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Előszó

Kinek ajánlom a könyvet? Mindenkinek, akit érdekel népünk múltja, aki nem 
akar beletörődni abba, hogy külső vagy belső erők gyengítsék, aláássák nemzeti 
összetartozásunkat. Ajánlom azoknak, akik meg akarják érteni jelenünket, akik tenni 
akarnak azért, hogy múltunk, valóságos történelmünk ne menjen feledésbe, ne temesse be a 
közöny, a globalizmus mindent maga alá gyűrő akarata. A magyar nép az eltelt ezeregyszáz 
esztendő során számos alkalommal bebizonyította, hogy ha szükséges, képes áldozatot 
hozni a hazájáért, Európáért, a kereszténységért. 

Árpád és az őt követő uralkodók egy erős, egységes fejedelemséget hoztak létre a 
Kárpát-medencében. Ezt az országot Géza és fia Vajk (Szent István) keresztény állammá 
formálta, s Európa nagyhatalmai közé emelte. Mint ahogy a stabil, akár a földrengést is 
álló épülethez szükséges a szilárd alap, úgy szükséges az egy erős ország felépítéséhez is. 
Ezt az erős, szilárd alapot teremtették meg Árpád és utódai, köztük Géza nagyfejedelem és 
István király. 

A könyv ezt a szilárd, „kézzel fogható” alapot szeretné bemutatni a történelmi szobrok, 
emlékművek, ha szükséges, épületek segítségével. A köztéri szobrok, emlékművek látványos 
tanúi egy nép történelmének, hiszen ékesen bizonyítják, hogy az utódok miképpen tisztelik 
őseiket. Ezek a szobrok, emlékművek gyakran kerülnek politikai viták kereszttüzébe, amire 
az elmúlt két-három évtizedben is számos példát láthattunk. A szoborállítás Magyarországon 
többnyire egy-egy ünnephez, évfordulóhoz kötődik. Az első nagy hullámnak a honfoglalás 
ezeréves évfordulóján, 1896-ban lehettünk tanúi. A 19. század végén a legtöbb szobor 
– értelemszerűen – Árpádot és a honfoglalás eseményeit ábrázolta. A második jelentős 
ünnepségsorozat 1938-ban, Szent István király halálának 900. évfordulója alkalmából 
köszöntött hazánkra. A településeken a lakosság adakozásából és állami támogatással 
Szent Istvánt ábrázoló szobrok tucatjai születtek. A legutóbbi szoborállítási hullámot 
1996, a honfoglalás 1100-dik évfordulója és 2000, a Millennium alkalmával tartott 
ünnepségsorozat jelentette. Jelentős megbízatások, pályázatok eredményeként lázas 
alkotómunka kezdődött országszerte. Az utóbbi években nem csupán új szobrok születtek, 
hanem falvak, városok elhanyagolt terei újultak meg, s váltak a lakosság kedvelt találkozási 
helyévé. A Millenniumhoz kötődő időszakban közel hetven Szent István szobrot állítottak 
fel, ami arra utal, hogy a magyar nép ma is táplálja ősi gyökereit, tiszteli államalapító 
királyát. Nehéz ellenőrizni, de nem állunk messze a valóságtól, ha azt állítjuk, hogy hazánk 
Európa országai között előkelő helyet foglal el a szoborállítás terén. Nemzeti hőseinek 
annyi szobrot, emlékművet talán sehol nem állítanak, mint amennyit Magyarországon. 
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Trianoni emlékmű, amit 2010. június 4-én 
avattak fel Kecskeméten, a Városháza 
melletti téren

A két 15 méter magas bronzállvány 
között a nagycímert tartó két angyal alakja 
és a Szózat első két sora magába foglalja 
a magyar történelem évszázadainak 
üzenetét. A szoborkompozíció a 
térplasztikába rajzolt, részekre szakított 
Magyarország térképéből nő ki. A két 
fémrúd a kelet és a nyugat szimbóluma, 

melyek között Magyarország – immáron ezerszáz éve – a híd szerepét tölti be. Az alkotók 
– Balanyi Zoltán, Balanyi Károly, Katkics Tamás, Babinszky Tünde és Vásárhelyi Dániel – a 
trianoni békediktátum 90. évfordulójára készítették el a művet.

Magyarország 1990 óta látványos fejlődésen ment át. Az építkezések, a települések fejlesztése, 
az idegenforgalom, az infrastruktúra átalakulása reményt ad a szocialista szürkeségből való 
kitörésre. Az országot járva egy-egy faluban, városban jól érzékelhető az, hogy az adott 
településnek a polgármestere és irányító testülete milyen értékeket, milyen szellemiséget 
képvisel. Jó példa erre a 2010 utáni Budapest, Székesfehérvár, vagy Kecskemét, s megannyi 
kis település. Példaként kiemelendő – szerencsére számos más település is méltó lenne erre – a 
Miskolctól néhány kilométerre fekvő Kisgyőr, a „faragott falu”. Ez a település minden magyar 
számára zarándokhely kellene, hogy legyen. Aki ide látogat, a község határában felgyalogolhat 
a Magyar golgotára, a település központjában pedig megtekintheti Európa talán legnagyobb 
szabadtéri – a négy keresztény vallást magába foglaló – Betlehemét, a szépen kialakított 
piacteret, továbbá a nemzeti ünnepeink szoborba faragott emlékhelyeit. De fellelhető itt a 
bor ünnepét megelevenítő, szüreti hangulatot árasztó szoborcsoport is, vagy az ünnepekhez, 
akárcsak a hétköznapokhoz kötődő magyar életkép számos, fába faragott jelenete. A település 
polgármestere Kékedi László, aki „civilben” népi fafaragó iparművész, a Magyar Művészeti 
Akadémia tagja. Ehhez a tudáshoz társul a faluvezető határtalan lelkesedése, a Kisgyőrben 
nyaranta 50-60 embert foglalkoztató fafaragó tábor tevékenysége és a helyiek zömének 
egészséges lokálpatriotizmusa.
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A pásztorok a betlehemi jászol előtt, 
háttérben a keresztény és keresztyén 
felekezetek jelképes templomtornyai, 
ami a vallások és emberek közötti 
békességre utal  

A Golgota XV. állomása Kisgyőrben. Jézust 
fejkendős, magyar parasztasszonyok teszik 
a sírba. A kereszteken, illetve az összes 
szoboralkotáson felsorakozik az ősi magyar 
díszítőművészet kimeríthetetlen tárháza. 
A Golgota záró alkotása egyaránt emlékeztet a 
napkorongra és a páva motívumra

A szobrok, emlékművek, 
épületek bemutatása azt a 
célt is szolgálja, hogy ne csak 
a kiránduló, történelmi és 
természeti értékeinket egyébként 

is felkereső magyarok, hanem azok is látogassanak el ezekre a helyekre, akik ezt eddig nem tették. 
Sokan űzik már jelenleg is a „szoborvadászat” nemes sportját, ami azonban többet jelent, mint 
bármelyik sportág. Ez tudást, nemzeti önbecsülést, hazaszeretetet, jó érzést, testi-lelki felüdülést 
eredményez. Ki kell próbálni!
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Bevezető

A szobrok és az emlékművek minden országban a nemzeti történelem lenyomatai, az 
éppen uralkodó politikai irányzat viszonya a saját múltjához. A szobrok, a domborművek 
és az emléktáblák olyan alkotások, amelyek bárki számára megtekinthetők, mert köztereken 
állnak, ellentétben a festményekkel, a fotókkal és a könyvekkel. A festmény, a fotó, a könyv 
akár személyes tárgyak is lehetnek, de a köztéri szobrok, a domborművek többnyire a 
köztereket díszítik. Köztéri szobrok állításáról Magyarországon először 1949-ben született 
egy rendelet, ami 1990-ig volt érvényben. Ez többek között kimondta, hogy: „Közterületen 
és általában a közönség számára nyitva álló helyeken, valamint köz- és magánépületeken 
a közönség által megtekinthető módon elhelyezett emléktáblákat, szobrokat és hasonló 
művészeti alkotásokat csak a vallás- és közoktatásügyi/ művelődési miniszter előzetes 
engedélye alapján szabad felállítani.” A rendelet tartalmaz néhány olyan állítást, ami 
joghézagot tartalmaz, tehát nem egyértelmű. Ilyen az ’általában’ megfogalmazás, ami 
lehetőséget ad bármilyen szubjektív megoldásra. Ilyen a ’köz- és magánépületeken’ 
kitétel. Ezek szerint a köztéri alkotások nem kizárólag köztereken állhatnak? Az 1949-ben 
született rendeleten először 1963-ban változtattak, amikor mindent, így a köztéri szobrok és 
bármilyen más műalkotások felállítását a politika határozta meg. Ebből következett, hogy 
a műalkotásokat kizárólag a megyei pártbizottságok, illetve a fővárosban az MSZMP KB 
(Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága) engedélyével lehetett felállítani. Ez 
jellemezte a Kádár-rendszer 3 T (Tilt – Tűr – Támogat) kultúrpolitikáját, amikor a szocialista 
világnézetet a művészet fölé helyezte. Szobrok csak a párt megrendelésére készülhettek, ami 
számos groteszk, paródiára emlékeztető „alkotást” is eredményezett.

