÁTOK ŐRE
A Kárpátok őre egy népfölkelő, férfikorának javában levő katona, aki a Kárpátok őrszeme, nagy juhászbundájában, katonasipkával, szuronyos fegyverére támaszkodva figyelve
néz előre. Őrködik: tekintete nyugodtan, de szigorú vigyázattal figyeli a határt.
A Szeszák Ferenc által készített, őrt álló honvédet ábrázoló szobrot első ízben Kolozsváron avatták fel, 1915-ben. Így kívántak tisztelegni azon székelyek előtt, akik az Árpád

32 http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2013-sajtoanyaga/1312-hatevvel-megkesett-megemlekezes-a-pozsonyi-csatarol-nem-pozsonyban-nem-budapestencsikcsomortanban (utolsóletöltés:2017.április20.)
33 http://csomortan.ro/index.php?menuId=311&event=751&id=399 (utolsó letöltés: 2017.
április20.)
34 http://ujmagyargardamozgalom.com/szekely_szakasz (utolsóletöltés:2017.április20.)
35 PityiriPalkónevűhozzászóló:„Anagyegyetértőösszeborulásbanmégarraisszántakidőtés
energiátaszervezőkapolgármesterükkelkaröltve,hogyvalamilyen,biztosnemIstenisugallatramegpróbáljákfenyegetésseliseltávolítaniadíszőrségetállóÚjMagyarGárdatagjait,az
árpádsávoszászlóval”https://szekelyhon.ro/faluszerte/a-karpatok-ore-erositse-a-hitet (utolsóletöltés:2017.április20.)
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Akolozsváriszobormásolatánakelkészítésekoregészenmáscélokmotiváltákazállítókat,mint1915-benazeredetiKárpátok Őre esetébenazakkorikezdeményezőket.A
mostaniállíttatóksemszólnakróla,illetveaszoborralkapcsolatbanelmondottésleírt
információkbansememlítették,hogyaztegykorkaritatívcéllalemelték.Arrólsemesett
szó,hogyazilyentípusúszobrokállításánakszellemiatyjaTheodorhartigosztrákgróf
volt, illetve hogy hasonló objektumokat Európa különböző országaiban, valamint
Magyarországmásvárosaibanisemeltek,sarrasemutalnak,miértéppenazidőjárás
viszontagságainakkevésbéellenállófábólkészült.AmegemlékezésekrőlszólótudósításokszerzőiáltalábanszeszákFerencnek,azeredetiszoborkészítőjénektulajdonítjákaszoborállításánakgondolatátis.csupána2017-bencsíkcsomortánbantartott
megemlékezésenvoltszóelőszöranemzetiáldozatkészségetjelképezőszobrokállításatörténeténekismertetésérőlegytanártolmácsolásában.

3.AnyitraiVas-Turul

Amaiszlovákiaterületén2015-benAlsóbodokonállítottákfelanemzetiáldoztakészségkategóriájábatartozóobjektum,anyitrai Vas-Turul másolatát,amelynohaegyelőre
úgytűnik,nembírolyanjelentőséggel,mintaKárpátok Őre szobor,snemtudni,hogy
azéveksoránmilyenkultuszalakulkikörülötte.
Amagyarokmitikusmadaránakszobrát,aVas-Turultnyitráneredetileg1915.október17-énállítottákfel,sazelsővilágháborúutánugyanolyansorsrajutott,mintanemzetiáldozatkészségkategóriájábatartozószobroknagyrésze.Aszoborlétezésehosszú
ideigafeledéshomályábamerült,semahelyiek,sempedigakörnyékbeliek,deszabó
36 csíkcsomortánközigazgatásilagcsíkpálfalvanagyközségrésze.
37 http://csedoa.blogspot.sk/2015/11/a-karpatok-ore-szekelyfold-keleti.html
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fejedelem által kialakított védelmi rendszerben szolgáltak, melynek rendeltetése az volt,
hogy megvédje a Kárpátok hágóit, szorosait a külső támadások ellen. Azonban a háború
után Erdélybe bevonuló román csapatok katonái elpusztították az emlékművet.
A csíkcsomortáni iskola udvarán álló szobrot Horváth Béres János készítette, a tornyot
Székely Csaba és Török Csaba faragók, míg a talapzatot Forró Attila csíkszeredai vállalkozó.
A Csíkcsomortánban újra felállított Kárpátok Őre emlékművet 2013. július 5-én, a
Dicsőséges Pozsonyi Csata 1106. évfordulóján avatták fel.
Csíkpálfalva36 Község Önkormányzata köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a szobor méltó helyen állhasson. Köszönet Kocsis Lászlónak, és Tapodi
Lászlónak az INTER-ÉPFU BUDAPEST Kft-nek, valamint munkatársaiknak, köszönet
Gergely István Tisztinek, a Csomortányért Egyesület elnökének, Csomortáni Ernőnek, az
Aracs Közbirtokosság elnökének, Gál Barnának, a Szellő Szállónak, továbbá köszönet
Székely Vilmosnak és fiainak a segítségért. Külön köszönet Horváth-Béres János szobrásznak az őrtorony faragóinak, Székely Csabának és Török Csabának a talapzat elkészítőinek, Forró Attilának és Marosi Bélának, ugyanakkor a sepsibükszádi kőfaragóknak, a
daruzásért Cegő László személyében a CONSUNIT Kft-nek, és végül köszönet a lelkes
csomortáni lakosoknak a kitartó munkájukért.37
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dániel,anemzetiáldozatkészségszobrairólírtlegelsőmagyarnyelvűtanulmányszerzőjesemtudottegykorimeglétéről(szabó1994,59–84.p.).néhányéveazelsővilágháború éveiben megjelent regionális lapok tanulmányozása során e sorok írója bukkantráhíradásokraezzelaszoborralkapcsolatban,ígyszerezvetudomástmeglétéről
(l.Juhász2010a,35.p.;l.Juhász2010b,24.p.).AnyitraiVas-Turulontúlafentebb
máremlítettek(apöstyéniVaskorona,alosonciVasvitéz,akomáromivért),egykorilétezéséről,valamintaTrencsénbenésKomárombantervezetthasonló,akutatókszámára
addigismeretlenelképzelésekrőlugyancsakakorabelisajtóbólszerezetttudomásta
szerző,majdpublikáltelsőkéntezekről(l.Juhász2010a;l.Juhász2010b;l.Juhász
2014).38
AnyitraiVas-Turul felavatásaelőttmegjelentegyikhírbőlegyebekköztazismegtudható, hogy mint több más, ebbe a kategóriába tartozó szobor esetében, ezúttal is
készültemlékkönyvafelavatásiünnepségére,amelybenakezdeményezőknevéntúl
azadományozóknevétismegörökítették.
A „Nyitrai Vasturult” október hó 17-én délelőtt 11 órakor leplezik le Nyitrán a Városháztéren, a nagy idők komolyságához és a kitűzött cél magasztos jellegéhez méltó ünnepies
keretek között. Az adományozó nevére ellátott arany szeg (testületek, családok és magánosok részére) ára: 50 korona. Az adományozó nevével ellátott ezüst szeg (kizárólag
egyesek részére) ára: 10 korona. Vasszeg ára: 1 korona. – Vasszeg tanulóifjúság és gyermekek részére: 20 fillér. Felülfizetéseket hálás köszönettel fogad és a „Nyitrai Vasturul”
emlékkönyvében nyugtáz a rendezőség. Miután a név bevésése több időt vesz igénybe,
kívánatos, hogy az ilyen szegekre szóló előjegyzések néhány nappal előbb a „Vörös
Kereszt Egylet” titkáránál, dr. Szathmáry István várm. tb. főjegyzőnél jelentessenek be. A
szegek megváltásából befolyó adományok a nyitramegyei illetőségű katonák özvegyeinek
és árváinak támogatására fognak fordíttatni.39

Aháborúidejénszinténáltalánosgyakorlatnakszámítotteszobortípusesetében,hogy
azadományozókrészéreszámozottemléklapokatbocsátottakki.lényegébena197-es
sorszámúVas-Turul emléklapon40 láthatórajzonésegylevelezőlapontúlfényképnem
kerültelő.Az1915-benkészítettemléklapraazalábbiszövegetnyomtatták:
Nyitrai Vas-Turul.
Ezen emlékművet gróf Nemes Jánosné szül. Csáky Natália grófné honleányi lelkesedése
emelte Nyitrán, a megye székvárosában, azon nyitra-megyei illetőségű katonák özvegyei
és árvái javára, akik az 1914 évben kiütött nagy világháborúban a haza és a király védelmében hősi hallt haltak. – A Turul talapzatául szolgáló faoszlopot pedig a vármegye
közönségének hazafias áldozatkészsége borította be szegekkel, amely szegek megváltá-

38 Mindezt azért tartottam fontosnak hangsúlyozni, mivel mind szabó dániel, mind pedig e
sorok szerzőjének publikációit a forrás megjelölése nélkül használják, egyre több oldalról
köszönnekvisszaazinternetenszószerintibekezdések,mondatokanélkül,hogymegjelölnék,honnanisszármazikazinformáció.
39 nyitraiVasturul.Nyitramegyei Szemle,1915.október10.4.p.
40 https://www.kozterkep.hu/~/14540/

kárpátok Őre és Vasturul

59

sából befolyt adományok az elesett hősök özvegyeinek és árváinak gyámolítására szánt
alapot gyarapították. – Az emlékmű díszének emeléséhez és az alap gyarapításához egy
szeg megváltásával és beverésével a jelen emléklap tulajdonosa is hozzájárult.
Ennek hiteléül szóljon jelen emléklapunk, melynek száma alatt az adakozó neve a
„Nyitrai Vas-Turul” emlékkönyvében feljegyeztetik és megörökíttetik.
Kelt Nyitrán, 1915-ben, a világháború második évében.
Védnök: dr. Gróf Battyhány Vilmos megyés püspök
Elnök: Craus István főispán, kormánybiztos.
Női társelnökök:
Özv. Gróf Eszterházy Jánosné
Gróf Nemes Jánosné
Craus Vincze pénztáros
Dr. Szathmáry István titkár

A Nyitrai Vasturul leleplezési ünnepélye f. hó 17-én folyt le díszes keretek között. A pozsonyi honvédzenekar a Himnusz, a „Gott erhalte” és a „Wacht am Rein” felemelő dallamával nyitotta meg az ünnepélyt, melynek lefolyása alatt Jeszenszky Alajos prelátus és kanonok, gróf Nemes Jánosné és dr. Thuróczy Tibor polgármester beszéltek. A polgármester
a város nevében átvette az emléket gondozásba s ennek külső jele már eddig is az az
oszlopos tető, mely az emlékmű fölött emelkedik és a város költségén készült. A felavatás
után kezdetét vette a szegek beverése s mindjárt ez alkalommal az arany és ezüst szegek
hosszú sorát vésték be a Vasturul oszlopába. A szegek megváltásából eddig 26 ezer kor.
folyt be.41

A 2015-i turulavatási ünnepség főszervezője az alsóbodoki Esterházy János
szülőföldjéért Egyesület volt, azonban más szervezetek, intézmények is csatlakoztak
társzervezőként: a csemadok nyitrai Területi Választmánya, az Alsóbodoki Magyar
Tannyelvű Magán-szakközépiskola, a nyitra és Vidéke célalap, valamint a zoboralji
Kulturális és Információs Központ és a Magyar Közösség Pártja nyitra Járási
Elnöksége.Míg1915-benegyvédnökevoltarendezvénynekdr.GrófbattyhányVilmos
nyitrai megyés püspök személyében, ezúttal már kettő: egy egyházi és egy világi. Az
előbbiĎurčozoltán,anyitraiEgyházmegyepüspökihelynöke,azutóbbipedigcsáky
Pál,azMKPeurópaiparlamentiképviselője.

41 AVasturulleleplezése.Nyitramegyei Szemle,1915.október24.5.p.
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Afelavatásonnemcsupánamagyarhimnuszhangzottel,hanemazosztrákésanémet
is.szóvanegy„oszlopostető”-rőlis,amelyazidőjárásviszontagságaitólvédtemega
szobrot,amiegyébkéntmegszokotttartozékavoltazebbeakategóriábatartozószobroknak.Abevertszögekesetébenbár„ezüst”és„arany”szegeketemlítenekahírben,
azonbaneznemaszögekanyagárautal,hanemarraazösszegre,amiértavasszögeket megvásárolták. A nyitrai Vasturul felavatását követően aránylag rövid időn belül
26 000koronafolytbeazeladottszögekből:
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2. kép. AnyitraiVasturulmásolataAlsóbodokonháttérbenazEsterházy-keresztúttal(l.
JuhászIlonafelvétele,2017)

Azünnepségetazalsóbodoki,népviseletbenmegjelenténeklőcsoportfellépésenyitotta
meg,amelyadobosAttilatáncdalénekesésdalszerző42 általjegyzettMagyarok világhimnuszát adtaelő,sszerepelttárogatósis.AzünnepibeszédetcsákyPálmondta,ésapüspökihelynökkelegyüttőleplezteleaszobrotis.Amegszentelésétkövetőenarésztvevők
beverhették a helyszínen megvásárolt, számozott szögeket, s az 1915-ös gyakorlatot
követve ők is emléklapot kaptak, valamint beírhatták nevüket az erre az alkalomra
készültemlékkönyvbeis.Arendezvényvégénamagyarhimnusziselhangzott.
Amiaszobrotmintobjektumotilleti,másolataaz1915-benfelavatottszobornak,a
turul szárnyainak fesztávolsága 2 méter. A turult tartó faoszlop kb. fél méter magas
42 dobosAttilaszakmájáttekintvefogorvos,őjelentettemegaszélsőjobbeszmeiségetképviselő Nemzetőr c. lapot (http://wanted2007.blogspot.sk/2007/04/27.html). A Magyarok
világhimnusza is részben már folklorizálódott, s elsősorban az ún. nemzeti rockot játszó
különféle zenekarok és csoportok repertoárjába is bekerült. szövege: „halló magyar! hol
vagy?Felelj!/hallómagyar!hallasz?Felelj!/bármerrevittasors,hívazősiföld/zászlója
mégmaispiros-fehér-zöld!
hallómagyar!Kárpátfelelj!/hallómagyar!Erdélyfelelj!/bármerrevittasors,hívazősiföld
/szívedbenmegmaradszpiros-fehér-zöld!
demesszevanAmerika!/szegénymagyar!holvan„haza”?/bármerrevittasors,hívazősi
föld / Véredben megmaradsz piros-fehér-zöld!” http://dalszoveg.network.hu/video/magyarok_vilaghimnusza/a_magyarok_vilaghimnusza (utolsóletöltés:2017.május1.)
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betontalapzatonáll.Atalapzatrahelyezettfeketemárványemléktáblánolvashatófeliratszerintazelesettkatonákemlékénekisszánták.
VAS-TURUL
A haza védelmében
hősi halált
haltak emlékére
Nyitra 1915
Alsóbodok 2015

