
Szent István országának két települése,
az Ojtoz és Sopron közötti nyolcszáz ki-
lométernyi távolság is jelzi, hogy vala-
mi, a mai Magyarország méreteihez
szokott szem számára a szó földrajzi ér-
telmében „szélsõséges” ügyrõl van szó.
De ha belemélyedünk történelmünk
összekuszált és meg sem írt lapjainak
olvasásába, a história még szövevénye-
sebb tekercseihez jutunk.

1917-ben a magyar hadvezetés az
Ojtozi völgyszoros védelmét a soproni
ezredre bízta.

A sors fintoraként eközben Székely-
föld harcosai Nyugaton, az olasz fron-
ton, Doberdónál, Piavenál harcoltak és
véreztek el, s groteszk módon mire az
összeomló nyugati frontról a székelyek
visszatértek, már nem volt hazájuk,
részben azért is, mert a magyar hadügy-
miniszter, a világtörténelemben is pá-
ratlan és példátlan módon, „nem akart
többé katonát látni.”

A soproni 18-as gyalogezred tisztjei
és katonái 1917-ben Ojtozban rettent-
hetetlen harcosoknak bizonyultak.
Négy napon át feltartóztatták és vissza-
verték a túlerõben lévõ orosz csapato-
kat, miközben az ezred elveszítette tisz-
ti állományának háromnegyedét és le-
génységének mintegy felét.

Nos, a soproniak még a világháború
harcainak idejében hõsi helytállásukat
honvédemlékmûvel örökítették meg az
Ojtoz völgyében. Egy honvéd alakját

bevésték a függõleges sziklafalba. Ezt
az alkotást az ország politikai összeom-
lása közben az Erdélyt lerohanók bar-
bár módon lerombolták. 

Az emlékmû tehát egy hatalmas, az
országút fölé benyúló sziklafalra elhe-
lyezett egész alakos honvéd féldombor-
mûvébõl állott. A sziklát az emlékmûrõl
Honvédkõnek hívták akkor is, amikor
már nem volt ott, csak a honvéd oda-
képzelt emlékképe függött a sziklafa-
lon. Aztán 1961-ben a mûút szélesítése
ürügyén a Honvédkövet is berobban-
tották, amelyet a helybéliek képzelet-
ben még mindig ott látnak, és a helyet
ma is Honvédkõként mutogatják, holott
már se honvéd nincs, se kõ.

De van még emlékezet.
Emlékeztek a soproniak is.
A soproni 18-as bajtársi kör 1934-ben

Dabóczy István szobrászmûvésszel, a
Rákóczi Honvéd Fõreáliskola tanárával
elkészíttette a honvédemlékmû féldom-
bormûvének mását, amelyet 1934. au-
gusztus 5-én avattak fel Sopronban, és
az akkori Gleinchenberg allé Ojtozi fa-
sorában helyeztek el. Érdemes megje-
gyezni, hogy az Ojtoz sétány Sopron-
ban azóta sûrûn látogatott kegyeleti
hely, s arról sem szabad megfeledkezni,
hogy Dabóczy István a hírhedt recski
táborban pusztult el, ahová Rákosi pri-
békjei 1951-ben elhurcolták.

Az ojtozi emlékmû és az Ojtoz-völgyi
harcok történetét felelevenítõ írásaink

és rendezvényeink hatására a Soproni
Erdélyi Kör elhatározta, hogy elkészítte-
ti a Magyar Királyi 18. számú Soproni
Gyalogezred emlékmûve honvédalak-
jának kicsinyített mását.

Ez és vázlatosan ennyi az ojtozi hon-
védemlékmû története, amely látszóla-
gos ziláltsága ellenére egyenes és jól
járható gondolati-érzelmi vonallal köti
össze a Szent István-i Magyarország
nyugati és keleti végvidékét. De bi-
zonyságul szolgál arra is, hogy Sopront
nem csupán a Magyarországhoz tarto-
zás voksolásos megerõsítése végett le-
het a „Hûség Városa” titulussal kitüntet-
ni, hisz ezredének katonái a keleti vé-
geken is közemlékezetre érdemes mó-
don védték a hazát, s akiknek maradé-
kai olyan idõkben is átmentették ke-
gyeleti tárgyainkat, alkotásainkat és
emlékeinket, amikor ezért Recsk járt, és
nem kitüntetés.

Kõ, fa és bronz. És föld. Négy olyan
anyag, amely az ember értelemi és érze-
lemi világa révén holtából élõvé eleve-
nedhet, a föld hármas halommá, a fa szé-
kely kapuvá és kopjafává, a kõ emlék-
mûvé, ezek épített együttese lakóhellyé,
faluvá, várossá, országgá, bennünket
védelmezõvé megtartóvá lényegül át.

Ojtozban s annyi más helyen mindez
az élõ természet együttesében, sok he-
lyen még az eredetihez közeli vagy ha-
sonló állapotában lelhetõ fel. 

Az esztelen háborúkban az emberrel
együtt szenvednek a fák. Jó emlékeztû
apósom, Feri tata, gyergyói majd há-
romszéki erdõmester, hosszabb ideig
az ojtozi fatelep vezetõje sokat mesélt,
miként siratja el a favágók harcsafûré-
sze a háborúban elesetteket, amikor fo-
ga beleharap a fában rekedt lövedékbe,
repeszbe. 

Pokorny Hermann vezérezredes, aki
1918-ban a galíciai majd az olasz front-
ról csapattiszti szolgálatra az Ojtoz völ-
gyébe kérette át magát, emlékirataiban
hátborzongató képet rajzol az erdõk
szenvedésérõl. 