Az újabb változás 1989/1990-ben következett be. Az első szabadon választott, majd az 
azt követő kormányok a régi-új köztéri szobrok eltávolításáról, illetve újak felállításáról 
rendelkeztek. Ez sokszor heves, szakmai köntösbe bújtatott politikai vitát generált. Ekkor 
tapasztalhatta először a közvélemény, hogy a köztéri műalkotásoknak mennyire látványos 
és meghatározó szerepe van. A volt szocialista országok közül egyedülálló a magyarországi 
példa, amikor Budafokon létrehozták a legismertebb szocialista szobrokat befogadó 
Memento Parkot. A szoborpark az 1945-1989 között készült, elsősorban a Budapesten 
díszelgő kommunista emlékműveket sorakoztatja fel. A 42 nagyméretű szobor a szovjet-
magyar barátság, a felszabadulás és a kommunista hősök gigantikus alkotásait gyűjti egybe. 
Ezek Lenintől kezdve, Kun Bélán keresztül Sztálinig sorakoztatják fel a kommunizmus 
alakjait. A Memento Park a külföldi és belföldi turisták, iskolás csoportok szinte kötelező 
programja, hiszen látványnak, tanulságnak valóban egész Európában egyedülálló. Eleőd Ákos, a 
park építésze írja: „Ez a park a diktatúráról szól, de abban a pillanatban, amikor ez kimondható, 
leírható, megépíthető, abban a pillanatban ez a park a demokráciáról szól.”
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A Memento Szoborpark bejárata. A bal oldali boltív alatt Lenin (Pátzay Pál 1965-ben készített műve), a 
jobboldaliban Marx és Engels (Segesdi György 1971-ben alkotott kubista szobra) várja a látogatókat. A bejárati 
vaskapun Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című verse olvasható

Tanácsköztársasági emlékmű (Kiss István 1969-ben létrehozott bronz 
alkotása) ami már akkor is számos, nyomdafestéket nem tűrő elnevezést 
kapott, amikor még eredeti helyén, a Felvonulási téren állt
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Kun Béla a Tanácsköztársaság 
élén (Varga Imre bronz, vörösréz 
és krómacél alkotását 1986-ban 
állították fel a Vérmezőn)

A zászlót tartó „felszabadító” szovjet katona szobra 
korábban a gellérthegyi Felszabadulási emlékmű előtt 
állt

Lenin (egy ismeretlen szovjet szobrász 1958-ban 
a Csepel Művek főbejárata előtt felállított) bronz 
alakja
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A demokráciáról szól az is, hogy néhány méterre a Memento Parktól, áll egy 
Makovecz Imre által tervezett ház, amelynek kertjében egyedülállóan szép és értékes 
alkotások láthatók. A Gubcsi Lajos tulajdonában levő házban és a Magyar Művészetért 
Szoborkertben felállított szobrok éles ellentétben állnak a Memento Park kommunista 
alkotásaival. A kertben Atilla lovasszobrától – ami az egyetlen ilyen alkotás Európában – 
kezdve, az Árpád-házi királyokon keresztül, nemzetünk nagyjait felsorakoztató történelmi 
személyiségek igényesen megformált művei sorakoznak. (A szobrok többsége, így az 
Atilla lovasszobor is Györffy Sándor szobrászművész keze alól került ki.) 

Az 1991. évi XX. törvény kimondja: „Művészi alkotás közterületen, valamint 
önkormányzati tulajdonú épületben való elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról a 
település önkormányzatának képviselőtestülete, Budapesten a fővárosi önkormányzat 
közgyűlése dönt és gondoskodik fenntartásáról és felújításáról. A döntéshez a műalkotás 
művészi értékére vonatkozóan szakvéleményt kell beszerezni. A fővárosban szobor, 
illetve emlékmű elhelyezéséhez, áthelyezéséhez vagy lebontásához az érintett kerületi 
önkormányzat egyetértése szükséges. Nem önkormányzati tulajdonú épületben lévő 
művészeti alkotásokat az illetékes önkormányzat képviselőtestülete – szakvélemény 
kikérésével – védeni köteles, elhelyezés esetén véleményezési joga van.” A törvény 
igyekezett új szellemiséget, új színt hozni az elmúlt négy évtized egysíkú intézkedései 
helyett. A szabadosan (liberálisan) értelmezett demokrácia azonban csak káoszt 
eredményezett. Említhetnénk ezzel kapcsolatban a zsűri szakvéleménye ellenére 
felállított alkotásokat, vagy ennek ellenkezőjét, a szakvéleménnyel támogatott művek 
elsüllyesztését. Tudunk a szakma által ellenzett Szent István-szobor felállításáról, majd 
egy évre rá, a szakma által támogatott ellen Szent István-szobor elhelyezéséről ugyanabban 
a városban. Késhegyig menő viták dúltak és dúlnak ma is a közterület fogalmáról, a 
helyszín, a határvonalak kijelöléséről, a hivatalos /szakmai/ zsűri elfogadottságáról. 
/Az 1997. évi LXXVIII. törvény kimondja, hogy közterületnek minősül minden olyan 
földterület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat./

Bonyolítja a helyzetet, hogy létezik számos olyan közterület, amelyek belső tereiből 
kizárják a látogatókat. Ilyenek a kórházak, az óvodák, az iskolák, az egyetemek, a 
gyárak, az üzemek, a minisztériumok, a pártszékházak, a művelődési házak, a temetők, 
de különösen a magánszféra épületei, valamint a bankok és pénzintézetek belső terei, 
parkjai. A szobor- és emlékműállítási hajlandóság 2000-ben, a Millennium idején tetőzött, 
amikor szinte minden település felújította – ez szerencsés dolog volt – központi tereit, 
s arra a legtöbb helyen Szent István-, vagy turulszobrot állítottak. A több száz szobor 
közé néhány esetben művészi, illetve a jó ízlés határát súroló művek is kerültek. Ez 
elmondható a Memento Szoborpark jónéhány szobráról is, de nem mondható el a Magyar 
Művészetért Szoborkert alkotásairól.
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Atilla, a hunok nagy királyának lovasszobra a kert 
középpontjában foglal helyet

Munkács védelmének utolsó napjait 
megelevenítő 1688. január 17. című alkotás, 
mely Zrínyi Ilonát és a kis Rákóczi Ferencet 
ábrázolja 

Gubcsi Lajos háza, amit Makovecz Imre tervezett. A Magyar 
Művészetért Szoborkert kialakításának gondolata már 
2002-ben felvetődött, majd 2007. június 13-án a szoborkert 
hivatalosan is létrejöhetett 

Szent István király, az államalapító szobra



17

Varga Imre néhány szobra Siófokon, szülővárosában. A Professzor 
a debreceni Hatvani Istvánt, az „ördöngös” tanárt ábrázolja, 
akiről mindössze négy példány készült. Az egyik Debrecenben, a 
másik Antwerpenben, a harmadik Siófokon, a negyedik az óbudai 
galériában tekinthető meg

Czóbel Béla festőművész szobrának 
eredetije Szentendrén, volt házának 
kertjében található

Kálmán Imre, a nemzetközi hírű 
operettszerző alakja szülővárosában, 
Siófok sétálóparkjában foglal 
helyet

Az utóbbi fél évszázad – beleértve a Kádár-kort és a rendszerváltás utáni évtizedeket – 
legtöbb köztéri szobrot alkotó művésze Varga Imre. Tehetsége, alkotókedve mellett a több 
tucatnyi szobor úgy született meg, hogy a Kádár-korszakban, de később is ő kapta a 
megrendelések zömét. Szobrász megrendelés nélkül nem létezhet. Írók, költők, festők és 
más művészek megélhetésének alapja, ha felkérik, foglalkoztatják, megrendelik tőlük a 
műveket. Közülük azonban a szobrászok azok, akik leginkább ki vannak szolgáltatva a 
megrendelőnek. Ez érthető, hiszen a szobrok nem készülhetnek a fióknak, s egy szobor 
anyagköltsége – általában – nem mérhető össze más művészeti alkotások költségeivel. 
Munkásságát Magyarországon és Európa más országaiban, sőt a világ távolabbi részein 
több mint hatszáz köztéri alkotás dicséri.

A siófoki születésű szobrászművész 1970-1990 között készült jó néhány alkotása a 
szocialista rendszer ideológiáját, világnézetét szolgálta. Ezeknek az alkotásoknak egy része 
a budafoki Memento Parkba, másik része pedig szülővárosába, Siófokra került. Varga Imre 
munkásságának válogatott szoborkiállítása 1983 óta Óbudán, a Laktanya utcai galériában 
tekinthető meg. A Varga Imre Gyűjtemény belső termeiben és a kertben kialakított tárlat 
méltó helyszíne a 2017-ben már 94 éves művésznek. 
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Óbudán, a Laktanya utca 7-ben tekinthető meg a Varga Imre Gyűjtemény. A kiállításon számos kisplasztika és 
szoborterv látható. Többek között gróf Széchenyi István, a tihanyi Szent István szobor, továbbá a Pécsett látható 
Liszt Ferenc szobor terve is helyet foglal az állandó kiállításon
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Történelmi Magyarország térképe
A honfoglalást jelző hét emlékmű képe földrajzi elhelyezkedés szerint.

Az 1896-ban törvénybe iktatott és megünnepelt Millennium nem csak Budapesten, hanem 
a vidéki Magyarországon is nyomot hagyott. Közülük legmaradandóbbnak az a hét emlékmű 
bizonyult, ami a honfoglalásra és a magyar határok védelmére emlékeztette az ország népét. 
Az emlékművek felállításának nem titkolt célja volt, hogy nemzeti zarándokhellyé váljanak, 
s hogy messze földön is hirdessék hazánk sikereit, dicső történelmi múltját. A trianoni döntés 
után a hét közül öt az utódállamok területére esett, amiknek a sorsa így megpecsételődött. 
Ópusztaszeren ma is áll az Árpád emlékmű. Körülötte nemzeti emlékpark épült ki, ami méltó 
módon hirdeti a honfoglalás dicsőségét, hazánk ezer éves múltját. Ópusztaszer mára valóban 
nemzeti zarándokhellyé vált. A másik Magyarországon maradt emlékhely Pannonhalmán 
kereshető fel. Az apátság közelében felépített kerek templom emlékeztet a honfoglalásra. 
Belső falait Lotz Károly tanítványai és Aba-Novák Vilmos festették ki. Az elhanyagolt 
állapotban levő épületet 1996-ban felújították. A csehek és szlovákok a dévényi emlékművet 
teljesen elpusztították. Nyitrán, a Zobor-hegyen már csak az obeliszk talapzata áll, amit a 
csehek tüntettek el. Munkács vára a trianoni döntés után szintén Csehszlovákiához került, 
ahol a csehek szintén lerombolták az emlékművet. Ez az obeliszk azonban 2008-ra, ha más 
formában is, de újjáépült, tetején a turullal. Brassóban a románok rombolták le a Cenk-hegyen 
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álló emlékművet, aminek csupán a talapzatából maradt fenn néhány kődarab. Zimonyban 
– Nándorfehérvár (Belgrád) külvárosában – a szerbek alakították át a magyar honfoglalás 
délvidéki emlékét. Ezt az építményt ma is Hunyadi toronynak nevezik. Csupán azért nem 
rombolták le, mert Hunyadi Jánost (a szerbek mondáiban Szibinyáni Jank) déli szomszédunk is 
saját történelmi hősének tartja. 

A magyar képviselőház 1896. április 21-én, ünnepélyes keretek között törvénybe iktatta 
a honalapítás ezeréves évfordulójának programját. Az 1896. évi VIII. törvénycikk 1. §-a 
kimondta, hogy olyan maradandó emlékekkel kell megörökíteni a honfoglalást és az azóta 
eltelt ezer esztendő magyarságának vívmányait, amelyek az utókor számára is örök tanúságként 
szolgálnak.

• Budapesten a Városliget és az Andrássy út közötti részen épüljön fel egy emlékmű, ami 
honalapító Árpádot és a nemzet egész múltját örökítse meg.

• Az ország hét különböző pontján, nevezetesen a munkácsi Várhegyen, a nyitrai 
Zobor-hegyen, a Morva vizének a Dunába torkollásánál emelkedő dévényi Várhegyen, 
Pannonhalmán, a zimonyi Várhegyen, Pusztaszeren és a brassói Cenk-hegyen emlékoszlopok 
hirdessék nemzetünk dicsőségét.