43 http://felvidek.ma/2015/03/alsobodok-felroppent-a-zoborhegyi-turulmadar-a-szoboravatassal/ (utolsóletöltés:2017.május1.)
44 http://www.sssp.sk/index.php/kronika/kronika-2015-2016/312-az-iskola-teruleten-letesitett-emlekpark-avatounnepelye (utolsóletöltés:2017.május1.)
45 nyitra vidékéről származott, I. zolu albán király felesége volt (budapest, 1915 – Tirana,
2002).Azemlékművetszületésének100.évfordulójaalkalmábólemelték.
46 AkülönféleszoborparkokszámaaKárpát-medencébenazutóbbiévekbenjelentősenmegnőtt,stovábbraisgyarapszik.dél-szlovákiamagyarlaktatájainistöbbilyenparkkalrendelkezőtelepülésvan,azitttalálhatóobjektumoktúlnyomórésztfábólkészültek.Aszoborparkokegyiklegfigyelemreméltóbbszlovákiaipéldájaacsicsói,aholtöbbekköztafábólfaragott
hétvezér,búvárKund(aszoborfaragójaszerintbúvárKundcsicsónálfúrtamegazellenség
hajóit), szent István király, a magyarok nagyasszonya, szent István, sámán, szélhárfa, a
nyelvtörvényszobrastb.áll.
47 EsterházyJánosaz1938-asvisszacsatolástkövetőenszlovákiábanmaradt,svállaltpolitikai
szerepet, az ott élő magyarokat (a zobor-vidéki magyar falvak nem kerültek
Magyarországhoz) képviselte az akkori szlovák parlamentben. A második világháború után
perbefogtákésháborúsbűnöskéntelítélték,sabörtönbenhaltmeg.személyemegosztjaa
szlovák,valamintamagyartörténészeketis.ArendszerváltástkövetőenEsterházytnagykultusz övezi, számos emlékjelet (szobrot, emléktáblát) állítottak emlékére, s úgy tűnik, ezek
számaajövőbenmégnövekednifog.életérőlésmunkásságáróllásdbővebben:MolnárImre:
Esterházy János. 1901–1957. dunaszerdahely,1997;simonAttila:Esterházy János és a szlovenszkói Magyar Párt – Iratok a szlovákiai magyarok történetéhez (1938–1945) somorja,
FórumKisebbségkutatóIntézet,2014.
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Azidőjárásviszontagságaitólvédőtetőamásolatfölénemkerült,segyelőrenemlehet
tudni,hogyazeredetitetőmilyenlehetett,mertakorabelisajtóhírcsupánameglétéről
teszemlítést,safennmaradtábrázolásokonsemszerepel.
Fontosmegemlíteni,hogyazVasturul nemazegyetlenturulszoboraparkban.Pár
hónappalkorábban,március15-énisfelavattákanyitraizoborhegyen1896-banfelavatott, majd az első világháború végén lerombolt millenniumi emlékmű turuljának
másolatát.43 Azemlékparkegybenszoborparkis,ugyanisazemlítettkétturulszobron
kívülegyemlékfaisállitt,amelyetaparkfelavatásakorlepleztekle,44 valamintitttalálhatóApponyiGeraldine45 ésszéchenyiIstvánemlékműveis.46
Ebbenaparkbankapotthelyeta2012szeptemberébenfelszentelt,14stációból/
emlékfábólállóEsterházy-keresztút,amelyEsterházyJános(1901–1957)47 csehszlová-
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kiaimagyarmártírpolitikusemlékétőrzi.Adombtetejénegykápolnaisépülttiszteletére,amelynekbefejezésétésfelszentelését2017szeptemberéretervezik,sEsterházy
hamvaiisidekerülnekmajd.
AzAlsóbodokonújraállítottnyitraiVasturul,amagyarokmitikusmadaramintjelkép
arendszerváltásótaelteltidőszakbanjelentősenfelértékelődöttésszámukisjelentősen megnövekedett a Kárpát-medencében. Mint nemzeti és politikai szimbólum egyaránt kapcsolódik mind a hadiromantikához, mind pedig a romantikus történelemszemlélethez.
csámpaiottó,aVasturul újraállításánakegyiktámogatójaaSzabad Újság címűszlovákiai magyar lapban osztotta meg az olvasókkal gondolatait a felállítandó szoborral
kapcsolatban. írásában sajátos párhuzamokat von a szoboravatás időszaka és a jelen
közt, illetve ecseteli a szobor létrejöttének történetét. A Kárpátok Őrének másolatával
kapcsolatosmásírásokhozhasonlóaneszobortípuselőzményeirőlősemejtszót,ezáltal
úgytűnik,minthaeszobortípusállításánakötleteannakidejénamagyarokkörébenszületettvolnameg.csámpainéhányszervezetnektulajdonítjaa„mozgalommegindulását”
éssajátostörténelmi-politikaigondolatokatosztmegaszoborapropójánazolvasókkal:
…A Nagy háború kitörésekor Nyitra lakosságának hatvan százaléka magyar nemzetiségű
volt. A többiek szlovákok, németek és zsidók. De mindannyian hungarus-tudatú, hazájukat szerető emberek. Manapság a magyarok aránya nem éri el a két százalékot. A háború
második évében Magyarország vidéki településein még valóban élt a magyar szellem.
Ám akkor is ugyanúgy voltak ügyes kezű manipulátorok, mint manapság. Főleg az ország
fővárosában, amely aztán megérdemelten meg is kapta a „bűnös város” jelzőt, folytonos
volt a nemzetellenes, uszító és bomlasztó propaganda. Már 1914 előtt a magyar értelmiség legjobbjai, gróf Tisza István, Herczeg Ferenc, Prohászka Ottokár vagy Bangha Béla,
figyelmeztettek, hogy a budapesti sajtó kivétel nélkül, nap, mint nap gyalázza a magyarokat. Lám, lám, az utolsó kettő nyitrai születésű! A háború első hónapjaiban, 1914. október elején egyik csaknem elfeledett költőnk, Gyóni Géza írja iszonytató sorait a przemyśłi
lövészárokból. Ezekből is az önzetlenül, de ugyanakkor kilátástalan küzdő, megcsalt katonák dühe izzik a hátországban uszítók, mások keservéből hasznot húzók, az uzsoragarast fogukhoz verők, álhazafiak, közönyösek ellen: „Csak egy éjszakára küldjétek el őket…
a hitetleneket s az üzérkedőket… hosszú csahos nyelvvel hazaszeretőket!”
[…]Ilyen légkörben, nem egész egy év elmúltával, indította meg néhány szervezet azt a
mozgalmat, amelynek célja anyagiakban is segíteni a harcéteren küzdő, életüket feláldozó katonák családjait. Lényege, az áldozatkészség szobrainak felállításán keresztül, gyűjtést indítani az arra rászorultaknak. Bár a mai Felvidék területén Pozsonynak jutott az
elsőbbség az ilyen jellegű szobor felállítására, Nyitra sem maradt ki ebből az eseménysorozatból. Hiszen a város még messze nem úgy élt a szlovák lakosság köztudatában, mint
a korai szlávság mitologizált központja...48

Úgytűnik,hogyafelavatásaótaelteltidőszakbanaVasturul nemjátszottolyanszerepetazemlékezetkultúrában,mintaKárpátok Őre szobormásolatai.hogyezígymarad-e,
nehézmegjósolni,azonbanfeltételezhető,hogyazemlékparkbandomináló,Esterházy

48 csámpaiottó:nyitraésaVas-Turul.néhánygondolatfüzérazalsóbodokiVas-Turulfelavatása
kapcsán.Szabad Újság, 2015.október28.30–31.p.
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János emlékére létrehozott keresztút és a közeljövőben átadandó kegyeleti kápolna
meglétehatássalleszaVasturul népszerűségéreis,valamintahozzáfűződőkultusz
kialakulásárais.Errőlnéhányévelteltéveltöbbettudunkmajd.

4.Aharmadikújraállítottszobor:aVasszékely

Gyopárt a Hargitáról hozzatok,
a székely hősök halhatatlanok/
Ojtuznál, Volhina síkjain, s ott lenn Doberdón,
ismeri az ellenség a puskatusom/
A trón, s a haza védelmében vassá válik a székely,
s hősi, csodás tettét hirdeti a hon, s a világ/
Magyar testvéreink, ne féljetek,
míg napkeletnél állanak a székelyek

Figyelemreméltó,hogyazújszoborralésannaktörténetévelkapcsolatbanmegjelent
írásokszerzőikétségbevonják,hogyjótékonyságicéllal„pikkelyeztékfel”vaslemezekkelaszobrot.49 napjainkbanaszobornáltartjákaz1956-osforradalomünnepséget,s
49 http://uh.ro/itthon/muvelodes/18215-vasszekely-a-mindenkori-szekely-katona-jelkepe
(utolsóletöltés:2017.április10.)
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AzelsővilágháborúidejénszékelyudvarhelyenegyVasszékely nevűszobrotállítottak,
azonbanennektalapzatáraaháborúbanaddigelesettkatonáknévsoraisrákerült.Az
elsővilágháborúutánszinténledöntötték,majdmegsemmisült,aközelmúltbanújraállították,deaVasszékely alakjaezúttalmárnemfából,hanembronzbólkészült.
Az eredeti szobrot 1917. december 18-án avatták fel, tehát több mint két évvel
később,mintanyitraiVasturultésakolozsváriKárpátok Őrét.Ekkormársokkatona
elesettaháborúban,ezáltalmárnemcsupánjótékonyságicéllallétrehozottobjektumrólbeszélhetünk,hanemegyúttalaklasszikusháborúsemlékműszerepétisbetöltötte.
Aszobrota82.székelyGyalogezredbenszolgálóőrmestertervezte,ésakivitelezőkis
katonákvoltak,akikmegörökítettékatalapzatrakerültemléktáblákonazelesettbajtársaiknevétis.AzeredetiVasszékely föléakolozsváriszoborhozhasonlóanegystilizáltszékelykaputállítottak.Aszobrot1919-bentávolítottákel,csakatalapzatmaradt
ahelyén.Amásodikvilágháborúidejénezlettazországzászlósemlékműalapja,egy
kopjafátiselhelyeztekitt,azonban1941-benmegsemmisítették,ismétcsakatalapzat
maradtmeg.Aszoborhelyeaveteránkatonák,elsősorbana82.székelyGyalogezred
tagjainaktalálkozóhelyévévált.ArendszerváltásutánaVasszékely elkészítésérekiírt
pályázatot szabó János székelyudvarhelyi szobrászművész nyerte meg, akinek 2,6
méteresalkotását2000.március15-énavattákfelnagyszabásúünnepségkeretében.
Mivelaszoborezúttalnemfából,hanembronzbólkészült,márnememeltekföléstilizáltszékelykaputésmásobjektumotsem.Azelesetteknévsoráttartalmazótáblántúl
atalapzatmindegyikoldalánegy-egykétsorosfeliratolvasható:
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Vasszékely néven díjat is alapítottak a tehetséges fiatalok részére, amelyet ebből az
alkalombóladnakátadíjazottaknak.50 Amárcius15-imegemlékezéseketugyancsak
ennélaszobornáltartják,51 sittemlékeznekoktóber6-ánazaradivértanúkrais.52 A
csíkcsomortániKárpátok Őréhezhasonlóantehátezaszoborisfontosszerepettöltbe
ahelyiemlékezéskultúrában,azelsővilágháborúbanelesettekrevalómegemlékezéseken túl más történelmi-politikai események megünneplése is kapcsolódik hozzá.
székelyudvarhelyFacebook-oldalának(névjegy:„Aszékelyfővárosinformációspontja
aFacebookon!”)isaVasszékely lettaprofilképe.53
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5.Tévhitekterjedése