„Másnap indultam harcálláspontom-
ra, amely a Lesuntul-völgy egyik szaka-
dékos elágazásában feküdt. A lejtõhöz
simuló három kis fabarakkból állott,
ahol az ágyakban szalma helyett fenyõ-
gallyak szolgáltak. Illatos és elég rugal-
mas volt. (…) Az állások teljesen az
erdõben húzódtak, alig akadt itt-ott egy
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kis kilátás, tisztás. Hosszú szakaszon
mehettem anélkül, hogy saját kato-
nával találkoztam volna. Ez felette
bizonytalan érzés volt, mert ellensé-
get sehol sem lehetett látni, csak sej-
teni, mert az is az erdõben bujkált.
Gyönyörû bükkerdõk voltak, hatal-
mas törzsek, csonkok, melyekrõl
embermagasságban lerobbantották
a koronát.”

Ahogy a népdal mondja: még a
fák is sírtak.

De szenvedett a kõ is. A Honvéd-
kõrõl elõbb a honvéd képét, majd
magát a hatalmas sziklát is lerob-
bantották. De az elnevezés, a név él
tovább.

Él az ojtozi Honvédkõ emléke,
miközben járja, illetve járatják véle a
magyarság sors-útját az Ojtozi-
szorostól Sopronig s onnan ismét
vissza az ojtozi templom cinterméig.
Itt, a templomdombon a törött szé-
kely kapu emlékmû két pusztító há-
borúra, a soproni honvéd-dombor-
mûnek a gerincét és oldalát tartó ande-
zit szikla a soproniak történelmi folya-
matot élõ testükkel elbarikádozó harca-
ira emlékeztet. Szemben vélük, a kertes

családi ház gyümölcsfái alatt az 1940-es
évek óta áll a valamikor országzászló
oszlopát tartó kõbõl rakott hatalmas
hármas halom is.

Arrébb Rózsa József erdész leá-
nya, Jeneyné Rózsa Janka megka-
póan szép kõvárat épített 

Janka asszony, miután kereske-
delmi diplomata férjével bejárta a
nagyvilágot, két Amerikát és más
kontinenseket, úgy vélte, hogy
szülõhelyének tartozik annyival,
hogy aki az Ojtoz-völgyén át Kelet
felõl megérkezik, az láthassa, hogy
itt valami más, valami egyéb kezdõ-
dik. És az is emlékezzék erre a hely-
re, aki fordított útvonalon halad, az
is vegye, és vésse észbe, hogy mit
hagyott maga mögött.

És emellett strázsálnak múltra
emlékeztetõ emlékjelekként a mi,
semmi pénzbõl, de sok segítséggel
és nagy elszántsággal épült emlék-
mûveink, afféle közösségi alkotá-
sokként, s ezt a vendégcsalogató
várkastélyos, emlékmûves helyet
gyönyörködtetõ kép- és érzelmi ke-
retbe fogják a termetükkel hegyek
magasságát keresõ, vezérágukkal az

eget szurkáló székelyföldi társaink, ba-
rátaink és szimbolikus támaszaink, a
fenyvesek.

Kép és szöveg: Sylvester Lajos

Pápai Gábor fõszerkesztõ figyelmessé-
ge mindig tud meglepetéssel szolgálni .
Az Országos Erdészeti Egyesület folyó-
iratának 2006. július–augusztusi borító-
ját színezett fametszet fotója díszíti. Ma-
gyarország térképe, címere (a régi idõ
rajzolata szerint), és egy reneszánsz
mérnöki  térkép (???)-távolságmérõ kör-
zõje ékesíti feliratok társaságában.

Ez a csodaszép térkép persze, hogy
egy freskót elevenít fel. A római Vatikán
Bella Loggia (=Szép árkádok) boltívei-
nek freskóit. A Raffael-i loggia harmadik
emeletét végig freskó borítja, a téma 22
ország színes térképe és egy világtérkép.

A Bella Loggia 8-ik boltívén Magyar-
ország térképe látható: 232x332 cm fres-
kó-felület. Díszes keretben a szöveg:

„Magyarország, hajdan Alsó-Pannó-
nia, a föld termékenységérõl, az arany
bõségérõl és a férfiak erejérõl nevezetes,
harminc keresztény fejedelem bírta sza-
kadatlan sorban.” (Harminc kiemelkedõ
nagy család – A Szerkesztõség.)

A Duna, Tisza, Dráva folyók, a Bala-
ton, Fertõd rajza mellett települések piros

színû házai, tornyainak so-
kasága látható, térbeli ha-
tást pedig a sárgásbarna
magyar föld, végül a Kárpá-
tok hegykoszorúja szegély-
zi finom megvilágításban a
térképet. A Duna–Tisza kö-
zött több helységnév is jelö-
lésre került.

A freskó-térkép méret-
aránya 1:400 000 kb, tér-
képrajzoló: Etienne Tabour
francia mester, térkép-
festõ: Giovanni Antonio
Vanosino olasz mester.
„HUNGARIA” c. freskó.
Feliratozott. um. CORVIN
MÁTYÁS megalapítja bu-
dai könyvtárát.

A freskót V. SIXTUS pápa
rendelte meg Ricci G. B.
(1537–1627) mestertõl. A
freskó 232x332 cm, mely
1561-64. idõszakban készült.

Pedroni Emma Anna
mûvészettörténész

Magyarország freskó-térképe a Vati-
kánban – 1514–1528-ban freskált –

Rózsa József, az ojtozi erdész