• A budai Várban, a Nagyboldogasszony koronázó templom melletti Halászbástyán 
állítsák fel Szent István király lovasszobrát.

Továbbá döntöttek számos emlékhely alapítása mellett a Szépművészeti Múzeum 
felállításáról, 400 új népiskola létrehozásáról, s az ehhez szükséges költségek biztosításáról.

Az 1896-ra felépített Millenniumi kiállításból csak a Vajdahunyad vára maradt meg, de ez 
az egy épület is kiválóan összegzi ezer éves múltunk nagy korszakait és építészeti stílusait



Válogatás az 2. részből:
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Károly Róbert

Budapesten a Hősök terén, a Millenniumi Emlékmű történelmi nagyjainak sorában ott 
található a két Anjou király szobra is. Károly Róbert szobrát, Kiss György alkotását 1905-ben 
helyezték el a nemzeti pantheonban.

Anjou Károly Róbert szobra a Hősök terén

Mellette a szobor alatti dombormű, aminek érdekessége, hogy 
olyan eseményt örökít meg, aminek nincs köze az Anjou királyhoz. 
Ellentétben a többi tizenhárom szoborral és domborművel. A jelenet 
az 1278. évi morvamezei csatát, IV. (Kun) László korát idézi fel. Éppen 
ezért nincs felirat a dombormű alatt. A „tévedés” a Habsburg szobrok 
lecseréléséhez kötődik

Károly Róbertről, Nagy Lajosról és Luxemburgi Zsigmondról jóval kevesebb emlék 
fedezhető fel a Kárpát-medencében, mint az Árpád-házi királyokról. A Hősök terén, 
nemzetünk nagyjai között I. Károly és Nagy Lajos szobra is helyet kapott, a középkorban 
leghosszabb ideig uralkodó magyar király, Luxemburgi Zsigmond alakja azonban nem. Az 
Anjou királyok a magyarok történelmi köztudatában egyértelműen pozitív szerepet töltenek 
be, míg Zsigmond császár és király történelmi megítélése jóval árnyaltabb. Ezt jól tükrözi 
a róla készült szoboremlékek kis száma és a nemzeti emlékezet. Zsigmond-emlékművek 
csak azon kevés településen szerepelnek, melyeknek uralkodása alatt mezővárosi jogot 
adományozott.

Az Anjou királyok és Luxemburgi Zsigmond emlékei a 
Kárpát-medencében 
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Gyöngyös két Károly Róbert szoborral is büszkélkedhet. Ez arra vezethető 
vissza, hogy 1334-ben az Anjou király emelte Gyöngyöst mezővárosi rangra. Kő Pál 
szobrászművész 1984-ben, Gyöngyös várossá nyilvánításának 650. évfordulójára 
készítette el I. Károly király egészalakos szobrát. A közel 3 méter magas oszlopon 
álló városalapító szobra kalandos utat járt be. Térrendezés miatt a művet elszállították 
a Szent Bertalan templom előtti térre. Itt azonban egy rendezvény alkalmával egy 
teherautó véletlenül ledöntötte, s a szobor megsérült. Kő Pál nem vállalta saját műve 
helyreállítását, ami megnehezítette a rekonstrukciót. Jelenlegi helyére 2015 májusában 
helyezték el az Anjou király szobrát.

A másik Károly Róbert szoboralak az alapító királyról elnevezett főiskola kertjében 
található. A gyöngyösi Károly Róbert Főiskola szoborparkjában a trónusán ülő uralkodó 

szobrát Lantos Györgyi művésznő alkotását 2004-ben 
adták át.

A király trónuson ülő bronzszobra a gyöngyösi főiskola 
kertjében látható

Károly Róbert szobra Gyöngyös belvárosában, a Szent Bertalan 
templom melletti, egy szépen kialakított parkban
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Károly Róbert mellszobra Temesvárott, a volt királyi 
székhelyen. A Temesvári Magyar Nőszövetség kezdemé-
nyezésére Szakács Béla szobrászművész készítette el 
Károly Róbert mellszobrát. A temesváriak ma is büszkék 
arra, hogy Károly Róbert városukat fővárosi rangra emelte, 
s ezzel elindította a fejlődést. (Forrás: Múlt Kor)

Temesváron annak emlékére, hogy Károly Róbert 1315-ben Visegrádról Temesvárra 
tette át királyi székhelyét, szobrot avattak. Az esemény 700. évfordulójának alkalmából 
Szakács Béla szobrászművész alkotását abban a központi parkban helyezték el, ahol a 
Temesvárhoz kötődő jeles személyiségek közel kéttucatnyi szobra áll. Az Anjou király 
a belviszályok miatt költöztette a királyi udvart Visegrádról az ország déli részére. Csák Máté 
és szövetségeseinek támadásai egyaránt veszélyeztették Fehérvárt, Budát, Visegrádot és 
Esztergomot. Károly Róbert, az „idegen magyar” nyolc éven át Temesvárról irányította az 

országot és tette európai nagyhatalommá, 
egyúttal rangot és jelentős fejlődést nyújtva a 
városnak. A királyszobrot közpénzből állították 
fel, ami egy román többségű városban külön 
figyelmet érdemel.

Budapesten a Parlament külső szobrainak sorában I. Károly király alakja is 
felfedezhető. Keszler Adolf munkája egyike annak a közel száz egészalakos szobornak, 
melyek a magyar történelem uralkodóit, jeles hadvezéreit sorakoztatják fel az ország 
házának külső homlokzatán.

Nagy Lajos

Budapesten a Hősök terén álló nemzeti panteonban I. Károly fia, Nagy Lajos 
szoboralakja is helyet kapott. I. Lajos a tetteivel, az országot birodalommá fejlesztő 
politikájával, időt álló törvényeivel méltán érdemelte ki a „Nagy” jelzőt. Zala György 
szobrászművész 1927-ben átadott alkotása a magabiztos, méltóságteljes uralkodót 
mintázta meg. 
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Nagy Lajos király szobra és alatta a dombormű 
a Hősök terén Zala György alkotása. A jelenet 
azt a történelmi eseményt ábrázolja, amikor 
Nagy Lajos csapatai élén 1348-ban bevonult 
Nápolyba

Az 1342-ben, 16 évesen trónra lépő 
Anjou-herceg anyanyelve lengyel, 
apjának nyelve az olasz volt, ennek 
ellenére a legnagyobb magyar uralkodók 
között tartjuk számon. Lajos példaképe 
a három évszázaddal korábban 
uralkodó Szent László király volt. Ez 
megmutatkozott a magyarság és a 
kereszténység iránti elkötelezettségében, 
továbbá a lovagkor hazánkban történő 
elterjesztésében. Az Aranybullát 
megerősítő 1351. évi törvények közel öt 
évszázadon át meghatározták a magyar 
politikai és gazdasági élet irányát. 
Hazánk Nagy Lajos korában érte el a 
legnagyobb kiterjedését. Gazdasági és 
katonai erejére pedig az is utal, hogy 
képes volt a távoli Nápoly elfoglalására.
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Diósgyőrben, a vár külső falszakasza előtti téren áll Nagy Lajos király mellszobra. 
A települést felvirágoztató Anjou-király alakját Varga Éva szobrászművész formázta 
meg, amit 2001-ben avattak fel. Diósgyőr fénykora Nagy Lajos idejére tehető, aki elsőként 
végeztetett jelentős építkezéseket a várban. Amikor pedig 1370-ben Lajost a lengyelek is 
királyukká választották, a Visegrádról Krakkóba vezető útvonalon fekvő Diósgyőr szerepe 
olyannyira megnőtt, hogy egy ideig a királyi székhely szerepét is betöltötte. Megjegyzendő, 
hogy a diósgyőri Nagy Lajos mellszobornak a mását Mezőtúr városában állították fel. A Túr 
megnevezés már a 13. század elejéről ismert, de mezővárosi rangot Nagy Lajos királytól kapott 
a település. Ennek – az oklevél mellett – ékes bizonyítéka az Anjou-liliomos címer, ami ma is a 

város jelképe. Lajos király egész alakos szobra 
Révkomáromban, az Európa Udvarban 
is felfedezhető a legjelentősebb magyar 
uralkodók és államférfiak sorában.

A király egész alakos szobra a ma Szlovákiához tartozó Révkomáromban, 
az Európa Udvarban

Nagy Lajos mellszobra a diósgyőri vár előtti téren
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Budapesten a Parlament külső falán, a közel száz magyar történelmi nagyság között 
szerepel Nagy Lajos szobra is, ami Fleischl Róbert alkotása. Az országot gyarapító, a távoli 
Nápolyt kétszer is ostromló és azt elfoglaló lovagkirály hazánkat a legnagyobb, legjelentősebb 
európai országok közé emelte. Bár nem mosta három tenger a magyar határokat, mint az 
tévesen elterjedt a régi történetírásban, ennek ellenére a Magyar Királyság Nagy Lajos idején 
érte el a legnagyobb kiterjedését.

Pécs városa ma is büszke Nagy Lajos királyra. Hiszen uralkodása idején, itt alapították 
meg 1367-ben az első magyarországi egyetemet. A város 2017-ben emlékezett meg egyeteme 
megalapításának 650. évfordulójára. Pécs ma is a kultúra és a tudományok városa, aminek 
gyökerei az első egyetem működéséig nyúlnak vissza. Ennek ellenére a város köztereinek 
egyikén sincs szobra Nagy Lajosnak. A királynak mindössze egy ülő szobra található a 
Nagy Lajosról elnevezett ciszteri gimnázium folyosóján. (Emlékezzünk arra, hogy a püspöki 
városban az egyházmegyét alapító Szent Istvánnak sincs szobra.)

Szegeden a Dóm teret körülvevő Emlékcsarnokban a város magyarsága egy többalakos 
domborművel tiszteleg Nagy Lajos uralkodói nagysága előtt. Az 1930-ban felavatott bronz 
dombormű Kisfaludi Strobl Zsigmond alkotása. Középen, a trónusán ülő királyt magyar és 
lengyel alattvalói veszik körül, az alsó sávban pedig a királysághoz tartozó tíz tartomány 
címere látható.

Nagy Lajost és udvarát bemutató dombormű a szegedi Emlékcsarnokban
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Székesfehérváron a Karmelita templom oldalfalánál áll az életnagyságú Ludovicus Magnus 
(Nagy Lajos) feliratú király szobra. Mögötte latin felirat, ami arról szól, hogy az Anjou király 
Magyarország, Lengyelország, Dalmácia, Szerbia és Bosznia uralkodója volt, aki 1342 
és 1382 /korábban tévesen 1384/ között irányította a közép-európai térséget. A szobor 
alkotója Moiret Ödön, akinek művét 1938-ban, a Szent István ünnepségek idején avatták fel 
Fehérvárott.