érdemeskitérnünkaKárpátok Őre emlékművelkapcsolatoseddigmegjelentsavilághálónerőteljesenterjedőtévhitekre.Aszilvásváradonfelállítottszoborról,azotttartott
megemlékezésekközvetítésévelnagyonsoktévesadatterjedtelaköztudatban.Több
helyenazeredetiszoborfelavatásánakidőpontjakéntnem1915.augusztus18-átjelölikmeg,hanemmájus24-ét,sőtmárolyanváltozatisterjed,amelyben1916-rateszik
afelavatásdátumát.nemtudható,mennyiretulajdoníthatóezcsupánfigyelmetlenségnek,vagyesetlegvalamilyenszándékotsejthetünk.
AzalábbiszövegatévesévszámmalaszentGyörgylovagrendhonlapjánolvasható.
Ennekalovagrendnekegyenruhástagjaiszoktakőrségetállniaszobormásolatnáltartottmegemlékezéseken:
A KÁRPÁTOK ŐREI védelmi rendszert Árpád fejedelem alakította ki a Honfoglalás korában. Ez a védelmi rendszer a Kárpátok hágóit, szorosait zárta le a kelet felöl fenyegető
külső katonai támadások ellen. Tekintettel arra, hogy a Kárpátok legnagyobb része az
Erdélyi határvonalhoz tartozott, így a Kárpátok Őrei-nek többsége székelyekből tevődött
össze. Amíg ezt a védelmi rendszert fenntartotta a magyar királyság, addig a Kárpátok
keleti oldaláról az idegen hatalmak sikeres támadást nem tudtak ellenünk vezetni.
A I. világháború kitörése után sokan úgy érezték, hogy szükség van a magyarság összefogására és olyan biztos védelmi rendszerre, mint amilyen a Honfoglaláskor működött.
Ezt ismerte fel Szeszák Ferenc szobrász is, aki 1916-ban elkészítette a KÁRPÁTOK ŐRE
emlékművet, melyet Kolozsvár főterén állítottak fel. A Kárpátok Őrét Szeszák Ferenc
aktualizálva az I. világháborút katona-alakban fogalmazta meg. 1918-ban a Kolozsvárra
bevonuló román csapatok ezt az emlékművet felgyújtották és elpusztították. Ezután
következett be Trianon, mely a magyarság szétszóratását és hazánk feldarabolását eredményezte. Az azóta eltelt idő mindenben igazolta Szeszák Ferenc megérzését és ma is
aktuális üzenetét. Ezért hoztuk létre korabeli megmaradt dokumentumok, tervrajzok,

50 https://hargitanepe.eu/vasszekely-dijak-a-forradalom-evfordulojan/ (utolsó letöltés: 2017.
április10.)
51 http://uh.ro/itthon/kozelet/5545-marcius-15-et-unnepli-szekelyudvarhely (utolsó letöltés:
2017.április10.)
52 https://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/a-vasszekelynel-emlekeztek-a-vertanukra
(utolsóletöltés:2017.április10.)
53 https://www.facebook.com/udvarhely/?fref=ts
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képeslapok alapján Szeszák Ferenc eredeti művének hű megismétlésével
Szilvásváradon a Szalajka-völgyében ezt az emlékművet, melyet 2002. november 17-én
Harrach Péter az Országgyűlés alelnöke avatott fel, Tőkés László református püspök
áldott meg és Szabó József bélapátfalvai apát szentelt fel. Az emlékműnek biztonságot
és méltó helyet az akkori Szilvásváradi Polgármesteri Hivatal polgármestere Egri Zoltán
biztosította. Az emlékmű felállításának célja, hogy figyelmeztessük a Kárpát medencében élő magyarokat, hogy létezésünk és megmaradásunk feltétele az összefogás, az
állandó védelmünk biztosítása és érdekeink megalkuvás nélküli képviselete.54

Azegyikszlovákiaimagyarhírportálonolvashatószövegegyikeazoknakakülönböző
helyeken megtalálható egymástól átvett alapszövegek részben módosított változatainak,amelybenaszoborfelavatásánakdátumakénttévesenmájus23-aszerepel:

Azinterneteshírportálokonésmásoldalakonismegemlítik,hogyaromániairendszerváltásutánfelvetődöttaszobormásolatánakfelállításaKolozsváron:

A romániai rendszerváltás után a magyar kisebbség újra fel szerette volna állítani
Kolozsvárott ezt az emlékművet, de ez politikai okokból nem sikerült. Így került Horváth
Béres János szobrász és Tóth Vásárhelyi József építész alkotása Szilvásváradra, a Szalajkavölgybe. Az új szobrot 2002. november 17-én avatták föl. A korabeli dokumentumok alapján
elkészült emlékmű felállításának célja, hogy felhívja a Kárpát medencében élő magyarok
figyelmét az összefogásra, és érdekeink megalkuvás nélküli képviseletére.”56

Ezenazállításontúlazonbansemmikonkrétutalásnemszerepelakezdeményezés
időpontjátilletően,demáskonkrétinformációsemtudhatómegazállítólagosfelállításikísérletről.Kutatásaimsoránmagamsemtaláltameztazállítástalátámasztóadatot.
Az egyik romániai magyar hírportálon megjelent írás szerzője is kétségbe vonja a
kolozsvárikezdeményezéstényét,ésegyebekköztazalábbiakatírjaezzelkapcsolatban:„…amiaztazállítástilleti,hogy »a romániai rendszerváltás után a magyar kisebbség újra fel szerette volna állítani Kolozsvárott ezt az emlékművet, de ez politikai okok54 http://www.szentgyorgylovagrend.eu/index.php?page=147 (utolsóletöltés:2017.április19.)
55 http://felvidek.ma/2015/09/karpatok-ore-megemlekezes-szilvasvaradon-a-karpat-medencei-magyarsag-megmaradasaert/ (utolsóletöltés.2017.február10.)
56 http://felvidek.ma/2015/09/karpatok-ore-megemlekezes-szilvasvaradon-a-karpat-medencei-magyarsag-megmaradasaert/ (utolsóletöltés.2017.február10.)
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A honfoglalás időszakában Árpád fejedelem egy éber katonai védelmi rendszert hozott
létre. Éjjel-nappal strázsáló őrökkel zárta le a Kárpátok hágóit. Az akkori sorsfordító időkben ezzel is védte a Kárpát-medencei magyarságot. Amíg ez a védelmi rendszer működött, őseinket nem tudták megtámadni. Köszönhetően a Kárpátok Őreinek. Az ő emléküket megörökítendő avatták fel első ízben 1915. május 23-án Kolozsvárott Szeszák Ferenc
„Kárpátok Őre” emlékművét, melyet számos nemzeti hagyományainkat megörökítő relikviánkkal együtt 1918-ban elpusztítottak a háború után az Erdélybe bevonuló román csapatok katonái.55
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ból nem sikerült«, úgy hisszük, nyugodtan tekinthetjük városi legendának, mert ilyen
kezdeményezésrőlsohanemhallottunk.Talánnemkockáztatunksokat,hahatározottankijelentjük:épeszűmagyarkolozsváripolgárnakeffélebotorötletese’90-ben,se
’91-ben,se’93-ban,demégaztkövetőensemnemvolt.”57
AszerzőidéziaMagyar NemzetbenabudakalásziKárpátok Őre felavatásárólmegjelenthírbenszereplőállítástis,miszerint:„A rendszerváltozás után a kolozsvári lokálpatrióták mindent elkövettek, hogy a kocsányos tölgyből faragott mű másolatát felállíthassák, a román hatóságokkal szemben azonban tehetetlennek bizonyultak.”58
Feltételezhetjük,hogyazállítólagoskolozsvárikezdeményezésnekacáfolatanemfogja
már megállítani a széles körben elterjedt legendát, s valószínűleg az eredeti szobor
születésénekkörülményeivelkapcsolatosállítások,illetveafelavatásmegváltoztatott
időpontjaméginkábbterjednifogaszövegekkritikátlanátvételesorán,elsősorbanaz
interneten.
AWikipédiaeszoborravonatkozószócikke59 istelevanegyrésztpontatlaninformációkkal,másrésztlogikátlanösszeállításrólvanszó,számtalanlehetőségetadafélreértelmezésre,amitazonbanennekellenérebizonyáraszámosanvettekátésvesznek
majdátajövőbenis.

6.AKárpátok Őre különfélemegjelenésiformái

AKárpátok Őre szimbolikusalakjanapjainkramárkülönféleműfajokban,illetveelnevezésekbenismegjelent.AKormoránegyüttesKárpátok őrei címűdalaaszilvásváradi
szoborfelavatásáraszületett,azazótaelteltidőszakbanmáselőadókrepertoárjábais
bekerült,többekköztazegykorszlovákiábólMagyarországraáttelepültszvorákKatalin
népdalénekesSzép országom címűalbumánisszerepel.60 AKormoránegyüttesdalánakszövege:
Szép országom, szép szerelmem, istenek tüze falat ér.
Útjára indult el a táltos, jeleket kapott jelekért.
Gondolataink gondolatban, mélységekben szakadék.
Árnyékod az árnyékomban, istenek tüze falat ér.
Induljatok, Kárpátok őrei! Eképpen szóla Árpád,
Induljatok, őrizzétek országunk határát!
Induljatok, szárnyaljatok sólyomként a széllel!
Ne várjatok, induljatok együtt most a fénnyel!

57 http://www.maszol.ro/index.php/nemzetpolitikai-lapszemle/53418-egy-het-magyarsagpolitikai-irasaibol-szeptember-16-22 (utolsóletöltés.2017.február10.)
58 http://www.maszol.ro/index.php/nemzetpolitikai-lapszemle/53418-egy-het-magyarsagpolitikai-irasaibol-szeptember-16-22 (utolsóletöltés.2017.február10.)
59 https://hu.wikipedia.org/wiki/Kárpátok_őre (utolsóletöltés:2017.február10.)
60 https://www.youtube.com/watch?v=rGTVevy_p-0&list=Plk4dh1nvzihG4csF2PToVywIhxFKyuhn&index=5 (utolsóletöltés:2017.június12.)

kárpátok Őre és Vasturul

67

Refr.:
Hét szűz, hét világ,
Hét tűz, hét világ,
Hét út, hét lépcső,
Hét kezdő, hét végző,
Hét szív, hét vallomás,
Hét áldás, hét áldomás,
Hét nappal, hét éjszaka,
Hét vezér és egy haza.

Ha éjszakánként különöset, nagyon furcsát álmodsz,
Látod őket a hegytetőkön, jobban, mint a látnok.
Velünk élnek, bennünk élnek, valóság az álmod.
Velünk élnek, bennünk élnek, valóság az álmod.
Refr.: Hét szűz, hét világ…61

Abúcson,KarkóhenriettvezetésévelalakultFelvidékirockszínház2010-benünnepeltefennállásának10évesjubileumát,sazebbőlazalkalombólkészítettstúdióalbumuk
is a Kárpátok őrei címet viseli,62 és a Kormorán együttes dala is szerepel rajta. A
Felvidékirockszínháztagjai2010-benfelléptekaszilvásváradonaKárpátok Őre szobornálrendezettünnepségen,amelyrőlazegyikszlovákiaimagyarhírportálistudósított,sazírásszerzőjeazKárpátok Őréreisvonatkoztatvafogalmaztamegazemlített
rockszínházküldetését:
A Felvidéki Rockszínház ennek a védelmi rendszernek fontos üzenetét és a Kárpátok őreinek ma időszerű feladatát látja missziójában. Ma a Kárpát-medencében élő magyarokat
nem a fegyverek és a katonai védelmi hálók eszközével, hanem a nyelvünk, zenénk, a történelmünk során átörökített hagyományaink és értékeink ápolásával, illetve őrzésével
tudjuk megvédeni.
A Felvidéki Rockszínház ezért is terjesztette ki védelmi hálóját Felvidéken kívül Erdélyre,
Vajdaságra, Őrvidékre és a „csonkaországra”, ahonnan ma már a társulat az énekeseit
és tánckarait a mai Kárpát-őröket jegyezheti. Tehát jubileumi albumuk nem véletlenül
kapta a Kárpátokőrei címet, melynek névadó dalát Karkó Heni énekli, aki tíz évvel ezelőtt
pontosan ilyennek álmodta meg a társulatot. Ez a dal hangzott el elsőként a szobornál
tartott emlékünnepségen, külön megtiszteltetéssel, a szerző Szűts István [a Kárpátok
őrei címűdaltszerzőKormoránegyüttesbillentyűse] jelenlétében.63

61 http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/44621/kormoran/karpatok-orei-zeneszoveg.html
(utolsóletöltés:2017.június12.)
62 https://www.youtube.com/watch?v=5jp_0uGdxGE (utolsóletöltés:2017.május2.)
63 http://felvidek.ma/2010/09/tisztelges-a-karpatok-ore-elott/ (utolsó letöltés: 2017. június
12.)AKárpátokőrec.dalKarkóhenriettelőadásában:https://www.youtube.com/watch?v=
poTwsaizss4 (utolsóletöltés:2017.június12.)
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Ne várjatok, induljatok együtt most a fénnyel!
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AKárpátok őre címmelmásdalokisszülettek,mintpéldáulaNemzeti hang nevű
formációszövegésdallamszempontjábóliseléggébugyutánakmondhatószerzeménye.64
leventeMiklóscsíkszeredaiműkedvelőversíróésfafaragóacsíkcsomortániszobor
felavatására Kárpátok őre címmel verset írt, amelynek utolsó versszaka szerepel a
2017-esmegemlékezésmeghívójánis:
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A Kárpátok valódi őre számunkra a fenséges Isten leszen
Ki hitünk által megtart továbbra is itt az ősi szülőföldön
Ha van kitartás, akarat, vigyáz ránk a Kárpátok őre
Hogy visszakerüljön minden a maga jogos helyére.65

Kárpátok Őre címmel2003áprilisábanegyfolyóiratotisindítottak,amelyabudapesti
Kárpátok őre lap- és KvK Kft. kiadásában jelent meg.66 A budapesti országos
széchényiKönyvtárhonlapjánolvashatóinformációkszerint„amagyarértékekfolyóirata”-kénthatároztamegmagát.67
Egykötetisnapvilágotlátott A Kárpátok őrei címmelbabucszoltánhadtörténésztől,
amelyA székely vitézség ezer éve alcímetviseli,68 címlapjánpedigaszékelyudvarhelyi
Vasszékely szobra látható. A kötet szemléletmódja jól illeszkedik a kiadó – Kárpátia
stúdió–profiljába,amelyegyebekközöttazalábbiakbanhatározzamegküldetését:
Értékelvű ismeretterjesztés, kutatás, hagyományőrzés professzionális színvonalon – kiadóként ez a Kárpátia Stúdió küldetése. A fő célkitűzésünk, hogy megismertessük az
olvasóközönséggel a magyar és a kelet-közép-európai nemzetek elfeledett történelmét,
felhívjuk a figyelmet a marxista történetírás máig ható torzításaira. A hazai történelmi
témájú kiadványokat olvasva, a médiában megszólaló történészeket hallgatva sokan joggal megkérdőjelezhették egyes események, személyek bemutatását az elmúlt két évtizedben is. A történelmet – az irodalom és a filozófia mellett – a nemzeti identitás egyik
legfontosabb pillérének tartjuk, meggyőződésünk szerint egészséges történelemszemlélet nélkül nincs magyar öntudat.69

A Kárpátok Őre motívum egy pár éve létrehozott magyarországi állami intézmény, a
nemzetstratégiaiKutatóintézethonlapján70 ismegjelent,azonbanitttovábbgondolták,
64 https://www.youtube.com/watch?v=8yur8nG_91c (utolsóletöltés:2017.június12.)
65 Aszerzőapozsonyicsatárólisírtverset,mindkettőmegtalálhatóacsíkcsomortániKárpátok
őre Facebook-oldalán: https://www.facebook.com/karpatokore/posts/571662159642938
(utolsóletöltés:2017.június12.)AverseketlásdaMellékletben.
66 http://ceginformacio.creditreform.hu/cr9311084271 (utolsóletöltés:2017.június12.)
67 http://epa.oszk.hu/01900/01928/00048/ (utolsóletöltés:2017.június12.)
68 https://bookline.sk/product/home.action?_v=_&id=122651&type=22 (utolsó letöltés:
2017.június2.)
69 http://karpatiastudio.hu/kuldetes/ (utolsóletöltés:2017.június12.)
70 http://www.nski.hu/ (utolsóletöltés:2017.június12.)
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aktualizálták a témát.Kárpátok őrei helyett, már aKárpát-haza őreiről van szó, akik
konkrét, e címre érdemesnek ítélt személyek. A bevezető néhány mondatból azok a
gondolatokisvisszaköszönnek,amelyekazinternetenaKárpátok Őre szobrotbemutató szövegek különféle variánsaiban is olvashatóak, azonban itt nem árpád, hanem
Istvánkirályszerepel:

AhonlaponközzétettékanemzetstratégiaiKutatóintézetáltal2015-benés2016-ban
a Kárpát-haza őreinek minősített emberek névsorát, méltatva a díjazott személyek
munkásságátis,amiveleztacímetkiérdemelték.71
AKárpátok Őremotívumnagynépszerűségnekörvendakülönféleszélsőjobboldali
szervezetek körében is. Az egyik szélsőjobboldali félkatonai szervezet, a hunmagyar
VérszövetségmozgalmatalapítottKárpát Haza Őrei Mozgalom néven,amelyhonlapján
azalábbicímkékkelhatározzamegmagát:„anticionista,gyarmat,izrael,kufárok,kárpát haza őrei mozgalom, magyarország, terrorizmus zsidó, zsidó világkongresszus,
állam.”72 részletahonlapjukon2013-banközzétettországostoborzószövegéből:
Magyar Hazafi! Eleged van már a tétlenkedésből? Tennél valamit, de egyedül nem megy?
Hajlandó vagy áldozatot hozni családodért, nemzetedért? Szeretnél egy független és
viszályoktól mentes, tettre kész, fiatal közösség tagja lenni? Állj közénk! Nem ígérjük,
hogy velünk egyik napról a másikra mind egy szálig le fogod győzni a nemzet ellenségeit,
mindennapi életünk megnyomorítóit, hazánk felvásárlóit, de hiszünk benne, hogy folyamatos, kemény fizikai, szellemi, lelki felkészüléssel igenis fel lehet venni a harcot ezek
ellen. Amit elvárunk: káros szenvedélyektől mentes életvitel, nemzeti történelmünk,
hagyományaink alapvető ismerete, átlagon felüli kondíció, Kárpát-medencei lakhely. Amit
nyújtani tudunk: családias közösség, kemény edzések, vér és verejték, értékes előadások, táborok, bajtársi segítség 24 órában, családi napok, tüntetések, véradás, segítségnyújtás katasztrófahelyzetben. Ami a munkánkkal jár: hatósági telefonlehallgatások, email megfigyelések, szabálysértési bírságok, könnygáz, munkahelyi „figyelmeztetések”
stb. Vállalod ezeket is? Itt a helyed!73

71 http://www.nski.hu/20160707a-karpat-haza-orei.html(utolsóletöltés:2017.június12.)
72 http://ujmagyarverszovetseg.network.hu/blog/uj_magyar_verszovetseg_klub_hirei/a-karpat-haza-orei-mozgalom-orszagos-toborzoja-magyar-hazafi (utolsóletöltés:2017.július26.)
73 http://ujmagyarverszovetseg.network.hu/blog/uj_magyar_verszovetseg_klub_hirei/a-karpat-haza-orei-mozgalom-orszagos-toborzoja-magyar-hazafi (utolsóletöltés:2017.július26.)
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A Kárpát-haza őrei.
Szent István törvényei szerint, földjén szívesen látták a jóakaratú vendégeket. Ámde a betörő seregek ellen védeni kellett az országot. Ezt a feladatot látták el akkoriban a lófő székelyek, akik éjjel-nappal strázsáló őrökként vigyázták a Kárpátok hágóit, az akkori sorsfordító
időkben ezzel védve a Kárpát-medencei magyarságot. Ők voltak a Kárpátok őrei.
Ma már nincs szükség fegyveres őrökre az ezeréves határainkon, de magyarságtudatunk
izzó parazsának életben tartása a mai napig is mindennél előrébb való. Ma is élnek
közöttünk olyan identitásukban rendíthetetlen, rendkívüli és közösségépítő munkásságukkal a magyarság nemzeti jövőjét előrelendítő emberek, akik ugyanezt a szerepet töltik
be a jelenben. Ők a KÁRPÁT-HAZA ŐREI.
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Mindhárom újraállított Kárpátok Őrének Facebook-oldala is van, ahol megosztják az
ünnepségekmeghívóit,beszámolókat,fényképeketstb.74
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7.rítusokéskapcsolódóprogramaKárpátok Őre hárommásolatánál

Afentiekbenacsíkcsomortániszoboravatásiünnepségévelsazottelhangzónéhány
beszédremárrészbenkitértünk.Ahárommásolatnálrendezettünnepségekésrítusok
széleskörűelemzéséreehelyenegyrésztnincsmód,másrésztegyilyenanalízissokkal
alaposabbkutatástigényelne.Arendelkezésünkreállóadatokalapjánazonbannagy
vonalakbanfelvázolhatóakbizonyosegyezésekéseltérések,illetvebizonyostendenciákis.Valamennyiszobornálrendezettmegemlékezésprogramjátahangsúlyosanhazafiasésaktuálpolitikaigondolatokatközvetítőbeszédek,műsorszámok(dalok,versek)
jellemzik, továbbá a koszorúzás is része valamennyi megemlékezésnek. Wass Albert
verseiisközkedveltek,szilvásváradonpéldáulegyebekköztegy9éveskisfiúszavalta
egyikversét,deelhangzottmárJózsefAttila:„nem,nem,soha!”címűverseis.75
A keresztény egyházak képviselői állandó résztvevőnek számítanak, valamennyi
szobrotmegáldották/felszentelték.csíkcsomortánbanazahagyományalakultki,hogy
amegemlékezésenazegyházképviselőiisszólnakajelenlevőkhöz,majdmegáldják
mindőket,mindpedigarendezvényt.Aszilvásváradiésabudakalásziszoborfelavatásánrésztvettekamagyarországijobboldalipolitikaielit(Fidesz,Kereszténydemokrata
néppárt) parlamenti képviselői, vezető tisztségviselői is, azonban csíkcsomortánban
nem.Azünnepségekenmegjelentekakülönféleparamilitáriscsoportok,mintpéldául
aMagyarGárda,majdÚjMagyarGárdatagjaiisárpádsávoszászlóval,azonbanönként
vállaltszerepükről,hogyőrtálljanakaszobormellett,csíkcsomortánbanarendezők
elutasításamiattkésőbblekellettmondaniuk.
Aszoborszilvásváradielsőmásolatánáltartottmegemlékezésekenállandóvendégnek számítanak a magyarországi vezető politikusok, de kizárólag a Fidesz és KdnP
(Kereszténydemokratanéppárt)soraiból.Ahatárontúlimagyarpolitikaipártokközüla
jelenlegimagyarországikormánypártokkalintenzívkapcsolatotápolópártokképviselői
(elsősorbanelnökei)vesznekrésztéstartanakbeszédet.csíkcsomortánbanahelyiés
másromániaipártpolitikusokdominálnakszónokként,degyakranszerepelnekabaráti
településekpolgármestereiis.Többszörtartottbeszédetazelsőszilvásváradiszobormásolat állításának kezdeményezője, Kocsis lászló, de a szobor készítője, horváth
béresJánosisszóltajelenlevőkhöz.
A budakalászi szobornál többek között a pszeudotudományos tanok egyik ismert
közvetítője, Varga Tibor jogtörténész is mondott már beszédet,76 de pl. a Nemzeti
Érzelmű Motorosok egyiktagjais.Anemzetirockotjátszózenekarokisgyakoriszereplőimindabudakalászi,mindpedigaszilvásváradiszobornáltartottrendezvényeknek,77
csíkcsomortánbanpedigafúvószenekarműködikközreamegemlékezéseken.
74
75
76
77

https://www.facebook.com/karpatokore/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=Q7xWwmi5za4 (utolsóletöltés:2017.április10.)
https://www.youtube.com/watch?v=EvM8nw8_qFk (utolsóletöltés:2017.május2.)
https://www.youtube.com/watch?v=kyyvuhh0rKw (utolsóletöltés:2017.június20.)
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78 Ezeket az öltözeteket egyre könnyebb beszerezni, ugyanis aránylag sok helyen kaphatóak,
sőt már interneten is rendelhetőek. lásd pl.: http://www.szabosag.com/pages/category.
php?id=5 (utolsóletöltés:2017.május10.)
79 http://csikorszag.blogspot.sk/2013/07/csikcsomortan-karpatok-ore-emlekmu.html (utolsó
letöltés:2017.április28.)
http://csikorszag.blogspot.sk/2013/07/csikcsomortan-karpatok-ore-emlekmu_8.html (utolsóletöltés:2017.április28.)
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AszilvásváradimegemlékezésekenszintemindigfellépamagyarországiKormorán
együttes,amelyKárpátok őrei címmelegydaltisírterreazalkalomra.határontúlról
szilvásváradra elsősorban szlovákiából érkeznek szereplők, mint például a Felvidéki
rockszínház tagjai, de szerepeltek már a komáromi (Magyarország) Magyar lovas
színháztársulatánaktagjaiis.Ahazafiasversektermészetesenugyancsakelmaradhatatlanrészeiaprogramoknak.Azénekszámokamagyartörténelemegyesmozzanataihoz,elsősorbanahonfoglaláshozkötődnek,deoperaáriaiselhangzottabánkbánból,
többekközöttaKormoránegyüttesszlovákiaitagjának,VadkertiImrénekazelőadásában.AszilvásváradiünnepségekállandóközreműködőinekszámítanakaszentGyörgy
lovagrend tagjai, akik a szobor két oldalán őrséget állnak. A szózaton és a magyar
himnuszontúlaszékelyhimnuszelénekléséreissorkerül.csíkcsomortánbanarégi
magyarhimnuszt,aboldogasszonyanyánkatiseléneklikarésztvevők.
A szónokok vezérmotívuma a Kárpát-medence magyarsága összetartozásának,
illetveszékelyekésmagyarokaKárpátokésEurópaésakereszténységvédelmében
betöltöttszerepénekhangsúlyozása.Azelhangzottbeszédekaktuálpolitikaiüzeneteibenegyremarkánsabbanjelenikmega2010ótahatalmonlevőmagyarkormányáltal
képviselt politikai diskurzus. A megemlékezések szereplői és résztvevőik egy része
„magyaros” öltözetet visel, a szónokok zsinóros, sujtásos (Bocskai) fekete kabátban,
vagy mellényben, fehér ingben és fekete nadrágban, a nők egy része pedig stilizált
magyaros ruhákban jelenik meg.78 Ezek az öltözetek más rendezvényeken is egyre
hangsúlyosabban tűnnek fel határon innen és túl. csíkcsomortánban a programban
szereplő fiatalok népviseletben, „székely ruhában” jelennek meg. A rendezvényekről
készült különféle felvételek alapján a népviseletbe öltözött csoportok, illetve magánszemélyekszámaittsokkalmagasabbnaktűnik,mintamásikkétszobornálrendezett
megemlékezéseknél.Azegyenruháshagyományőrzőkittahuszárok,akiklóhátonülve
isrésztvettekmáramegemlékezéseken,őrtállvaaszobormellett.
csíkcsomortánbanaszereplőkelsősorbanhelyiek,demindenévbenérkeznekvendégcsoportok,vendégszereplőkmástelepülésekrőlis.Agyerekekésazifjúságszerepeltetéseelsősorbancsíkcsomortánbandominál(akonferansziémindigszékelynépviseletbeöltözöttfiatallány)ittamagyarzászlóntúlaszékelyzászlóisfontosattribútumnakszámít,mintahogyamásikkétmásolatnálrendezettünnepségekenis.AMagyar
Gárdafélkatonaiszervezeterdélyiképviselőiárpádsávoszászlókkalésegyenruhában
jelentekmeg79.Aszobrokatazéventemegrendezettünnepségekrerendszeresenfeldíszítikamagyarésaszékelyzászlóval,amelyeketastilizáltszékelykapukétoldalára
tűznek ki. A szónokok beszédének elsődleges vezérmotívuma csíkcsomortánban a
„dicsőhonmentőpozsonyicsata”jelentőségénekméltatása,deazaktuálpolitikaikér-
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désekismindigszóbakerülnek,mintpéldáulaszékelyautonómiakérdése,amagyarokönállóságánakésnemzetiéskeresztényértékeinekvédelmeaglobalizációvalés
azEurópaiunióésanyugatmagyarokellenivélttámadásaivalszemben,valaminta
magyarságösszetartozásánakgondolataésazigazságtalantrianonidöntés.
Valamennyi szobornál a megemlékezés részét képezi a koszorúzás, vagy virágok
elhelyezése,dunakeszinazonbankalászokatisszoktaktenniaszobortövébe.
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8.AKárpátok Őre feladatainakváltozásaiésazaktuálpolitikaamegemlékezésekenelhangzottbeszédekben