Ópusztaszeren a Nemzeti Történeti Emlékparkban 
látható Nagy Lajos király mellszobra, Vanyúr István 
2001-ben felavatott műve. Az Anjou király szobra a 
királyok, hadvezérek, kormányzók alkotta nemzeti 
pantheonban a legkifejezőbb alkotások közé sorolandó.

Nagy Lajos király mellszobra 2001 óta áll 
Ópusztaszeren, az Árpád emlékmű előtt

Esztergomban a bazilika főbejárata előtti szoborcsarnokban látható Nagy Lajos 
király négy méter magas márványszobra. Az 1894-ben Kiss György által készített 
alkotás az európai mércével 
mérve is jelentős uralkodó alakját 
jeleníti meg. A pusztulásnak indult 
korabeli székesegyházat Lajos király 
támogatásával Telegdi Csanád érsek 
állíttatta helyre. A gótikus stílusban 
történő átépítés a szentély és a díszítő 
elemek, továbbá a berendezési tárgyak 
kivitelezésében érvényesült.

Nagy Lajos király szobra Székesfehérvárott, a 
karmelita templom oldalfalánál

Nagy Lajos óriás méretű szobra az esztergomi 
bazilika főbejárata előtti oszlopcsarnokban
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Máriacellhez több magyar vonatkozású esemény és számos ereklye tartozik. Közülük 
kiemelkedik a Lajos-legenda, amely szerint Lajos király 1364-ben égi jelnek köszönhetően 
fényes győzelmet aratott a betolakodó török sereg felett. Ennek előzménye egy ima, amit 

Lajos álmában mondott el a Zelli Istenanyához, 
aki támogatást ígért neki a csatában. A csata 
után hálából a király számos ereklyével (például 
Kincstári Madonna), értékes adományokkal 
halmozta el Máriacell templomát. A főkapu 
feletti domborművön Nagy Lajost a névadó 
Szűz Mária társaságában, a főkapu mellett pedig 
a magyar királyt önálló szoboralakban ábrázolták 
a szobrászok.

Nagy Lajos szobra Máriacell kegytemplomának főkapuja 
előtt, baloldalt foglal helyet. Az 1757-ben készített bronz 
szobor barokk stílusban ábrázolja az Anjou-királyt. 
Baljában a Szűz Máriát és a kis Jézust ábrázoló képet tart

A főkapu gótikus dombormű a király álmát, illetve a 
Szűz Anyának tett fogadalmát örökíti meg
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Márianosztrán (Maria Nostra, a Mi Máriánk) az ismert búcsújáró és zarándokhelyen a 
templom bejárata előtt áll Nagy Lajos mellszobra. A Visegrádot is építő, fejlesztő Anjou király 
a börzsönyi vadászterületen 1352 körül kezdett hozzá a pálosok kolostorának felépíttetéséhez. 
Többek között ez is a virágzó magyar-lengyel kapcsolatokra utal. A magyar alapítású 

szerzetesrend hazánkon kívül egyedül 
Lengyelországban terjedt el. (Az Árpád-kor 
kezdete óta folyamatosan élő jó kapcsolatot 
erősítette, hogy Lajos király édesanyja lengyel 
hercegnő volt.) A kolostort és templomot 
a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére 
szentelték fel. Szabó Imre szobrászművész 
alkotását 2001-ben avatták fel Márianosztrán. 
A nagymúltú zarándokhelyen ma börtön is 
működik.

A templomudvarban kialakított múzeum 
gazdag tárgyi és képanyaggal mutatja be 
a szerzetesek életét. Közöttük azt a fontos 
egyházi és történelmi eseménysort, ami 
arról szól, amikor Nagy Lajos megalapítja 
a pálos rendet, az egyetlen magyar alapítású 
szerzetesrendet.

Kegytemplom Márianosztrán a Börzsöny egy csöndes, 
hegyvidéki településén

A kegytemplom bejárata előtt látható Nagy Lajos 
mellszobra
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Budapesten a Március 15. téren található Nagy Lajos király lánya, Hedvig, a későbbi 
lengyel királynő szobra. Hedviget uralkodónői nagysága, a litvánok keresztény hitre térítése, a 
szegények segítése, a betegek ápolása és a keresztény hit terjesztésének köszönhetően boldoggá 
avatták. Majd II. János Pál pápa 1997-ben szentté 
avatta. A Nagyboldogasszony Főplébániatemplom, 
ismertebb nevén Belvárosi Plébániatemplom 
mellett álló Szent Hedvig-szobor Tóth Dávid 
szobrászművész alkotása, amit 2009-ben avattak fel. 
A lengyelek 1384-ben Hedviget – ahogy ők nevezték, 
Jadwigát –, koronázták királynővé. A magyar-
lengyel unió megerősítése és a Jagello Ulászlóval 
történt házasságkötésével a litván-lengyel szövetség 
megteremtése miatt a lengyelek Lajos király lányát 
nagy tiszteletben tartották. Díszsírhelye Krakkóban, 
a Wawel Székesegyházban található.

Szent Hedvig szobra a Belvárosi Plébániatemplom mellett

A márianosztrai börtön, melynek közelében 
található a börtönmúzeum
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Luxemburgi Zsigmond 

Zsigmond szerepe a magyar történetírásban máig nincs kellően a helyén. Ferenc József 
után ő volt a leghosszabb ideig – ötven éven át – uralkodó magyar király. Zsigmondot rossz 
híre – Thuróczy János krónikájában foglaltak szerint – a középkor óta kíséri. Igaz, jónéhány 
rendeletével rászolgált erre a hírnévre. Kiérdemelte ezt a több mint harminc Anjou-párti főúr 
lefejeztetésével, Dalmácia elvesztésével, a tizenhat gazdag szepességi város elzálogosításával, 
a nikápolyi és a galambóci török elleni vereséggel. Zsigmond állandó pénzzavarral küszködött. 
Nem vált előnyére az sem, hogy a latin helyett a német kultúrát erőltette a magyarokra, továbbá 
uralkodása idején Európában felerősödtek és elhúzódtak a vallási ellentétek. Voltak olyan 
évek, amikor a magyar király nem tette lábát Magyarország földjére. Javára írhatjuk, hogy 
mint a német-római birodalom uralkodója, Magyarország ezekben az években nyugati irányból 
védettséget élvezett. Ezzel együtt európai jelentőségű politikai, egyházi, katonai és gazdasági 
döntések fűződnek a nevéhez. Ilyenek a nagy egyházszakadás felszámolása, a konstanzi zsinat 
összehívása, a huszita háborúk befejezése.

Kalocsán, a belvárosi sétányon kialakított szoborpark mellett – ahol Asztrik érsektől 
kezdve a legjelentősebb főpapokig, hadvezérekig közel egy tucatnyi szobor látható –, 
kialakulóban van egy másik szoborpark is, az érseki kert szomszédságában. Ebben az 
Asztrik nevét viselő parkban négy történelmi személyiség alakja fedezhető fel. Között 
Luxemburgi Zsigmond bronzból készült alakja, aki a 15. század elején elrendelte Kalocsa fallal 

történő körbeépítését. Simor Márton 
szobrászművész Zsigmond király 
alakja mellett elkészítette Árpád vezér, 
Solt vezér és Szent László szobrát is. 
Középen, az Érsek kerttel szomszédos 
középiskola bejáratánál pedig 
Szent István névjelével ellátott 
országzászló talapzatát alakították 
ki. 

Zsigmond király egészalakos bronz szobra 
Kalocsán, az Asztrik téren

Szent István névjelével díszített zászlótalapzat
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Luxemburgi Zsigmond mellszobra – Bobály Attila műve – 
Ópusztaszeren és Hatvanban

Tatán a várkertet és a vár épületét járva azt tapasztalhatjuk, hogy Tata Luxemburgi Zsigmond 
és Hunyadi Mátyás idején élte a virágkorát. Tata királyi vadász- és nyaralókastély volt, 
aminek gazdagságából még ma is számos dolog felfedezhető.

Ópusztaszeren a Történeti Emlékparkban 2001-ben avatták fel Luxemburgi Zsigmond 
oszlopon álló mellszobrát, Bobály Attila szobrászművész alkotását. Az ópusztaszeri mellett 
Hatvanban is felállították a szobor pontos mását. Luxemburgi Zsigmond fejszobrát, 
Bobály Attila művét Hatvan városában 2014-ben avatták fel abból az alkalomból, hogy 

Zsigmond király 1406-ban mezővárosi rangot 
adományozott a településnek. A hatvani szobor 
létrehozását Dr. Kutalik Tamás támogatta. 
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Óbudán 2010. augusztus 1-jén szobrot avattak a Zsigmond Király Főiskolán 
abból az alkalomból, hogy hatszáz évvel ezelőtt – 1410-ben ezen a napon – Zsigmond 
kezdeményezésére megnyílt az Universitas Budensis, a pécsi után Magyarország második 
egyeteme. Ez azonban csupán az Óbudai Egyetem újjá alapítása volt. Az első egyetem 
Zsigmond kezdeményezésére már 1395. október 6-án megkezdte működését. Ez a négy 
fakultással működő intézmény azonban 1403-ban bezárta kapuit. A király 1410-ben, pápai 

engedéllyel másodszor is megnyitotta 
az Óbudai Egyetemet. Ennek a 
második felsőfokú intézménynek lépett 
nyomdokaiba Óbudán a 21. században a 
Zsigmond Király Főiskola.

Luxemburgi Zsigmond 2010-ben felavatott szobra 
Csányi Katalin szobrászművész alkotása az Óbudai 
Egyetem Parkban

Az emléktábla a mai Óbuda Gimnázium falán azt a helyet 
jelöli, ahol az első egyetem alakult
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Zsigmond király – Kiss Sándor alkotása – szobra Pásztón. A birodalom ura. Gáspár Péter 2003-ban átadott műve 
Révkomáromban, az Európa Udvarban látható. A két királyportré lényeges eltérést mutat

Pásztó városának névtáblája is arra 
utal, hogy a város büszke alapító 
királyára

Pásztó 1407-ben Zsigmond királytól Budával egyenjogú városi kiváltságokat kapott. 
1987-ben a város polgárai Kiss Sándor szobrászművész és Vadász György építész modern 
felfogású szobrával állítottak emléket a Luxemburg-házból származó magyar királynak. 

Zsigmond király szobra 
a gótikus templom és az 
Oskolaház közötti oszlopon áll.