Ahogymásemlékműveknélelmondottbeszédek,aKárpátok Őre szobornálelhangzott
szónoklatok is visszatükrözik az adott év magyar vonatkozású aktuálpolitikai eseményeit,mindenévbenazaktuális„összmagyar”politikaiirányvonalatkövetik.Mivelaleggazdagabbanyagaszilvásváradiésacsíkcsomortániszoborralkapcsolatbanállrendelkezésünkre,elsősorbanazezeknélelmondottbeszédekkel,akülönbözőhírportálokonközzétettanyag(hírek,videofelvételek)segítségévelérzékeltetjük,hogyanjelenik
megezekbenazéppenaktuálistársadalmidiskurzus.
A szónokok beszédeiben a szobor felállítása óta eltelt időszakban a Kárpátok
Őrénekfunkciójaésfeladatamódosult,mindigmáshangsúlytkapottennekaszimbolikusalaknakaküldetése.Természetesenkomplexelemzéstcsakakkornyújthatnánk,
havalamennyielhangzottbeszédszövegerendelkezésünkreállna,azonbanennekhiányábanbekellettérnünkcsupánazelérhetőszövegekkel.Ezekugyanakkorelégségesnekbizonyulnakazaktuálpolitikaitémákmegjelenésénekillusztrálására.
A szilvásváradi szobornál rendezett ünnepségek vezérfonala kezdetben a Kárpátmedencébenélőmagyarokösszetartozásánakgondolatavolt,erreazonbanakésőbbiekbenfolyamatosanráépültekazújabbaktuálpolitikaiüzenetekis.ugyanezmondható
elcsíkcsomortánesetében,azzalakülönbséggel,hogyapozsonyicsatajelentőségénekméltatásaottsosemmaradel.
szilvásváradon2004-benazautonómiaésakettősállampolgársággalkapcsolatos
népszavazás volt a fő téma.80 Az eseményről csak a Kárpátalja hírportálon találtunk
beszámolót,ebbenazonbanösszefoglaltákaszónokokáltalelmondottlegfontosabbnak tartott gondolatokat, kiemelve a magyarországi vendég beszédéből azt a részt,
melyszerintaKárpátokőréhezhasonlóana„bukottbolsevizmusszörnyszülötteinek”
nemzetellenestevékenységétőlismegkellmegvédenianemzetet.
„...Nem lehet magyar integráció, nemzeti egységesülés szabadság nélkül” – mondta
Szilágyi Zsolt, az EMNT81 alelnöke a bükki Szalajka-völgyben álló Kárpátok Őre szobor
előtt tartott, a Fidesz Gazdatagozata és az Egri Végvár Polgári Körök által szervezett
ünnepségen.

80 https://hu.wikipedia.org/wiki/2004-es_magyarországi_népszavazás (utolsó letöltés: 2017.
május10.)
81 ErdélyiMagyarnemzetiTanács.
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A szétszakítottság szétfejlődést jelent, meglazulnak a nemzet egyes tagjai között a kötelékek, nem lesznek közös célok – hangsúlyozta Duray Miklós, a szlovákiai MKP82 ügyvezető alelnöke. A Kárpátok Őre emlékmű is arra figyelmeztet, hogy a nemzetet nemcsak
akkor kell megvédenünk, amikor fegyverekkel fenyegetik, hanem még inkább szükséges,
„amikor a nemzet kilenc részre van szakítva”.
„Ha autonómiánk lesz, ha kettős állampolgárságunk lesz, akkor mondhatjuk el, hogy a
trianoni trauma oldódóban van, és a nemzet mindennap, minden évben egységesebbé
válik” – jelentette ki Ágoston András, a VMDP83 elnöke.
Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke végvárakhoz hasonlította a határon túli magyar közösségeket. Közöttük a legszorongatottabbnak a kárpátaljai magyarságot nevezte, hiszen
vízumot kell váltaniuk ahhoz, hogy az anyaországba látogassanak – mondta.
Faludi Sándor, a Fidesz Gazdatagozatának elnöke hangsúlyozta: a Kárpátok őreihez
hasonlóan meg kell védeni Magyarországot, „mert napjaink közéletében jól látható, hogy
a bukott bolsevizmus szörnyszülötteinek sötét, sátáni árnyai a kimúlás kínjaitól vergődve
rúgják, csikarják, harapdálják a nemzet szent testét”.84

Amióta hazavesztés kórban szenvedünk, fogékonyabbak vagyunk a nemzetbetegségre is.
Ebben a ragályos bajban közülünk sokan elmúlnak, szertevesznek, vagy az anyag megmaradásának elve szerint máshol, más alakban tűnnek fel. Ez az átlényegülés főleg
azokra jellemző, akikben nem lakozik elegendő lelki és szellemi ellenanyag.
A kórnak van ellenszere, ami csak akkor hatásos, ha idejekorán adjuk be. A legjobb, ha
már a fogantatás előtt benne találtatik a majdani szülőkben. Később, a közösségi összefogással szervezett védőháló valamelyest segíthet, mint járványok idején a védőoltás –
cseppenként adagolhatják vissza a vérbe a védelmet nyújtó hatóanyagot. Ha ez idejekorán megtörténik, még a tömeges élve temetések előtti időben, talán hatásos is lehet. A

82 MagyarKoalícióPártja,szlovákia.
83 VajdaságiMagyardemokrataPárt,szerbia.
84 http://www.karpataljalap.net/?q=2004/10/22/az-autonomiaert-es-kettos-allampolgarsagert (utolsóletöltés:2017.május1.)
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A2010-esmegemlékezéstémájavalószínűlegatrianonidöntésévfordulója,valamint
amagyarkormányáltalahatárontúlimagyarokrészéremegszavazottkettősállampolgárságkérdéselehetett.sajnos,azebbenazévenelhangzottbeszédekegyikesemáll
rendelkezésünkre.Aszilvásváradirendezvénymeghívójábanszereplőprogramszerint
Kubatov Gábor Fidesz-pártigazgató és országgyűlési képviselő mondta az ünnepi
köszöntőt,sahatárontúlimagyarokpolitikaiképviselőiistartottakbeszédeket,mégpedigTőkéslászló(európaiparlamentiképviselőésazErdélyiMagyarnemzetiTanács
elnöke), szilágyi zsolt (az Erdélyi Magyar nemzeti Tanács alelnöke), duray Miklós
(Felvidék), ágoston András (a Vajdasági Magyar demokrata Párt elnöke), valamint
KovácsMiklós,aKárpátaljaiMagyarKulturálisszövetségelnöke.
durayMiklósszlovákiaimagyarpolitikus2013-banaKárpát-hazaújrateremtésének
fontosságáraépítettebeszédét,sebbenjelöltemegaKárpátok Őre aktuálisfeladatát
is.nehezenértelmezhetőazonbanazamondata,melyszerinta„nyugat-európainemzetállam szemlélet a fasizmus előképe és utózöngéje.” A beszéd néhány fontosabb
részlete:
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kórra az a jellemző, hogy akin elhatalmasodik, nem tudatosítja, mert a lelken és a szellemen át hat, fájdalommentesen.
[...]A Kárpátok Őre, egy újkori, sőt újromantikus jelkép, ugyanakkor egyértelmű visszautálás a nagyon korai időkre. [...] Lehet, hogy nem tudatosítjuk, de a Kárpát-haza egy
koraközépkori valóság. Eredendően nem Magyarországot jelenti, hanem a végső letelepedés területét, azt a területet ahol eleink, rokonaink is éltek, már az utolsó bevonuláskor
is. A Kárpát-haza esetenként többes jelentést is hordoz. Többet jelent, mint a történelmi
Magyarországot és annak állami területét, még ha a kettő a mi lelkünkben, a magyarok
lelkében majdnem azonos és egyes korszakok történelmi-földrajzi térképén ugyanazt
jelentette. A Kárpát-medence, amiben megtestesül a Kárpát-haza, maga a természettudományi misztikum.
[...]
Ez a Kárpát-haza a 19. század második felében lassan megszűnt működni. Hamarább
jutott csődbe az eszmeisége, mint a területét működtető állam, mert nem tudtunk a területével közösségteremtően úgy gazdálkodni, hogy minden itt lakó Kárpát-hazának tekinthesse. A gyepűk már régen nem léteztek, a hágók őrei levonultak a völgyi kocsmákba
hitelre inni. Szabaddá lettek az ellenség számára a korábban őrzött utak.
[...] Ez a Kárpát-medence már csak a műholdról nézve a régi. A fizikai állapota 1920 után
romlott le. Lelkileg és szellemileg sokkal korábban indult el a romlás útján [...] Lesz-e
ismét Kárpát-haza, amit őrizni kell? Ez a nagy kérdés. A Kárpátok Őreinek most már nem
a hágókat kell strázsálniuk, ez úgyis fölösleges lenne, hiszen az „ellenség” (a szerves egységet megbontók hada) betört és mérgezett, összezavarta a fejünket, kellően egymás
ellen uszított bennünket – magyarokat és nem magyarokat. Most a síkon, a völgyekben
és a hegyoldalakon kell járőrözniük, hogy a szembenálló érdekek ne tegyék élhetetlen
területté a Medencét.
[...] Ezért át kell lépni a térségünket, a valamikori Kárpát-hazát szétszabdaló új államhatárok korlátait. Tudatosítanunk kell, hogy a nyugat-európai nemzetállam szemlélet a
fasizmus előképe és utózöngéje. A Kárpát-medence földrajzi, vízrajzi állapota a példaértékű kiindulási pont egy más szemlélet kialakítására. A térséget lakó népek, nemzetek
társi, társnemzeti kapcsolatának a kiépítésére.
A Kárpátok Őreinek immár van új feladatuk – a Kárpát-haza újrateremtése.85

durayMiklós2014-bena„Kárpát-hazaújrateremtése”kapcsánmárújabb,tőlemegszokottsajátosgondolatokatfogalmazottmeg.MondanivalójátátszöviazEurópaiunió,
a globalizmus és az általa deviánsnak minősítettek kritikája, valamint Magyarország
politikájánakpozitívértékelése.AzEurópaiuniófelbomlásátaközeljövőbenelkerülhetetlennekítéltemeg.beszédénekmásikfővezérmotívumaazukrajnaésoroszország
közötti konfliktus, s a véleménye szerint az ebből adódó lehetségesnek tűnő területi
változások,sezekelképzelhetőhatásaatrianonibékeszerződésáltalkijelölthatárokra.lényegébenegyújhatárrendezéslehetőségétfeltételeziamagyarokszámárais.A
Kárpátok ŐrénekszerepéttehátezúttaliselsősorbanaKárpát-hazaújrateremtésének
feladatábanlátja:

85 http://duray.sk/2013/09/karpatok-re-szilvasvaradi-szobranal/ (utolsóletöltés:2017.március2.)
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Egy évvel ezelőtt, 2013. szeptember 14-én ezen a helyen elmondott beszédemet azzal a mondattal zártam: a Kárpátok Őreinek immár van új feladata – a Kárpát-haza újrateremtése.
[...] Ma ez az üzenet, a 21. század második évtizedében új, de lehet, hogy az eredendőhöz sokkal közelebb álló, átvitt értelmű tartalmat nyert, ami arra biztathat mindannyiunkat: korunknak megfelelően kell újra teremteni a Kárpát-hazát.
[...] A második világháborút követő években, amikor a felvidéki magyarokat jogfosztottnak nyilvánították az akkori Csehszlovákiában, Fábry Zoltán az Európa eszmében találta
meg az egyetlen erkölcsi fogódzót, noha akkor ő úgy érezte, nincs már Kárpát-haza [...]
Szerencse, hogy nem érte meg a lisszaboni szerződést, az Európai Unió alkotmányának
nevezett szövegszerkezetet, a mozgássérültek tornamutatványára emlékeztető szellemi
torzulatot, amiből tudatosan kimaradt a quedlinburgi egyezség szelleme, ami a keresztény értékrendű Európa első, sokszáz évig hatályos és máig legsúlyosabb egyezménye
volt. Ennek a szerződésnek egyik fontos biztosítékát az akkori Európa keletei felében az
éppen alakuló magyar állam jelentette, aminek hét évtizeddel korábbi elődje, még Árpád
fejedelem vezérlete alatt éppen az akkori Európa egyesült hadseregét verte tönkre a
hainburgi Barna-hegy alatt zajló pozsonyi csatában, keresztülhúzva ezzel az „Európa-idegen” magyarság megsemmisítésére tett első, de nem utolsó nagy kísérletet. [...] A Kárpáthaza sajátos szellemi értéket is hordoz. Az erőszakot itt általában a behozatal erősítette,
nem a helyi források. A helyi deviánsok is a behozatalra támaszkodtak. Hol nyugatira, hol
keletire – a bolsevizmusra, a fasizmusra, legújabban a világot gyarmatosító globalizmusra. Mégis igaz, hogy a Kárpát-haza a Köztes Európa?
Lehet, hogy ez a valóság, de akkor miért csodálkozunk azon, hogy a mai világválságban
Magyarország más megoldást keres, mint a többiek? A behozatalra támaszkodó deviánsok ezt a másságot gúnyosan unortodoxiának nevezik, noha a másság tiszteletét hangoztatják, ami nem jelent mást, mint a bevált hagyományoknak és a helyi értékeknek a viszszaszorítását, beleértve a keresztény értékrend lerombolását is.
Európa nyugati fele és keleti fele eddigi válságait csak erőszakkal tudta megoldani a
német–francia ellentét második világháború utáni feloldásának kivételével. A magyar
kultúrkörre nem jellemző az erőszak.
[...] Mit jelent Ukrajna? Határmenti terület, vég, végek, perem a jelentése. A jelenlegi
Ukrajna egy sohasem volt ország. Akárcsak Csehszlovákia vagy Jugoszlávia volt. Ez utóbbi kettő mára megszűnt, de jogutódjainak külső határai követik a versailles-i vonalakat,
ami azt jelenti, hogy a győztesek 1919–1920-ban elfogadott hatalmi egyezménye még
most is érvényben van. Ukrajna keleti határvonalára ez nem vonatkozik. A nyugatira
azonban érvényes, mert azt a versailles-i szellemben megfogalmazott párizsi békeszerződés állapította meg. A mai ukrán–orosz, vagy Nyugat és Oroszország közötti ellentét
tehát erről is szól. [...] .A válságkorszaknak ebben a szakaszában nekünk egyetlen személyi és nemzeti érdekeltségünk van: az ungi, beregi, ugocsai, máramarosi magyarok
valahol Vereckén innen lesznek-e a Kárpátok őrei, vagy ismét elviszik őket a Don folyó
mentére (Don-ecke-be), idegen érdekek védelmében?
[...] Európa gondjai ismét a köztes területeket terhelik, a nyugatiak közben sétálnak. Ezért
látszik elkerülhetetlennek az oly nagy reményekkel létrehozott, huszonnyolc országot egybefogó Európai Unió kettő vagy három részre szakadása, ami nem szétszakadást jelent,
hanem eltérő érdekeket és gazdasági elképzeléseket és ezek valóra váltását, mint hétszáz évvel korábban a pénzért áru piaci kereskedelem és az árucsere kereskedelmi felfogás közötti különbség volt.
Ne felejtsük: az ukrajnai konfliktus mérvadó lehet, akárhogy is végződik: a keleti részek
Oroszországhoz való csatlakozásával, önállósulásával vagy sajátos területi jogállással.
Különleges ízt ad ennek, hogy éppen most döntenek népszavazással Skócia önállósulásáról és a Katalánok is elszakadni készülődnek Spanyolországtól. Jugoszlávia és
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Csehszlovákia megszűnése, valamint a Szovjetunió felbomlása óta ez a harmadik, de
nem az utolsó hulláma Európa átalakulásának. Ez fokozatosan ássa alá a sok szenvedést
okozó versailles-i állampolitikai rendszert, ami a Kárpátok Őreinek jelentősen növeli feladatát a Kárpát-haza újrateremtésében.86
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A 2015-ben tartott megemlékezéseken mindhárom szobornál elmondott beszédekben
megjelenikamigránskérdés.AszilvásváradiszoborállíttatójaazegyikmagyarországihírportálnakaKárpátok Őre jelképesüzenetévelkapcsolatbanazalábbiakatnyilatkozta:

...Ma az üzenet még erősebb, hiszen támadás, migrációs támadás ért bennünket: ha
nem védjük meg magunkat, elsöpörnek. Az a szerencsénk, hogy az Orbán-kormány előre
gondolkodott, és fontos lépéseket tett ez ügyben, de ez még nem elég. Olyan védelemre
volna szükség, hogy ne csak fegyvertelen migránsokkal szemben tudjunk eredményesek
lenni, hanem ha kell, fegyveres támadással szemben is. Látnunk kell, hogy soha nem
lehet a nemzet védelméről, annak szükségszerűségéről lemondani. Ne higgyük, hogy
errefelé soha nem lesz ilyen probléma, hogy mindig béke lesz.87

Azelőzőévekhezhasonlóana2015-ösmegemlékezésenisjelenvoltakszilvásváradon
ahatárontúlimagyarpolitikusok,valamintcsíkcsomortánszékelytelepülésképviselői,
azottaniKárpátok Őre szoborfelállításánakkezdeményezőiéskivitelezőiis.ágoston
András, a Vajdasági Magyar demokrata Párt alapítója ezúttal távolmaradt „a Vajdaságot érintő migránsáradat miatt”. szilvásvárad polgármestere elmondta, hogy a
Vajdaságban„szószerintküzdenekazértékeikért,védikazotthonaikat.AKárpátokőre
szellemisége most éppen a Vajdaságban a legaktuálisabb. ágoston András üdvözöl
mindenkit,skérte,értsükmeg,hogymostszószerintharcbanállnak”–olvashatóa
Demokrata hírportáltudósításában,aholösszefoglaltákatöbbipolitikusáltalelmondottbeszédeklényegétis.
szilágyi zsolt, az Erdélyi Magyar néppárt elnöke a magyaroknak és MagyarországnakEurópaésakereszténységvédelmébenbetöltöttszerepétemelteki,segyben
nyugat-Európánakisüzent: „Brüsszel nem érti, hogy Magyarország a magyarságot, a
keresztény Európát, őseink múltját, fáradozását, véráldozatát akarja védeni. Mi,
magyarok, itt a Kárpát-medencében vállaljuk, hogy őrizzük a Kárpátokat, bármilyen
mozaikszerűen szórt is bennünket szét Trianon. A Kárpátok őre ma már nemcsak a
magyarokat, hanem Európát is őrzi – ezt üzenjük Bécsnek, Berlinnek és Brüsszelnek
is. Adja Isten, hogy tíz év múlva is elmondhassuk, a Kárpátok őre mi vagyunk.”
KovácsMiklóskárpátaljaimagyarpolitikusaglobalizmusbírálásántúlakatonaés
azegyenruhásembereknekaz„ázsiaihordák”megállításábanbetöltöttpótolhatatlan
szerepére helyezte a hangsúlyt: „Egy nagyon szép emlékműnél állunk, mely szemet
gyönyörködtetően hirdeti a hazáért helytálló katona dicsőségét. Akik itt vagyunk, valamennyien érzékeljük ezt. De az igazi kérdés az, hogy akik nincsenek itt, az átlag magya86 http://duray.sk/2014/09/a-karpatok-re-szilvasvaradi-szobranal/ (utolsó letöltés: 2017.
május1.)
87 http://www.demokrata.hu/cikk/europat-oriznunk-kell (utolsóletöltés:2017.március10.)
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rok, a magyar nép vajon értékeli-e ugyanezt? [...] A globalizmustól fertőzött átlag
magyar úgy érzi, amikor ránéz: nekem ez a formanyelv nem mond semmit. A jelenlegi
válságos időknek viszont már látható a pozitív hozadéka, ami bizakodásra adhat okot.
Ha most, a napokban kérdeznénk meg az átlag magyart, értik-e azt, mi múlik az egyenruhás ember helytállásán, akkor most valamivel jobban értenék. És kevesebben kezdenének el gúnyolódni, lazáskodni, amikor a rendőrök épp az ázsiai hordát próbálják
megállítani Magyarország határán. Néha a valóság gondoskodik arról, hogy füleket
tisztítson és szemeket nyisson fel...”88
AKárpátok Őrénekfőfeladatát2015-bentehátEurópahatárainaksakereszténység védelmében látták, a Kárpátok Őrének szerepét szerintük ezúttal Magyarország
töltibeazáltal,hogymegvédiEurópátamigránsoktól.

A megemlékezésen Szilágyi Zsolt hangsúlyozta: a rendszerváltás után talán még soha nem
volt annyira aktuális a Kárpátok Őre emlékmű jelentése, mint napjainkban, amikor Európa
és az egész Kárpát-medence komoly kihívásokkal néz szembe. „A Kárpátok Őre immár nem
csak Kolozsvárra és a kolozsvári magyarokra kell vigyázzon, nem csak az erdélyi és Kárpátmedencei magyarságot kell óvja, hanem egész Európát. Amit a törökök, majd később a
kommunisták sem voltak képesek elvenni tőlünk, azt úgy tűnik, a liberális demokrácia jegyében, Európa most meg kívánja tenni: nemzeti értékeinktől, jövőbe nyúló akaratunktól akar
megfosztani minket” – mondta a Néppárt elnöke, utalva az Európai Unió és Brüsszel migrációs válságra adott válaszára. Szilágyi Zsolt hangsúlyozta: az európai politikai elitnek el
kell fogadnia, hogy a magyar közösségnek 50 év kommunizmus után is van önálló véleménye, akarata és nemzeti tartása. A közelgő magyarországi népszavazás kapcsán Szilágyi
elmondta: Erdélyben is arra buzdítják a magyar állampolgárokat, hogy vegyenek részt az
október 2-i voksoláson. „Ez a népszavazás többről szól, mint bármely más magyar belpolitikai kérdés. Szavazatunkkal üzenhetünk a világnak, s kinyilváníthatjuk, hogy milyen
Európában szeretnénk élni. Legyünk mi magunk a Kárpátok őrzői!” – mondta Szilágyi.91

88 http://www.demokrata.hu/cikk/europat-oriznunk-kell (utolsóletöltés:2017.május10.)
89 https://hu.wikipedia.org/wiki/2016-os_magyarországi_népszavazás (utolsó letöltés: 2017.
május10.)
90 http://www.neppart.eu/szilagyi-zsolt-oktober-2-an-mi-magunk-legyunk-a-karpatok-orzoi.html
(utolsóletöltés:2017.május10.)
91 http://www.neppart.eu/szilagyi-zsolt-oktober-2-an-mi-magunk-legyunk-a-karpatok-orzoi.html
(utolsóletöltés:2017.május10.)
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2016-banugyancsakamigránsokképeztékabeszédekvezérfonalát,azonbanezúttal
elsősorbanaMagyarországszámáraazEurópaiunióáltalmegszabottkötelezőkvóta
elleninépszavazásrahelyeződöttafőhangsúly.89 AszilvásváradirendezvényreahatárontúlipolitikusokközülezúttaldurayMiklósnemtudottelmenni,azonbanlevélben
köszöntöttearésztvevőket.90
AzErdélyiMagyarnéppárthonlapjánarendezvényrőlmegjelentbeszámolócímeis
beszédes:„október2-ánmimagunklegyünkaKárpátokőrzői!”Amondatotapártelnöke,szilágyizsoltáltalszilvásváradonelmondottbeszédébőlemeltékki,amellyelkapcsolatbanmégazalábbiakolvashatóak:
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ágoston András, a Vajdasági Magyar demokrata Párt alapítója is kihangsúlyozta,
hogy „a népszavazás nem egyszerűen Magyarországot, de az egész térséget érinti,
éppen ezért a szavazóképes vajdasági magyarok is részt fognak venni és nemmel fognak szavazni a kötelező betelepítésekről szóló népszavazáson”.92 Tehát ezúttal a
Kárpátok őrzői azok a magyarok lesznek határon innen és túl, akik szavazatukkal
nemetmondanakamenekültekbefogadására,ezáltalvédvemegMagyarországot.
Aszilvásváradiésérintőlegesenacsíkcsomortánimegemlékezésekenistöbbször
szóesettazigazságtalantrianonidöntésről,azonbanabudakalászimegemlékezéseknekmindigezvoltaközpontitémája,deemellettittisszóbakerültamagyarokEurópa
és a kereszténység védelmében betöltött szerepe. A 2015-ben beszédet tartó Varga
Tiborjogtörténész93 eléggésajátoseszmefuttatásánaknéhányrészlete,amitatrianoni
döntéskapcsánfontosnaktartottelmondani:
...Ez az ország fel volt ajánlva a szűzanyának, ezt nagyon jól tudjuk... nagyon szépen le
van írva, hogy a halála pillanatában Szent István felemelte a kezét az ég felé és a szemét,
felajánlotta Magyarországot és benne élő népeket is. Ettől a pillanattól kezdve a Kárpátmedence egy arasszal közelebb volt a mennyországhoz, mint bármely pontja a földnek.
Tehát, aki szétdarabolta Magyarországot, az a Szűzanyát sértette meg. [...] Magyarország
védte meg Európát, azt az Európát, amely hálátlan volt velünk szemben [...] Mindent elkövettek, hogy a magyarság ne létezzen. [...] s ha ezt kibírta ez a nemzet, akkor életre van
ítélve. [...]Ha volt valaha, vagy követtek el emberiség elleni bűnt, vagy közösség elleni
bűnt, akkor talán Hirosima és Nagaszaki mellett a magyarság ellen követtek el bűnt. És
ez történelmi tény, ha tetszik, ha nem. S erre én azt mondom [...],miután nekünk van igazunk [...], magyarnak lenni filozófia, s magyarnak lenni annyit jelent, hogy jónak lenni, s
miután mi jók vagyunk, az nem lehet, hogy a rossz győzedelmeskedjen egész időszak
alatt. Tehát a helyzet az, hogy ha nem mi győzedelmeskedünk, akkor az unokám, az
ükunokám, szépunokám, de győzedelmeskedni fog! Ehhez egyetlenegy kell, hogy legyünk
konok magyarok. Ez az egyik, mert magyarnak lenni azt jelenti, hogy az igen igen, a nem
pedig nem, tehát minden egyéb a sátánnal való cimborálást jelenti...”94