Válogatás az 3. részből:
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Gróf Széchenyi István

A 19. század első felének legnagyobb alakja, a magyar reformkori megújulás elindítója 
gróf Széchenyi István volt. Vajon a reformkor 1825-ben, vagy 1830-ban kezdődött el? 
Bármelyikhez ragaszkodunk, mindkét évszámhoz tartozik egy-egy jeles esemény, ami 
Széchenyi István nevéhez kötődik. Mert 1825-ben, a pozsonyi diétán tette meg nevezetes 
felajánlását, ami később a Magyar Tudományos Akadémia létrehozásához vezetett. 1830-ban, a 
Hitel című könyve megjelentetésével pedig a nyolc évszázados feudális rendszer alapjait 
rengette meg. A zseniális gondolkodású, nagy munkabírású gróf, „a legnagyobb magyar” 
még életrajzi adataival – Bécsben született, a Burg szomszédságában, s Bécsben halt 
meg, egy döblingi szanatóriumban – is hű maradt a Széchényiek elvéhez: Mindent 
Magyarországért, de semmit sem Bécs ellen. 

Emléktábla Bécsben, a Herrengasse 
5. számú ház kapujánál. A tábla 
arról tudósít, hogy ebben a házban 
született 1791. szeptember 21-én gróf 
Széchenyi István. A korábbi emléktábla 
Nagycenken, a Széchenyi Múzeumban 
található
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Széchenyi töretlen hite a társadalmi és technikai fejlődésben, Magyarország 
felvirágoztatásában nagy tettekre sarkallta a reformkor zászlóvivőjét. Szinte hihetetlen, hogy 
amit Széchenyi létrehozott, arra képes egyetlen ember. A tények igazolják, hogy erre képes 
egyetlen ember, akinek azonban kivételes képességekkel kellett rendelkeznie. Hiszen a gróf 
nevéhez fűződik a Lánchíd felépíttetése, a Tisza- és a Duna-szabályozás, a lótenyésztés és a 
lóverseny magyarországi bevezetése, a selyemhernyótenyésztés, a gőzhajózás megindítása, az 
első Casino megnyitása, a hengermalmok építtetése, az Óbudai Hajógyár és téli kikötő felállítása, 
a vasútfejlesztés szorgalmazása. De nevéhez fűződik az első szabad strand megnyitása a Fertő 
tó partján.

Gróf Széchenyi István szobra Kecskeméten, az Aradi vértanúk terén. Kiss István és Kerényi József alkotását 
1982-ben, egy lakótelep közepén avatták fel. Széchenyi előtt, az asztalon a Kárpát-medence térképe. 1982-ben 
még nem lehetett a történelmi Magyarországot köztéren ábrázolni, ezért az elcsatolt részek mintegy lefolynak 
– kívül esnek – a Széchenyi által épített Magyarország területétől

Széchenyi mintegy tucatnyi könyvet írt, melyek mindegyike a magyar társadalom 
polgárosodását segítette. Budapestet (ezt a nevet is ő írta le először) pedig korszerű, európai 
várossá kívánta emelni. Az ő ötlete volt a Városliget kialakítása, a Budai hegyekben és a Pozsony 
környéki erdőkben a turistautak kijelölése, a vízisportok meghonosítása (Szeged). Felsorolni is 
lehetetlen azt a sok-sok kisebb-nagyobb tervet, majd megvalósult álmot, ami Széchenyi István 
nevéhez fűződik.
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Ide kívánkozik Illyés Gyula: Széchenyi 
hídja című versének részlete, amelynek 
megkerülhetetlen üzenete, hogy a költemény 
1956-ban született.

Hány könyvet írt! És valamennyinél
többet ér

ez a híd. Hogy él!

Egy mondandón, mit nem papírlapokra
bízott, ki észbe fogta

és létre hozta,
egy derék eszmén járok át naponta.

Napi örömön ez a jó
anyagba burkolt közölnivaló.

Gróf Széchenyi István szobra, kezében fő művével, a 
Lánchíd tervével. A kompozíció Révkomáromban, az 
Európa Udvarban található

A Lánchíd, 1899-től teljes 
nevén a Széchenyi Lánchíd az 
oroszlánokkal. A négy oroszlán 
– melyek közül itt egy látszik – 
Marschalkó János szobrász műve. 
A gyönyörű híd nem csak 
Budapest, hanem az egész 
ország szimbóluma. Széchenyinek 
az ihletést az angliai 
Hammersmith-híd adta, amit 
egyik szigetországi útja során 
látott meg a legnagyobb magyar
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Gróf Széchenyi István a Balaton parti Siófokon. Varga Imre 
szobra a kormányost, a dunai és balatoni vízi közlekedés 
megteremtőjét ábrázolja

Dunaújvárosban, a Millenniumi év alkalmából felállított bronz 
szoborkompozíció gróf Széchenyi István és Kossuth Lajos alakját 
ábrázolja, amint éppen a nemzet megoldandó feladatairól 
vitatkoznak 

Széchenyi a reformkor utolsó éveiben egyre többször szembekerült Kossuth Lajossal, aki 
forradalmat, s a Bécstől való elszakadást hirdette. Vitájuk éles volt, de nem gyűlölködő, s 
különösen nem a magyar érdekek ellen irányuló. Hiszen az akkori politikusok, a konzervatívoktól 
kezdve a liberálisokig, bár nézeteik eltértek egymástól, de mind nemzetben gondolkodtak.
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Veres Kálmán szobrász 1998-ban elkészített szobra, a Széchenyi-Kossuth emlékmű minden 
belemagyarázás ellenére szimpatikus alkotás. A volt szocialista városban elhelyezett mű 
annál is inkább szerencsés megoldás, mert áttör egy túlpolitizált szemléletet. A 19. századi 
történések a több mint száz évvel későbbi, 20. századi eseményekről is szólnak. Az 1956-os 
forradalom szereplői – ezt Kossuth személyesíti meg – élesen szembe kerültek a mérsékelt 
konzervatív kádári szocializmussal, amit egyes vélemények szerint Széchenyi képvisel. 

Ez a párhuzam azonban erőltetett és 
Széchenyire nézve semmiképpen nem 
igaz. A Batthyány-kormányban egymás 
mellett dolgozó történelmi nagyjainak 
tevékenysége példakép az utókor előtt, 
míg ez nem mondható el a 19-20. század 
minden korszakának szereplőiről.

A Batthyány-kormány tagjainak szoborkompozíciója 
Kalocsán, a Negyvennyolcasok terén. A kiemelt 
mellszobor gróf Széchenyi István közlekedési minisztert 
ábrázolja

Benedek György 2008. október 6-án felavatott alkotása azért is érdemel említést, mert 
Kalocsa elsőként állított ilyen reprezentatív kivitelben emléket a Batthyány-kormánynak. 
(A Parlament előtti Horvay János alkotást később mutatjuk be.) 2008-ban még csak az ülő 
Batthyány-szobrot avatták fel, a többi nyolc miniszter szobra 2010-re foglalta el végleg a 
helyét. A gloriette csúcsán elhelyezett Kossuth-címert a Zománcművészeti Alkotóműhely 
tagjai készítették, Turi Endre irányításával.
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Gróf Széchenyi István szobra a Magyar 
Tudományos Akadémia előtt, a Széchenyi 
téren. A legnagyobb magyar ezen a helyen két 
jeles alkotását is láthatja, a Lánchidat és az 
Akadémiát

Sopronban, a régi Kaszinóban 
Széchenyi gyakori vendégnek számított. 
Egyleti ülések, vacsorák, társasági 
összejövetelek színhelye volt a ma is 
kulturális célt szolgáló épület

Széchenyi Sopronban végezte alapiskoláit. Később gyakran látogatta a város Kaszinóját, 
amely előtt ma a szobra áll. Élete egy részét Bécsben és Pozsonyban töltötte. A két fővárosban 
az ott töltött éveinek ma kevés nyomát látjuk. Az ország keleti területein Széchenyi kevés 
időt töltött, ennek ellenére számos településen láthatunk Széchenyi-szobrot. (Emlékezzünk 
a Báthoryak, Bocskai István, Bethlen Gábor és Rákóczi Ferenc szobraira, amelyek az ország 
nyugati részén csak elvétve fedezhetők fel.) Gróf Széchenyi István történelmi emléke nem 
megosztó, helye van a Kárpát-medence minden szegletében, amit a közel ötven szobor és 
emléktábla igazol.

A Széchenyi szobrok és emlékművek sokasága szinte behálózza – szerencsés módon – 
az egész országot. A Széchényiek szűkebb szülőhazája a nyugati térség, ahol a birtokaik 
voltak. A család kastélya Nagycenken található, ami ma a Széchenyi Múzeumnak ad helyet. 
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Révkomáromban már 1993 óta áll a 
Belvárosban egy kétnyelvű Széchenyi 
emléktábla

Erdélyben a magyarok városában, 
Székelyudvarhelyen, a Művelődési ház előtt 
foglal helyet Széchenyi mellszobra

A Felvidéken (ma Szlovákia) például Hetény 
községben 2000-ben állították fel Széchenyi 
egész alakos szobrát, Nagy János alkotását

Pusztacsaládon avatták fel 1860. augusztus 20-án az ország 
első egész alakos Széchenyi szobrát. A bécsi hatóságok nem 
engedélyeztek volna egy Széchenyi emlék felállítását, ezért a 
helyiek Szent István szoboralakjába rejtették Széchenyi István 
arcvonásait. A mű Höller György soproni kőfaragómester 
alkotása 
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Széchenyi István kultusza már életében elkezdődött. Példa erre a korábban tárgyalt, 
Szent István alakjába „bújtatott”, Pusztacsaládon 1860-ban átadott szobor. A másik 

19. század végi alkotás Budapesten látható, ami a legrégibb 
fővárosi Széchenyi-emlékmű.

Széchenyit a legtöbb ábrázoláson korabeli nemesi vagy 
lovastiszti egyenruhában látjuk. Rendhagyó megoldást 
fedezhetünk fel a pesti Széchenyi rakpart egyik sarokházának 
első emeleti fülkéjében, ahol cilinderben, civil ruhában 

láthatjuk a közlekedési minisztert. Tudni kell, hogy Széchenyi – aki négyszer járt hosszabb 
tanulmányúton Angliában –, az angol divatot is igyekezett meghonosítani Magyarországon.

A mészkő szobor Budán, a Kamaraerdőn található idősek szociális 
otthonának kertjében áll. Kugler P. Ferenc 1875-ben elkészült szobrát 
1925-ben helyezték el a budai parkban

Gróf Széchenyi István, a közlekedési miniszter, civil 
öltözetben. Somogyi József szobrászművész alkotását 
1988-ban avatták fel. Mellette, a Győrben látható utcai 
táblán szintén civil öltözetben ábrázolt Széchenyit 
láthatjuk
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Nincs olyan megyeszékhely, nagyobb település, ahol ne lenne legalább egy Széchenyi-
szobor, vagy valamilyen kisebb nagyobb emlékmű. Láthatunk mellszobrot Szegeden, a Matty-
éri evezőspálya bejáratánál, ami a vízisportokat támogató Széchenyinek állít emléket. Az 
egész alakos, ereje teljében ábrázolt Széchenyi szobrok mellett 
figyelmet érdemel a miskolci alkotás, amely az idős döblingi 
remetét ábrázolja.

Melocco Miklós 1994-ben, Miskolcon felállított szoborkompozíciója az 
idős Széchenyit, a döblingi remetét ábrázolja

Az idős Széchenyi fejszobra Döblingben, a szanatórium előtt. 
A fejszobor az eredeti Grass-szobor másolata

Szegeden, a Matty-éri evezőspálya falán elhelyezett dombormű a 
vízisportokat kedvelő és támogató Széchenyinek állít emléket

A döblingi szanatórium mai állapotában. 
Az intézmény jelenleg is egészségügyi 
feladatokat lát el
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A nagycenki Széchenyi-szobor Stróbl Alajos alkotása, 
amit 1897-ben avattak fel. Háttérben az Ybl Miklós tervezte 
Szent István-templom, amelynek temetőkertjében található a
Széchenyi Mauzóleum

Gróf Széchenyi István és felesége, Crescence sírhelye 
Nagycenken, a Mauzóleumban

Széchenyi István idegeit a megfeszített munka, éveken át a napi néhány órai alvás, az 
állandó szervezés, a tervek megvalósításához szükséges pénz előteremtése, az utazások, 
politikai állásfoglalásának megvédése, a sok ezer oldalas szöveg lejegyzése, továbbá szerelmi 
vívódásai megviselték. Így került a szabadságharc kitörésekor Döblingbe, ahol élete további 
bő egy évtizedét töltötte. Halála az egész országban mély gyászt váltott ki. A legnagyobb magyar 

búcsúztatásán azonban a hivatalos szervek nem 
jelenhettek meg. Sem a pesti jelképes gyászmisén, 
sem a nagycenki temetésen.



Válogatás az 4. részből:
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A Kárpát-medencében közel ezer Trianon-emlékmű áll. Ez soknak tűnik, de a települések 
számához viszonyítva még van tennivaló. A mai Magyarország városainak szinte 
mindegyikében áll egy-egy emlékmű, de a falvak 80-85 százalékában még várat 
magára az emlékezés szobrának, oszlopának felállítása. (2020-ban várhatóan lendületet 
fog kapni az új trianoni emlékhelyek kialakítása és a régebbi szobrok felújítása, hiszen a 
gyász évének századik évfordulójához érkezünk.)

A várpalotai Zichy kastély adott helyet a Trianon Múzeum Alapítvány által létrehozott 
kiállításnak, amely 2004 óta üzemel, de csak 2008-tól áll egész évben a látogatók rendelkezésére. 
A kiállított tárgyak, képek, írásos emlékek, visszaemlékezések nem csupán 1920. június 4. 
gyászos emlékét idézik, hanem az ezzel kapcsolatos, országunkat pusztító egyéb eseményekre 
is kitérnek. Így az anyaországi és az elcsatolt országrészek értékeinek, műemlékeinek sorsáról, 
a két világháború közötti revízió eredményeiről és minden, ezekkel kapcsolatos történelmi 
folyamatokról tájékozódhat a látogató. Ennek a múzeumnak egy olyan zarándokhellyé kell 
válnia, ahova minden magyarnak el kell látogatnia életében legalább egyszer. Mint a mondás 
tartja: „Magyar az, akinek Trianon fáj!”

A várpalotai Trianon Múzeum az ország egyetlen olyan kiállítóhelye, ami kizárólag az 1920-ban ránk 
erőltetett trianoni békediktátum dokumentumaival, tárgyi emlékeivel és képeivel foglalkozik

Trianoni emlékművek a Kárpát-medencében
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Az oszlop talapzatán olvasható szöveg: 
„Nagymagyarországért – Kemenesalja népe – 
MCMXXXIV”. A felirat egyrészt a helyiek országegyesítő 
vágyát fejezi ki, másrészt a jövőnek szánt üzenet

A pásztor szobra a Vereckei Emlékmű közelében volt található. Ma 
már hűlt helye van a szobornak, talán a felirata miatt

Magyarország megyéiben és Budapesten összesen 867 turult ábrázoló emlékmű található, 
melyek a trianoni tragédiára emlékeztetnek. Az emlékművek nagy részét – elsősorban a kisebb 
falvakban – úgy alakították ki, hogy azok alkalmasak legyenek az 1848/1849-es forradalom 
és szabadságharc, az első és a második világháború, továbbá az 1956-os forradalom és 
szabadságharc eseményeinek megünneplésére. (A trianoni emlékművekről a Turulmadár 
nyomán című honlap segítségével részletesen is lehet tájékozódni.) A Trianon emlékművek sorsa 
a második világháború után megpecsételődött. A kommunisták hazug politikája miatt beszélni 
sem lehetett Magyarország nemzeti tragédiájáról. Az országcsonkításról szóló emlékműveket 
eltüntették, jobb esetben átalakították.

Kivételes története van a Celldömölk melletti Ság-hegyen 1934-ben emelt Trianoni 
keresztnek. Ez az emlékmű az egyetlen a Kárpát-medencében, amelyik eredeti állapotában 
vészelte át a kommunizmus évtizedeit. A több mint 25 méter magas kőkereszt – Halászy Jenő 
építész munkája – a lakosság és a helyi bánya adományaiból épült fel. A háború utáni kommunista 
korszakban csak annyi történt, hogy a táblát megfordították, s a „Szabadság” szót vésték rá. 
A Kádár-korszakban felmerült az emlékmű lebontása, de a helyiek kérésére mégis megmaradt 
a Ság-hegyi kereszt. A jeles emlékművet 1997-ben felújították, a környezetét rendbe tették és 
kivilágították.
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Országzászló a Pesti úton. Az 
egyetlen Budapesten, ami átvészelte 
az elmúlt rendszerek politikai 
változásait

Sopronban a Széchenyi téren áll a Népszavazás emlékére 
emlékmű, amelynek alkotóját nem ismerjük. Az 1932-ben 
átadott közel 6 méter magas oszlop tetején, egy bronz 
gömbön helyezkedik el a turulmadár

A celldömölkihez hasonló okból megemlítendő a Budapesten – a XVII. kerületi Pesti úton – 
álló Országzászló. A fővárosban ez az egyetlen Trianon-emlékmű, amely kissé átalakítva ugyan, 
de 1937 óta a helyén áll. A második világháború után egy 1848-as emlékműnek alakították át, de 

a rendszerváltást követően, 
2007-ben visszakapta eredeti 
szerepét. Budapesten ez az 
első olyan Országzászló, amely 
egyben trianoni emlékmű is. 

Az 1934-ben emelt Trianon (Nagy Magyarország) emlékmű 
Nagykanizsán. A talapzaton elhelyezett tábla szerint 1952-ben a 
kommunisták ledöntötték, s a művet megcsonkították. Nagykanizsa 
polgárai úgy mentették meg, hogy elásták. A több mint 10 méter 
magas kő emlékművet 1999-2006 között adakozásból újra felépítették
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Várvidéken 7 helyen tudunk turul szoborról. Az osztrák-magyar határvidék azonban 
az 1921. évi soproni népszavazásról nevezetes. Sopron és a hozzá tartozó 9 falu népe 
az 1921. decemberi népszavazáson arra szavazott, hogy továbbra is Magyarországhoz 
tartozzanak. Az eredmény döntően a Rongyos Gárda harcainak köszönhető. Az 1921. 
augusztusában és szeptemberben lezajlott két ágfalvi csata és a száz kilométeres 
határszakaszon az osztrákok ellen tanúsított hősies határvédelem teremtette meg a 
lehetőséget a Lajtabánság kikiáltására. Igaz, hogy az 1921. október 4. és november 5. 
között működő „állam” a világon a legrövidebb ideig állt fenn, de jogalapot teremtett 
a magyar akaratra. A jeles eseménynek nagyon kevés emlékműve áll hazánkban, ami a 
sok évtizedes „agymosás” eredménye. Sopronban, a Károly kilátó mellett áll a Felkelő 
emlékmű, amit 2001-ben, a Rongyos Gárda harcainak 80. évfordulóján avattak fel.

A Lajtabánság emlékmű az alföldi Izsákon áll. Héjjas Iván, volt 
I. világháborús repülő főhadnagy, országgyűlési képviselő itt szervezte 
meg a Rongyos Gárdát. A mindenre elszánt magyarok innen indultak 
a nyugati határra, harcolni a magyar területeket megszálló osztrákok 
ellen. A református templom kertjében 2011-ben felállított emlékmű 
Szűts Tamás szobrászművész alkotása
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A Felkelő emlékmű Sopronban, a Károly 
kilátó mellett. Kovács György szobrászművész 
alkotását 2001-ben avatták fel abból az 
alkalomból, hogy emlékeztessenek rá, a 
Rongyos Gárda harcai nélkül nem kerülhetett 
volna sor a soproni népszavazásra

Vámossy Tibor sírja a Farkasréti temetőben. 
A Rongyos Gárda tagja tizenkilenc évesen 
esett el a nyugat-magyarországi harcokban

Felvidéken mintegy 66 turul emlékművet tartunk számon. Sokat közülük napjainkban is 
megrongálnak, ellopnak. Többek között Hetény, Perbete, Kürt, Bátorkeszi, Nagykeszi községek 
turulszobrai tűntek el az elmúlt évtizedben.

Királyhelmecen ifjabb Szabó István 
2002-ben felavatott Díszkútja a város hat jeles 
személyiségét örökíti meg, közöttük a város 
szülöttjét, Lorántffy Zsuzsannát. Az összefutó 
hat ív csúcsán foglal helyet a turulmadár

A turul emlékmű Bényben, az Árpád-kori templom közelében. 
A turul arra is utal, hogy Bény község a trianoni békeszerződésig 
a Párkányi járáshoz tartozott, ami Esztergom vármegye része volt
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A turul szobor a munkácsi vár bástyáján

A kárpátaljai Bene község faluháza előtt áll 
a fából készült turul és a hét vezér szobra

Kárpátalján 16 turul emlékművet tartunk számon, melyek közül az egyik legismertebb a 
munkácsi vár bástyáján foglal helyet. Az eredeti turult a csehek bontották le 1924-ben, amikor 
Kárpátalja Csehszlovákiához tartozott. A szovjetek a bronz alkotást 1945-ben beolvasztották, 
s ebből készítették a munkácsi vörös csillagokat. Több mint hat évtized elteltével, 2008-ban a 
turult újra felállították a munkácsi vár bástyáján. A magyar történelem kiemelkedő helyszínén 
a hat méteres szárnytávolságú turul mellett Zrínyi Ilona és Rákóczi Ferenc szoboremlékei is 
felfedezhetők.