Adunakeszibenelhangzottbeszédekáltalábanatrianonidöntéshezkapcsolódótévhitekreésmítoszokra,városilegendákraépülnek.A2017-esmegemlékezésenbeszédet
tartóSzkíta Motorosok tagjaszerint„azzalzsarolták[anagyhatalmak–aszerzőmegjegyzése]többekközöttazőáltalukbékeszerződésnekcsúfoltdiktátumaláíróit,hogy
akkorengedikcsakszabadonahadifoglyokat,haratifikáljákabékeszerződést”.95
A csíkcsomortáni szobor felavatásán elhangzott beszédek egy részéről a szobor
bemutatásakapcsánafentiekbenmárszóltunk,azonbanaképteljessétételeérdeké92 Azokahatáraintúlélőmagyarok,akikfelvettékamagyarállampolgárságot,szavazatijoggal
rendelkeznénekMagyarországonis.
93 VargaTiborjogtörténészapszeudotudományostanokegyikképviselője,előadásaitelsősorban a szent koronáról tartja. szlovákiában is tartott előadásokat, Komáromban egyebek
között előadás-sorozatot tartott a szent koronáról, de más témáról is, 2015-ben például
Szent István intelmei és a migránsok címmel.
94 https://www.youtube.com/watch?v=EvM8nw8_qFk (utolsóletöltés:2017.március10.)
95 https://www.youtube.com/watch?v=kyyvuhh0rKw (utolsóletöltés:2017.július25.)
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ben a későbbi szónoklatokon túl néhány felavatáskor elmondott beszéd idézését
ebbenazalfejezetbenisfontosnaktartjuk.
2013-banaszoborleleplezésekorelmondottbeszédekbenelsősorbanapozsonyi
csata jelentőségét hangsúlyozták, a megemlékezések időpontját eleve a pozsonyi
csataévfordulójánakidőpontjáhozigazították.Egyebekközterendezvényekmeghívóin
is az „Emlékezzünk a honmegtartó pozsonyi csatára”96 mottó olvasható. Ferencz
csaba,aközségpolgármesteremásszónokokkalegyetembenúgybeszélterrőlatörténelmieseményről,mintazelsőmagyarhonvédőháborúról:

Gubcsi lajos98 magyarországi vendég eléggé sajátos módon idézte fel beszédében a
pozsonyicsatatörténetét:

...Még meg sem melegítettük otthonunkat, még el sem foglaltuk helyünket, amikor úgy
döntöttek rólunk, tőlünk függetlenül, hogy nincs itt a helyünk, sőt nincs helyünk sehol se.
Még csak néhány év telt el a honfoglalás percei, Verecke óta, még éppen csak birtokunkba vettük a mai Felvidéket és a Dunántúlt, amikor úgy gondolták, hogy nekünk itt nincs
helyünk és Nyugat-Európa, a mai Nyugat-Európa egyesített hadai rontottak ránk. Király,
hercegek, érsekek, püspökök, apátok, grófok, egész Nyugat Európa, mert hogy fegyverbe
volt fogható. Úgy gondolták, hogy ez az ő földjük, Pannónia az övéké, mert az volt, korábban. Úgy gondolták, hogy ez az idegen barbár nép megsemmisíthető egyetlen nagy kardcsapással. Nekünk rontottak tehát és június végétől a magyar nép, a magyar törzsek
vezetői észlelték, hogy jön a veszély. Hangsúlyoznám e napokat, hiszen összesen csak
néhány nap állt a haza megmentésére. Egy Kárpát-medencei méretű, 1000 kilométeres
átmérőjű, máshol 800 kilométeres átmérőjű körben néhány nap alatt az akkori kor, az
akkori technika, az akkori szervezettség vagy szervezetlenség keretei között. Hiszen június 28-án észlelték először, hogy a mai Bécstől nyugatra a Duna két partján nagy erők
közelednek felénk. Rohantak a futárok a törzsekhez délre, keletre, nyugatra, északra,
hogy fegyverbe hívják egymást. Hiszen a korabeli magyar állam nem lehetett állam, nem

96 http://csomortan.ro/index.php?menuId=311&event=751&id=399 (utolsó letöltés: 2017.
április20.)
97 https://www.youtube.com/watch?v=ezTsJAATgdg (utolsóletöltés:2017.április20.)
98 http://www.amm-gubcsi.hu/rovat/8/gubcsi_lajos_eletrajza-a_mm (utolsó letöltés: 2017.
április20.)
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A mai napon azért gyűltünk össze, hogy közösen állítsunk emléket annak a több mint egy
évezredes akaratnak, amely egybetartott minket itt a Kárpát-medence ölelő karjaiban.
Azért vagyunk itt, hogy egy olyan nagy csatánkról emlékezzük meg mi magyarok, melyre
büszkék vagyunk, melyet a feledés homályába próbálnak száműzni előlünk. Mert mi is
történt akkor 907-ben? Az akkori Nyugat-Európa, a frank birodalom fogott össze és teljes
haderejét latba vetve tett kísérletet a Kárpát-medencei magyarság megsemmisítésére,
fizikai felszámolására. A június 4. és 7. között zajló pozsonyi csatában Árpád vezéreltével
az egységes vezetés alatt harcoló magyar hadsereg történelmi győzelmet aratott.
Győztek, mert a Kárpát-haza szent földjét, a magyar nemzet szabadságát és eljövendő
békés építő munkáját védték. Azt tartják, hogy a honfoglalás ezzel a sorsdöntő csatával
fejeződött be, egyben ez volt az első honvédő háború.97
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lehetett egység. Éppen csak megszállták a Kárpát-medencét, egy-egy törzs egy-egy nagy
területet. A mai Délvidéket, a mai Erdélyt, a mai Északkelet-Magyarországot, a mai
Felvidéket, a mai Alföldet, a mai Dunántúlt. Hogy milyen lehetett ez a nép, hogy milyen
lehet ma is, arra legyen itt példaképpen, hogy mi történt itt néhány nap alatt. Néhány nap
alatt sok száz kilométeres távolságról érkeztek meg csapatok egy helyszínre, mégpedig
az akkori felfogás szerint lehetőleg a határon feltartani őket, nem beengedni pusztítani,
megállítani a gyepüknél.99

csíkcsomortánban a március 15-i megemlékezéseket és minden más fontosabb ünnepséget ennél a szobornál tartanak, a polgármester 2015-ben tartott beszédében
megisemlítette,hogyezlettafaluközpontitere.100
A2015-benelhangzottbeszédekszámostémátérintettek.Aszónokokfoglalkoztak
amagyarösszetartozásésazautonómiakérdésével,amagyarnépességcsökkenésével,agyermekvállaláskérdésével,defelmerültazEurópábaérkezőmigránsokkapcsán
ahatárvédelemfontosságais.rádulyróbertKálmán,csíkszeredaegykoripolgármestere a Kárpát-medencei magyarok számának csökkenése és a kivándorlás kapcsán
gyermekvállalás és a „csemetenevelés fontosságáról is beszélt „A facsemeték a szó
legszorosabbértelmébenisfontosak,demégfontosabbakezekafiatalok,merthogya
maiönboldogulástésegyéniboldogulástkeresővilágban,amikorajelenszámítésa
holnapnálnemlátunktovább,ezazegyedüliolyanlényakörnyezetünkben,asajátgyerekünk, amely arra késztet, hogy azért a jövő évre, a tíz év múlvára is , a következő
generációraisgondoljunk.”ErőskritikávalilletteKlausWernegJohannist,101 románia
elnökét, szemére vetve, hogy meg se próbált gyereket örökbe fogadni, „ha már a
Jóistennemadottneki”.szerinteazelnök„abortusztkövetettelakkor,amikordönteni
kellett,hogyazőpillanatnyiérdekeafontosabb,mintajövő”.102
bíró zsoltnak, Magyar Polgári Párt elnöke beszédének vezérmotívuma az autonómiakérdésevolt:„KeményfábólfaragtákaKárpátokőrét,keményfából,akáraszékelyt,dealegkeményebbfátiskikezdiazidő,aztánjöhetazállagmegóvás,amúzeumban való konzerválás. nem ilyen sorsot képzelünk el gyerekeinknek, unokáinknak.
nemrezervátumravágyunk,nemakkorakarunkautonómiát,amikorannakmárnincs
tétje.Azautonómiátaddigkellelérnünk,mígéletképesközösségkéntállunkaKárpátkanyarban,amagyarságlegkeletibbbástyájakéntaKárpát-hazában.”103
sándorKrisztina,azerdélyiMagyarnemzetiTanácsügyvezetőelnökebeszédében
érintetteamigrációkérdésétis,rámutatva,hogyaKárpátok Őrénekazüzeneteidősze99 https://www.youtube.com/watch?v=ezTsJAATgdg (utolsóletöltés:2017.április20.)
100 daczó dénes: békeidőben folytatott harc. http://hargitanepe.eu/bekeidoben-folytatottharc/ (utolsóletöltés:2017.május10.)
101 Klaus Werneg Johannis 2014-től a Keresztény-liberális Párt elnöke, 2014 decemberétől
románia köztársasági elnöke. bővebben lásd: https://hu.wikipedia.org/wiki/Klaus_
Johannis#rom.c3.A1nia_eln.c3.b6ke (utolsóletöltés:2017.április20.)
102 daczó dénes: békeidőben folytatott harc. https://hargitanepe.eu/bekeidoben-folytatottharc/ (utolsóletöltés:2017.április20.)
103 uo.
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rűbb,mintgondolnánk,ahatárokvédelmeazelmúlthetekbenalegfontosabbfeladattá
vált:„Ahatárokatmindigmegkellettőrizni.1108évvelezelőttPozsonynál,közel100
évvelezelőttKolozsváron,ésmegkellvédenimais,holnaputánis.”104
ráduly róbert Kálmán a 2016-os megemlékezésen elsősorban az elnyomásról
beszélt, véleménye szerint a magyarság őrlődik, s a közösség megfélemlítése zajlik
romániában.MezeyJános,Gyergyószentmiklósvoltpolgármestereapozsonyicsatával
kapcsolatbanaszerinteidegenérdeketszolgálótörténetírásrólfejtettekivéleményét,
snegatívértelembenszóltaliberalizmusrólésaglobalizmusról:
Bár a pozsonyi csata a magyar honfoglalás sorsdöntő befejező eseménye volt, akár a magyar
történelem első honvédő háborúja nevet is viselhetné, mégis, mint történelmi eseményt
sokáig nem értékelte kellően az idegen érdekeket kiszolgáló történetírás. […]Hiszem, hogy a
nemzeti érzelem nem fog csupán a sportteljesítmények eredményeire, szorítkozni, hanem
áttöri a liberális globalista gátakat és a magyar név újra szép lesz és méltó régi nagy híréhez,
és hiszem, amit ránk kentek a századok, képes lesz lemosni a gyalázatot.105

…1109 évvel ezelőtt Pozsonynál őseink dicsőséges győzelmet arattak a magyarok ellen
törő, az őket kiirtani akaró ellenség felett. Akkor így szólt a parancs: „decretum …ugros
eliminandosesse”, vagyis elrendeljük, hogy a magyarok kiirtassanak. 907-ben szükség
volt az őrt álló és küzdő katonára. A nemzet összefogott és győzött. Ma e győzelem előtt
tisztelgünk és örvendünk, hogy ez az emlékmű már három éve Csomortán ékessége, ami
továbbra is hirdeti az összefogás, a figyelem és az őrködés fontosságát.107

104 uo.
105 http://www.csomortan.ro/index.php?menuId=257&event=1188&id=257 (utolsó letöltés:
2017.június2.)
106 http://www.csomortan.ro/index.php?menuId=257&event=1188&id=257 (utolsó letöltés:
2017.június2.)
107 2017-benugyanezekkelaszavakkalnyitottamegakonferansziéazünnepséget,csupánaz
évforduló évét aktualizálta. http://www.csomortan.ro/index.php?menuId=311&event=
1270&id=399 (utolsóletöltés:2017.június26.)
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TőkeErvin,azErdélyiMagyarnéppártcsíkszékielnökeazellenségellenivédekezésszükségességekapcsánmegemlítette,hogy„ezazemlékműaztabiztospontot,aztabiztos
vonalatjelzi,amitárpádapánkránkhagyott,egyéberkatonairendszert,amilezártaa
hágókat”.Akkortudták,kiazellenség,kirekelllőni,azonbanezzelszembenvéleménye
szerint„...manapságazellenségbentvan.Manapságaláthatóésláthatatlanellenséget
islekellverniahhoz,hogyegyszerűenmegmaradjunk.Vajonképesekvagyunk-emostfelismerni,hogykialáthatóéskialáthatatlanellenség?Vagytehetetlenülnézzük,ahogyaz
évszázadososzlopokmagukbaroskadnak,aránkhagyottörökségleég,ésnemtudjuk,
hogymitkelltenni,mivelkéneközbelépni.”106 Arról,azonbannemszólt,hogykikalkotják
abelsőellenséget.AcsíkcsomortánimegemlékezésekenafentidézettMezeyJánoshoz
hasonlóanaszónokokszintemindigmegemlítik,hogyatörténetíráselhallgattaapozsonyi csata jelentőségét, valamint kihangsúlyozzák, hogy az ellenség ki akarta irtani a
magyarokat.2016-banakonferansziéisezekkelaszavakkalnyitottamegarendezvényt:
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Apozsonyicsatakapcsánnagyonsoktévhitkerültbeaköztudatba,ésazinternetnek
köszönhetően rohamosan terjed egyre tovább. Ezek az ünnepségek szónokainak
beszédében is folyamatosan megjelennek, mint például a magyarok ellen törő több
százezrestöbbszöröskatonaitúlerőhadseregmítosza,vagypedigazazállítás,miszerint a pozsonyi csata tananyag a West Point Akadémián.108 Atévhitek terjesztéséhez
tehátacsíkcsomortánimegemlékezésekszónokainemkisszerepetjátszanak,snem
csupánarendezvényenrésztvevőkkörében,hanemazinternetenis,hiszenarendezvényekről számos helyen jelenik meg tudósítás, illetve megtekinthetőek az ezekről
készültvideofelvételekis.109
Trianonnalkapcsolatbanugyaneztmondhatjukel,elsősorbanabudakalászimegemlékezésekkel, beszédekkel kapcsolatban. Ahogy erről e fejezetben fentebb már
említettük,aszónokokegyrésztműkedvelőtörténészek,vagypedigapszeudotudományos történelemszemlélet képviselői. Valamennyi szobor kapcsán elmondható tehát,
hogyazezeknélbeszédetmondószónokokáltalelmondottakjelentősenhozzájárulnak
atörténelmitévhitekterjedéséhez.