Az ungvári vár udvarán látható turulszobor a második világháború előtt feltehetően 
Ungvár határában állt, s egy határ emlékjel része lehetett. A magyarok a szobrot 1944-ben 

elásták, s csak az 1990-es 
politikai és határváltozásokat 
követően, a Szovjetunió 
összeomlásakor került elő a 
szobor.

A Millenniumi Turul az ungvári vár 
udvarán. A Kárpát-medencében 264 
turul emlékmű áll. Ezek közül 195 az 
anyaországban, Felvidéken 8, Erdélyben 
és a Partiumban 48, Kárpátalján 5, 
a Délvidéken 7, az Őrvidéken 1 turul 
szobor számolható össze
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A Madarasi Hargitán a kopjafák 
között kereszt is található, rajta 
Erdély címere és a keresztényi 
szeretet üzenete

Erdélyben 78 turul szobor állt, melyek közül sokat megrongáltak, lebontottak, elloptak. 
A székelyföldi emlékművek nagyobb biztonságban vannak, mint a partiumi, illetve Erdély 
más területén felállított szobrok. Parajdon, Szilágysomlyón, Désen, Zilahon és számos más 
helyen lebontották, elpusztították a turulmadaras szobrokat.

A Madarasi Hargitán a Turul Kereszt-Bástya Emlékoszlopot 2014 pünkösdjén állította fel a 
két testvérváros – Szarvas és 
Szentegyháza – küldöttsége. 

A madéfalvi veszedelem emlékmű a 
Mária Terézia korabeli császári kato-
naság által végrehajtott székelyirtás-
nak állít szomorú emléket

Madéfalván áll a Siculicidium emlékoszlop – 14 éven át tartott a gyűjtés, míg 
végre elkészülhetett –, ami az első modern emlékmű, amit 1905. október 8-án 
avattak fel. Köllő Miklós turulszobrának 2 m 60 cm a szárnyak fesztávolsága. 
Az emléktáblát Sántha Nándor készítette. Nagyon érdekes a S ICVLICIDVM 

betűinek jelentése. Ha a felirat betűjeleit római 
számokra „váltjuk át”, érdekes eredményre jutunk. 
S (summa) = 1+100+5+50+1+100+1+500+1+5+1000=1764 
(A betűk római számalakjainak összege pontosan kiadja a 
Madéfalvi székelyirtás évszámát. 
Hogy ez véletlen, vagy a 
történelem törvényszerűsége, azt 
döntse el mindenki maga.)
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Székelyudvarhelyen a Millenniumi Székely Emlékművet – Hargita Nándor alkotását 
1897-ben avatták fel, amit az első világháború után 1919-ben a románok ledöntöttek. 
2008-ban a felújított emlékművet újra felavatták eredeti helyén, amely Zavaczki Walter 

helybeli szobrászművész alkotása. A mai 
emlékmű hasonlít az eredetihez, ami a két 
fekvő oroszlánt, továbbá az oszlop magasságát 
illeti, de nem pontos rekonstrukció. Az 
oszlop tetején eredetileg nem volt turulmadár. 
A 2008-ban felavatott emlékmű turul madarát 
az a Szmrecsányi Boldizsár készítette, aki a 
XII. kerületi budapesti, sokszor támadott turul 
szobrot is alkotta.

A Székelyudvarhelyen újra felállított Turul Emlékmű. 
Háttérben a Városháza

Gyimesbükk keresztje, ami magába foglalja 
1848/1849 szabadságharcot, az első és a második 
világháború eseményeit, valamint a romániai 
(erdélyi) rendszerváltás évét. A kereszt, hasonlóan 
a többi gyimesbükki alkotáshoz (30. sz. vasúti 
őrház, kontumáci kápolna környéke, világháborús 
emlékek) Deáky András tanár kezdeményezésének 
köszönhetően valósult meg
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Az eredeti Kárpátok őre szobrot, Szeszák Ferenc alkotását Kolozsvárott avatták fel 
1915-ben. A város főterén álló művet 1918 karácsony szentestéjén – jó időzítéssel – 
a románok felrobbantották. A Kárpátok őre rekonstrukcióját Magyarországon először 
Horváth-Béres János készítette el 2002-ben. Ezt a két tonnás szobrot, amit a művész 
egyetlen tölgyfából faragott ki, Szilvásváradon avatták fel, a Szalajka-völgyben. 
A szobor másolatát – amit szintén Horváth-Béres János készített – Erdélyben 2007-ben, 
Csíkcsomortánban állíthatták fel, mert Kolozsvárott nem engedélyezték. A következő 
Kárpátok őre szobrot a polgárok adományainak köszönhetően – Horváth-Béres János 
alkotását – 2010. június 4-én, Budakalászon helyezték el. A Pomázi és a Szentendrei út 
kereszteződésében látható szobor a helyi önkormányzat kezdeményezésére készült.

A Trianonért érzett fájdalom a harmincas években Magyarországon elindított egy 
mozgalmat, amelynek célja a Szent István-i ország helyreállítása volt. Az Országzászló 
mozgalom a két háború közötti revizionista politika szimbolikus kifejezése volt. Éppen 
ezért, a második világháború után a mozgalom kiváltotta a kommunista rendszer gyűlöletét. 
Ezért kellett elpusztulnia minden Trianon-emlékműnek, amelyek egy része napjainkban 
újul meg, vagy épül fel újra.

A szilvásváradi és a budakalászi Kárpátok őre szobor Horváth-Béres János alkotása. Az utóbbit 2010. június 4-én, 
a trianoni diktátum 90. évfordulóján avatták fel
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Az újra felállított Trianon-emlékművek, Országzászlók, Millenniumi emlékművek, 
Turul madaras szobrok azt fejezik ki, hogy a magyarok nem feledik, nem fogadják el az 
1920-ban hazánkat ért példátlan igazságtalanságot, az ország kétharmad részének elrablását. Az 
emlékművek építését, rekonstrukcióját, a feltámadás hitét őrző honfitársainkat időnként sajnos 
magyar állampolgárok részéről is gúny, ellenérzés, megvetés, politikai támadás éri. Ők 
nem értik azt, ami a magyarok nagy részének maradandó nyomot hagyott a lelkében. Nem értik, 
nem akarják érteni Illyés Gyula gondolatát, mely szerint: „Magyar az, akinek fáj Trianon!” Még 
a proletárköltőnek kikiáltott József Attila is tudta, értette. Persze ezt is elhazudták, hiszen 

sokszor kiadott versesköteteiből 
rendre kihagyták a Nem, 
nem, soha! című versét.

Csókakő – Gaja-völgye. Trianon emlékmű, 
rajta József Attila Nem, nem, soha! című 
versének részlete

József Attila szobra (részlet) a Kossuth Lajos téren, amit 
a költő a Dunánál című verse ihletett. Marton László és 
Vadász György 1980-ban született alkotása felújítása után 
2014-ben került mai helyére
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Móra Ferenc a kor magyar íróival, költőivel együtt írja 1920-ban: „Magyarország 
halálos ítéletén rajta van a nyugati kultúra bélyege. Csak a lábait és karjait vágták le, csak 
a gerincét roppantották szét, csak a mellkasát horpasztották be, de a torkát nem vágták át 
és a szívét nem szúrták keresztül (…)” Az olasz történelemből származó irredenta és a latin 
revizionista szavak a két háború között összeforrtak Magyarországgal. Lord Rothermere 
1927-ben megjelent írása a Daily Mailben az első olyan hírverés, ami kiállt Magyarország 
mellett az európai politika színpadán. Endresz György „Justice for Hungary!” (Igazságot 
Magyarországnak!) feliratú gépével 1931-ben átrepülte az Atlanti-óceánt, így hívta fel a 
világ figyelmét a hazánkat ért igazságtalanságra. A Szabadság téren 1932-ben állították fel a 
francia Emile Guillaume alkotását, a Magyar Fájdalom szobrát. 1936-ban pedig Bandholtz 
tábornok szobra kapott helyet a város központjában álló Szabadság téren. Itt helyezték 
el 1928-ban az Ereklyés Országzászlót, amely felállításának ötlete Urmánczy Nándor 
nevéhez fűződik. 1930-ban született meg a gondolat – Molnár Ferenc tarcali tanítónak 
köszönhetően –, hogy országzászlót ne csak Budapesten, hanem más magyarországi 
településeken is állítsanak fel. Az első vidéki országzászlót 1931-ben Mohácson 
avatták fel. Így alakult ki az Országzászló Mozgalom. A vidéki országzászló csak 

akkor kerülhetett a helyére, ha 
Budapesten, a központi Ereklyés 
Országzászló előtt beiktatták. 
1940-ben már több mint ezer 
országzászló hirdette nemzetünk 
összetartozását, hitét a régi Nagy 
Magyarország feltámadásában.

Kisgyőrben, a Bükk lábánál fekvő 
településen, amit joggal nevezünk 
„faragott falunak”, többek között 
felfedezhető a Trianon emlékére készített 
alkotás is
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Tiszalúcon, ebben a Borsod 
megyei faluban avatták fel az 
ország első Trianon terét. A ház 
falán Illyés Gyula örökérvényű 
mondata olvasható, mely 
szerint „Magyar az, akinek fáj 
Trianon!” A fal festményei, 
illetve szövege Majdanics László 
polgármester és Kulcsár Gábor 
munkája. A turulszobrot 
Ekker Róbert készítette, amit 
2008. július 7-dikén, a pozsonyi 
csata évfordulóján helyeztek el a 
3 méter magas kőtalapzaton

Kiskunhalason Falusi Mihály és Gulyás József alkotását, az Országzászlót 
1935-ben avatták fel. 1949-ben, Rákosiék kommunista rendszerében az Országzászlót 
a Tanácsköztársaság emlékművének alakították át. 1980-ban az egész emlékművet 
lebontották, hogy még a kövek se maradjanak a helyükön. 2001-ben a régi fényképek 
alapján az Országzászlót újra 
felépítették. (A Turulmadár 
nyomában című honlap adatai 
alapján.)

A Trianon emlékmű Kiskunhalason 
harmonikusan ötvözi az Országzászlót, a 
Szent István-i Magyarország térképét és a 
turulmadarat
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A zebegényi Kálváriahegyen, a Dunakanyar festői magaslatán emelték a sokak által 
látogatott Országzászlót és hősi emlékművet, mely egyben Trianon emlékmű is. Maróti Géza 
építész zebegényi műve azt az óhajt fejezi ki, amit a többi trianoni emlékmű is, hogy 
az ország egysége helyreálljon. Az emlékmű mellett egy tábla figyelmeztet arra, hogy 
a talapzatban helyezték el azt a kazettát, amely a budapesti Szabadság téri Országzászló 
maradványait tartalmazza. Az emlékmű 1956-os forradalom emlékeit is őrzi.

A zebegényi Trianon emlékmű a történelmi Magyarország 
emléke mellett betölti az Országzászló szerepét és kifejezi 
az 1956-os hősök tiszteletét

A soproni Hűség-kapu Kisfaludi Strobl Zsigmond 
szobrászművész és Hikisch Rudolf építész alkotása. 
A dombormű az 1922. évi soproni népszavazás emlékének 
tiszteletére készült. Megörökítve Sopron népének 
akaratát, mely arról döntött, hogy a város és környéke 
ne Ausztriához, hanem Magyarországhoz tartozzon
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Farkaslakán, a Tamási Áron sírja melletti téren állították fel 2010-ben Erdélyben az első 
Trianon-emlékművet. A Gordon-hegyről lehozott tíztonnás terméskő talapzatba építették bele 
az öt méter magas, fából készült kettős keresztet. Az emlékmű felállítását Farkaslaka lakosai 
kezdeményezték. Az építkezésből sokan kivették a részüket, mindenki ingyen dolgozott, 
kalákában végezték el a munkálatokat. A tervező Jakab Csaba, a kereszt kifaragását 
Jakab Albert és Jakab Antal végezték el. (Jakab Csaba közlése alapján.)

A fából faragott turulszobor Telkibányán, a nagy múltú zempléni 
táj fölé emelkedik. Nemes Sándor alkotása a jeles történelmi 
eseményeket és személyiségeket juttatja a táj szerelmeseinek 
eszébe

Zemplén egy másik táján, a Sárospatakkal szomszédos Hercegkúton 
a jellegzetes borospincék fölé emelkedik a Gombos-hegyi Megváltó 
Kálvária, amelyhez 14 stáció között vezet fel az út

Trianon-emlékmű Farkaslakán, ami a község lakosainak 
kezdeményezésére épült 
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Az egész alakos szobor, ami korábban a Palatinus strand 
bejárata előtt állt, az évtizedek során kalandos utat bejárva, 
ma Sopronban, a Gyógyközpont parkjában látható (Shutz Zoltán 
felvétele). Az eredeti alkotást 1932-ben, a Szabadság téren állították 
fel. A Magyar fájdalom szobra Debrecenben, a Bem téren

Debrecenben, a Bem téren áll a Magyar fájdalom szobra. A torzó női aktot ábrázoló szobor 
eredetijét 1932-ben Budapesten, a Szabadság téren avatták fel. A francia Emile Guillaume 
szobrászművész alkotását a magyarokkal rokonszenvező angol Lord Rothermere ajándékozta 
hazánknak. A Trianon-ellenes hangulat, a történelmi Magyarországot megcsonkító gondolat 
fejeződik ki a női akt torzójában. A szobor másolatát a következő évben, 1933-ban Debrecenben 
avatták fel. A budapesti szobrot – 1945 után – talapzata nélkül a margitszigeti strand bejárata 
elé helyezték el, Napfürdőző nő címen. Két évtizeden át állt a szobor a Palatinus fürdő előtt, 
de amikor ide visszahelyezték az eredeti Napozó lányt, a Magyar Fájdalom szobra 1973-ban 
Balfra került. A gyógyszálló parkjában közel négy évtizeden át volt látható, míg innen 2012-ben 
a Soproni Gyógyközpontba szállították. A kalandos utat bejárt szobor a szanatórium parkjában 
foglal helyet, ahol azonban csak engedéllyel tekinthető meg. A Sopronban álló változat 
azonban nem torzó, hanem egy teljes női aktot ábrázol. A debreceni és az újra felállított soproni 
szobor talapzatán ez áll: „Ez a szobor a trianoni szerződés által elrabolt gyermekei sorsát 
sirató Magyarország fájdalmát jelképezi. Alkotója francia szobrász, Emile Guillaume. Ezen 
emlékművet a szenvedő magyar nemzetnek ajánlotta fel Magyarország angol barátja, Viscount 
Rothermere.”  A debreceni művön angolul is olvasható a szöveg.
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Szobor helységnevek

Aachen 
   (Németország)
Abaújszántó
Ajka
Aknaszlatina 
   (Kárpátalja)
Andau 
   (Várvidék-Ausztria)
Ács
Bakonybél
Balatonboglár
Bamberg 
   (Németország)
Bautzen 
   (Németország)
Bácskossuthfalva 
   (Délvidék-Szerbia)
Bátya
Bene (Kárpátalja)
Beregszász 
   (Kárpátalja)
Bécs (Ausztria)
Bécsújhely 
   (Ausztria)
Békéscsaba
Bélapátfalva
Bogács
Borsi (Felvidék)
Bovec 
   (Szlovénia)
Brassó (Erdély)
Budakalász
Budakeszi
Búcs (Felvidék)
Budapest
   Budai Vár

   Budafok-Nagytétény
   Csepel
   Fiumei Úti Sírkert
   Kőbánya
   Nagytétény
   Óbuda
   Rákoskeresztúr
   Soroksár
   Újbuda
   Városliget
   Zugliget
Cegléd
Celldömölk
Csanád (Erdély)
Csáktornya 
   (Délvidék-Horvátország)
Csíksomlyó (Erdély)
Csíkszereda (Erdély)
Csíkszépvíz-Széphavas
   (Erdély)
Csókakő
Dabas
Debrecen
Devecser
Dévény (Felvidék)
Diósgyőr
Dombóvár
Dorog
Dörgicse
Drégely
Dunaföldvár
Dunaújváros
Edelény
Eger
Egregy
Encs

Erdőbénye
Esztergom
Érd
Érsekújvár 
   (Felvidék)
Fajsz
Farkaslaka 
   (Erdély)
Genf (Svájc)
Geszt
Gniezno 
   (Lengyelország)
Gödöllő
Gönc
Görlitz 
   (Németország)
Gyergyóditró 
   (Erdély)
Gyergyószárhegy 
   (Erdély)
Gyilkos-tó (Erdély)
Gyimesbükk 
   (Erdély)
Gyöngyös
Győr
Gyula
Gyulafehérvár 
   (Erdély)
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hatvan
Hegyközszentimre 
   (Erdély)
Hetény (Felvidék)
Ikervár
Ipolyság (Felvidék)
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Isaszeg
Izsák
Jaroszlaw 
   (Lengyelország)
Javorica 
   (Szlovénia)
Ják
Jászapáti
Jászberény
Kalocsa
Kaposvár
Karcag
Karcsa
Karos-Eperjesszög
Kassa (Felvidék)
Kápolna
Kecskemét
Kenderes
Kétbodony
Kézdiszentlélek 
   (Erdély)
Kézdivásárhely 
   (Erdély)
Királyszentistván
Királyhelmec 
   (Felvidék)
Kisgyőr
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kismajtény-Nagymajtény
   (Erdély)
Kismarton 
   (Várvidék-Ausztria)
Kolontár
Kolozsvár (Erdély)
Komárom
Köröm
Kőhídgyarmat 
   (Felvidék)

Kőkapu
Kőszeg
Krakkó 
   (Lengyelország)
Kunhegyes
Kursanec 
   (Délvidék-Horvátország)
Lakitelek
Lendva (Délvidék)
Létavértes
Madarasi-Hargita
Madéfalva 
   (Erdély)
Magyarittabe 
   (Délvidék-Szerbia)
Makó
Marosvásárhely 
   (Erdély)
Martfű
Mariacell 
   (Ausztria)
Marosillye (Erdély)
Mány
Márianosztra
Mátraszentimre
Mátraverebély
Mezőkeresztes
Mezőkövesd
Miskolc
Mohács
Monok
Mosonmagyaróvár
Muhi
Munkács 
   (Kárpátalja)
München 
   (Németország)
Nagycenk
Nagyenyed 
   (Erdély)

Nagykanizsa
Nagymaros
Nagysalló 
   (Felvidék)
Nagyszalonta 
   (Erdély)
Nagyvárad 
   (Erdély)
Nagyvázsony
Nádasdaróc 
   (Erdély)
Nándorfehérvár 
   (Délvidék)
New York (USA)
Nyírbátor
Nyíregyháza
Nyitra (Felvidék)
Ozora
Ócsa
Ónod
Ópusztaszer
Öskü
Pannonhalma
Pákozd
Pásztó
Perbete (Felvidék)
Pomáz
Pozsony (Felvidék)
Przemysl 
   (Lengyelország)
Pusztacsalád
Pusztamarót
Pusztaszer
Pusztina (Erdély)
Püspökszentlászló
Ráckeve
Recsk
Regéc
Révkomárom 
   (Felvidék)
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Rodostó 
   (Törökország)
Romhány
Rozsnyó 
   (Felvidék)
Róma 
   (Olaszország)
Rudabánya
Sajógömör 
   (Felvidék)
Sajószentpéter
Salgótarján
Sárospatak
Sárvár
Sátoraljaújhely
Segesvár  
   (Erdély)
Sepsiszentgyörgy 
   (Erdély)
Sepsiszentkirály 
   (Erdély)
Siklós
Simontornya
Siófok
Siómaros
Solt
Sóly
Somogyvár
Sopron
Sopronkőhida
Sumen 
   (Bulgária)
Szabolcs
Szatmárnémeti 
   (Erdély)
Százhalombatta
Szeged
Szekszárd
Szentgotthárd
Szentistván

Torinó 
   (Olaszország)
Torja 
   (Erdély)
Tótkomlós
Törökbálint
Trencsén 
   (Felvidék)
Ungvár 
   (Kárpátalja)
Vajdahunyad 
   (Erdély)
Vasvár
Vác
Várna 
   (Bulgária)
Várpalota
Vecsés
Velemér
Verecke 
   (Kárpátalja)
Veszprém
Verőce
Visegrád
Visk 
   (Kárpátalja)
Vizsoly
Youngstown 
   (USA)
Zalabér
Zalaegerszeg
Zalakaros
Zebegény
Zenta 
   (Délvidék-Szerbia)
Zimony 
   (Délvidék-Szerbia) 
Zirc
Zólyom 
   (Felvidék)     

Szentjobb 
    (Erdély)
Szentlászló 
   (Délvidék-Horvátország)
Székelyudvarhely 
   (Erdély)
Székesfehérvár
Szigetvár
Szilágysomlyó 
   (Erdély)
Szilvásvárad
Szolnok
Szolyva 
   (Kárpátalja)
Szombathely
Tapolca
Tarnaszentmárton
Tata
Tatabánya
Tápióbicske 
Tápiószentmárton
Telkibánya
Temesvár 
   (Erdély)
Técső 
   (Kárpátalja)
Tihany
Tinnye
Tiszalúc
Tiszasalamon 
   (Ukrajna)
Tiszaújlak 
   (Kárpátalja)
Tiszaújváros
Tokaj
Tomor
Torda 
   (Erdély)
Torda 
   (Délvidék-Szerbia)