ForróAlberttörténelemtanárvoltazelső,aki2017-benapozsonyicsata1100.évfordulójára rendezett csíkcsomortáni ünnepségen részletesen szólt a nemzeti áldozatkészségszobortípustörténetérőléseredetifunkciójáról,ígyazeredetikolozsváriszoborteljestörténetévelisekkorismerkedtekmegarésztvevők.Akétmásikszobornál
tudomásunkszerintezmégnemtörténtmeg.Apozsonyicsatávalkapcsolatbanazonban2017-benegyrésztamegszokottromantikusklisékhangzottakel,sazegyikszónokazakkorieseményeknekméginkábbkiszínezett,srészbenmégmódosítottvariációját mondta el a jelenlévőknek. Ebben az évben a polgármester idézett levente
Miklósműkedvelőköltő2013-banírtKárpátok őre címűverséből,afentebbemlített
történelemtanárpedigaKormoránegyüttesKárpátok őrei címűszerzeményénekelső
soraival nyitotta beszédét. Az egyik szónok „Isten éltesse Magyarországot. hajrá
Magyarország,hajrászékelyföld”szavakkalzártabeszédét.110

108 http://tudatbazis.hu/hisz-sztori/a-907-es-pozsonyi-csata-tananyag-a-west-point-akademian, http://tenyleg.com/index.php?action=recordView&type=places&category_id=
3534&id=329365 (utolsóletöltés:2017.június2.)
109 nagyonsokcáfolatismegjelenikavilághálón,azonbanezekkelaközkedveltmítoszokkal
szemben kevésbé tűnnek eredményeseknek. lásd pl.: http://www.urbanlegends.
hu/2013/07/tevhitek-a-magyar-kalandozasokrol/,vagyhttp://tenyleg.com/index.php?action=recordView&type=places&category_id=3534&id=329362,aseregeklétszámáravonatkozóan: http://tenyleg.com/index.php?action=recordView&type=places&category_id=
3534&id=329778 (utolsóletöltés:2017.június2.)
110 http://www.csomortan.ro/index.php?menuId=311&event=1270&id=399 (utolsó letöltés:
2017.június26.)
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111 https://www.youtube.com/watch?v=ys0wXry_zck, https://www.youtube.com/watch?v=
v9o_VowtXuM, https://www.youtube.com/watch?v=h5Ve0qcoXvg, https://www.youtube.
com/watch?v=wrd0P3ozIfw (utolsóletöltés:2017.március10.)
112 https://www.youtube.com/watch?v=Af0KgqVvz6M (utolsóletöltés:2017.március10.)
113 https://www.youtube.com/watch?v=8Tbe4ykas1u, https://www.youtube.com/watch?v=
1ymKEnPkhoM, https://www.youtube.com/watch?v=o-1hd8zpv2w, https://www.youtube.com/watch?v=1kKjQajnrmw, https://www.youtube.com/watch?v=rnsuJqTl-bg (utolsó
letöltés:2017.március10.)
114 https://www.youtube.com/watch?v=tVraurcGoyy (utolsóletöltés:2017.július25.)
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hogycsíkcsomortánbanéppenapozsonyicsatáravalóemlékezéslettavezérmotívum,
kapcsolódikahhozatörekvéshez,amelynekcéljaennekaz„eltitkolt”történelmieseménynekaminélszélesebbkörbenvalómegismertetése,snemutolsósorbanannak
hangsúlyozása,hogyamagyarokgyőztescsatákatisvívtak.AKárpát-medencébenaz
utóbbiévekbenegyretöbbhelyenemlékeznekmegerrőlazeseményrőlmintamagyar
történelem legnagyobb „honmentő” győzelméről, az „első honvédő háborúról”, és az
ebbőlazalkalombólállítottkülönféleemlékművekszámaisnövekvőtendenciátmutat
(pl. Gödöllőn, Kiskunhalason, zalaegerszegen stb.).111 Aszélsőjobboldali szervezetek
körébenisévrőlévrenagyobbhangsúllyaljelenikmegaz„eltitkolt”pozsonyicsatamegünneplése,amiabudapestihősökterén2012-benelsőalkalommaltartottmegemlékezésben112 csúcsosodottki,samelyazótarendszeressévált.Arendezvényentöbbek
közt felvonulnak a különféle paramilitáris szervezetek, csoportok is.113 A pozsonyi
csata,a„magyarokmegsemmisítéséretörekvő”nyugatihadaktámadásajólilleszthető
az Európa unió elleni aktuális diskurzusba, s párhuzamot lehet vonni az akkor „a
magyarokratörő”nyugat,ésnapjainkbanazEu,valamintazAmerikaiEgyesültállamok
ún.magyarellenespolitikájaközött.Aszónokoképpenezeketatoposzokathangsúlyozzákkielőszeretettelbeszédükben,sajelenlegimagyarkormánnyalszembenmegfogalmazottmindenkritikátmagyarokellenitámadáskéntértelmeznek.
Apozsonyicsataünneplésekapcsánazéveksoránegyreerőteljesebbenjelennek
megakülönfélepszeudotudományoselméletekis,apogányésakeresztényszakrális
elemekbizarrkeveredése,egyelképzeltún.nemzetvallásprezentálása,amelyfolyamatosanújabbelemekkelegészülki.Azigazságtalantrianonihatárokkritikájaisállandó
témájaamegemlékezéseknek.EléggéfurcsánhatakereszténybirodalmakellenharcolópogányAttilaésahunokkapcsánakereszténységéppenAttilaáltalimegőrzésének hangsúlyozása. A budapesti megemlékezések, a sámánok, betyárok, cifraszűrt
viselő pásztorok és más, többek közt a különféle harcászati csoportok öltözetében,
ostorukatcsattogtatvafelvonulók,114 valamintaműsorprogramja,sazottelhangzott
beszédekmegérdemelnénekegyalaposszemiotikaielemzést.Aszónokokapozsonyi
csatakapcsánmindignagyhangsúlytfektetnekaz„eltitkolt”,„igazmagyartörténelem”
megismerésénekfontosságára,amitazönjelöltszakértőkszerintagonoszhatalmak

FóruM Társadalomtudományiszemle,XIX.évfolyam2017/3,somorja

84

l. Juhász Ilona

ésazaztkiszolgálónemzetárulómagyarok,elsősorbanatörténészekmiattnemismerhettekmegeddigamagyarok.
Azegykorjótékonyságicélbólállított,snemmelleslegkatonaipropagandátszolgáló
Kárpátok Őre újraállítottmásolatainapjainkbanisapolitikaipropagandaeszközeinek
tekinthetők,hiszenazezeknélszervezettünnepségekenelmondottbeszédekkezdettől
fogvaajobboldali,snemutolsósorbanahivatalosmagyarországikormánypolitikát,pártideológiátéscélokattükrözikvissza.AKárpátok Őrénekmásolataiegyúttalanemzeti
összetartozás eszméjét szolgáló objektumok is, az ezeknél tartott megemlékezések
fórumáváváltakannakatöbbmintszázévesdiskurzusnakis,melyszerintamagyarok
a Kárpátok Őréhez hasonlóan védik nem csupán Magyarország ezeréves határát,
hanemEurópátis,ezzelmintegyigazolvaamagyarkormányáltaladélihatáronazzal
acéllallétesítettkerítést,hogymegakadályozzaamigránsokbelépésétazországba,
azazmegvédjeazországotazazeurópaikereszténykultúrátelpusztítaniszándékozó
idegenektől. A szobrok a nemzeti és a hadi romantika jegyében születtek újjá, s az
ünnepségekszónokaiiselsősorbanatörténelmieseményeketésamagyarokküldetésétromantikusanértelmezőgondolatiságotképviselik. bizonyosértelembenatörténelmiemlékezetkisajátításárólisbeszélhetünk,hiszenanemzetiáldozatkészségszobrok
csoportjába tartozó objektumok állítása nem magyar kezdeményezésből született, s
nemcsakMagyarországonállítottakilyeneket,aszoborkörülkialakult,sannaktörténetétméltatóaktuálisdiskurzusazonbanmárnemeztközvetíti.Azutóbbiévektörténései,slegfőképpenazEurópábaérkezőmigránsokszámánaknagymértékűmegnövekedésekövetkeztébenlényegébenmaisapropagandaeszközei,hiszenahatárokőrzése
amagyarkormányegyikelsődlegespolitikaicéljávávált:aKárpátok Őrének,vagyisa
magyar nemzetnek, Magyarországnak ismét van valós feladata: a migránsok elleni
védelem.nemcsodálkozhatunktehát,hogyállításukótamindhárommásolatszerepe
jelentősenfelértékelődött.AKárpátok Őre mintjelképtökéletesenilleszkedikajelenlegi magyarországi kormánypolitika eszköztárába, médiuma lett a magyarságnak
Európa, a nyugat védelmében betöltött történelmi szerepének közvetítésére. A megemlékezőkinterpretálásaszerintaKárpátok Őre,aKárpátok Őrei napjainkbanlényegében azonosakanemzetükértésakereszténységértaggódósaztvédőmagyarsággal.
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duringWorldWarI,therewasaninitiativestartinginViennatosetupawooden
statueforcharitablepurposes,forwhichpeoplecouldbuynailsorsheetironsfor
differentsums,andthemoneythuscollectedwasusedtosupportwarorphans,
war widows, disabled veterans etc. The Austrian example was followed on the
territory of hungary too, and, among others, in Kolozsvár there was set up a
statuenamed“Guardianofthecarpathians”,andthe“IronTurul”innyitra.After
thewarthesestatueswereremovedbythenewpowerandwereforgottenbythe
publicaswell.however,overthelastfewyearswecanwitnessakindofrebirth
ofthestatues:theyhavebeenremade–theGuardianofthecarpathiansevenin
several (3) copies – on the basis of utterly different ideological considerations,
and set up elsewhere than at their original place. The very first copy of the
Guardianofthecarpathiansinhungary(inszilvásvárad)gainedanewfunction
as a symbol of national cohesion, the second one, in dunakeszi, as a Trianon
memorial, while the third one, located in szeklerland, romania (in
csíkcsomortán), commemorates the battle of Pozsony. The Iron Turul of nyitra
wassetupagaininAlsóbodok,avillagesituatedinthezoborregion,slovakia.
This study examines these new statues, explores the old and new myths and
ritualstheyareassociatedwith,andlooksintothemessageetc.theytransmit.
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Melléklet

leventeMiklós:
AKárpátokőre

AKárpátokőrevisszakerültvégreahelyére
Acsikihavasokbérceinekvigyázótövébe.
szilvásváradutáncsomortánbanállmostőrt
Vigyázzaamagyarhazát,melyazótamegtört.
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AzelsőnagyháborúbanállítottákKolozsvárt
denemsokáraabetörőrománoknakútjábanállt
Eltüntették,felrobbantottákgyalázónfaszobrát
ElfoglalvaegészErdélyt,arégimagyarhazát.

őrtállómagyarkatona,juhászszűrbe,subába
AKárpátokhatárbérceitrendületlenülvigyázza
Apásztorbothelyétsajnosfegyverveszimárát
Mertvédenikellamagyarhazaezeréveshatárát.
Aszékelyhatárőrökbecsülettelvédikisazt
deabelsőszéthúzásországszakadásttámaszt
Mostmárcsakaszülőföldhatárát,hamégvédi
Merteztismárújabbanvégsőveszélyfenyegeti

Kárpátokőre,kikellállnimagashatárhegyre!
neengednibeazellenségetideaszülőföldre!
Mertelveszikaztisakárcsakamagyarhazánk!
őrtkellállnunkmindannyinknakamagamódján!

Fegyverrel,politikávalnemtudtukmegvédeniahazát
Másmegoldástkellkeresni,hatékonyat,továbbrahát
belakniéskultúránkkalfenntartanitávlatilagisazt
Melyidehaza,jövőtisígér,megélhetést,ittmaraszt.

AKárpátokvalódiőreszámunkraafenségesIstenlészen
Kihitünkáltalmegtarttovábbraisittazősiszülőföldön
havankitartás,akarat,vigyázránkaKárpátokőre
hogyvisszakerüljönmindenamagajogoshelyére.
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APozsonyicsata

APozsony-icsataezerszázhatévesdicsőemléke
Kevésbéismertsajnosamagyartörténelembe
Pedignemzetilétünk,fennmaradásunkfüggötttőle
hogymegmaradunk-eittEurópakellős-közepébe

Aféltékenynyugatszövetkezettellenünkakkoris
KiirtaniakarjaamagyartEurópábanvégleg,gyökeres
százezerkatonávaltörránkpusztítónPozsonynál
deaharmadnyimagyarcsapatnekibátranellenáll
árpádhonalapítóatyánkbátor,példásvezetésealatt
Összefogamagyarnépsleszegynemzet,egyakarat
bárodaveszanagycsatábanárpádsnégyharcosfia
degyőzelemreviszinépét,megvetvelábátidehaza

Azutánmégsokanpróbálkoztaksajnos,hasonlóan
deezerszázévótaamagyarhazamaismégmegvan
bársokáldozattal,csonkítvais,deélméganemzet
reméljük,újabbévezredekbemajdazmégelvezet
APozsony-icsatamérföldkősegybenpéldakép
hogyvédhetimegahazátegyharcos,bátornép
büszkéklehetünkegykorihonalapítóhősőseinkre
Méltóaklegyünkhozzukmiismostsazeljövendőbe

Forrás:https://www.facebook.com/karpatokore/posts/571662159642938
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MegszilárdítjaveleafenyegetettmagyarKárpáthazát
nemtámadjákmárannaknépétnyugatrólsemhatárát
Majdmásfélévszázadignemispróbálkoznakmégvele
Azélethezvalójogátezzelehazábanbátranmegvédte

