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 „…Áll a Magyar Kálvária örök figyelmeztetőként ellenség és jóbarát számára egyaránt. A 

jóbarátot arra figyelmezteti, hogy ez a megcsalt, kifosztott nemzet él, élni akar és élni fog, 

ellenségeinket pedig arra figyelmezteti, hogy a magyar nemzet a régi határokon vívott 

küzdelemben egységes, erős, elszánt, és addig nem fog nyugodni, amíg az elszakított 

városunk és falvunk újból vissza nem kerül Szent István koronája alá…”
1
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Postás út (1936. október 26.) Budapest 
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Bevezetés 

 

Dolgozatom témáját a sátoraljaújhelyi Magyar Kálvária emlékműegyüttes 

jelentőségének, szerepének, múlt- és jelenbeli megítélésének feldolgozása adja. A Magyar 

Kálvária emlékműegyüttes a két világháború közötti korszellem pontos lenyomataként jött 

létre a trianoni döntés által elszakított országrészek emlékének megőrzése céljából 1936-

ban.  Eredeti formájában csak 8 évig töltötte be funkcióját, a következő évtizedekben átélt 

hányattatásai éppen ezért jól mutatják be a 20. századi magyar történelem viszontagságos 

útkeresését.  

A témaválasztás számomra kifejezetten egyszerű döntés volt, hiszen 

gyermekkoromtól kezdve a Magyar Kálvária közvetlen közelében élek, így számos emlék 

fűz az általam személyesen megtapasztalt időszakban is sokat változó emlékműhöz. A 

dolgozatot végigvezető gondolatmenet ötlete saját tapasztalaton alapul, ugyanis gyakran 

merült fel bennem az a kérdés, hogyan lehetséges az, hogy erről az országos jelentőségű, 

különleges emlékműről nem érhető el semmilyen átfogó leírás, elemzés. Ennek 

megfelelően a következő oldalakon részben erre a kérdésre szeretnék megoldást nyújtani: 

dolgozatom feltett célja az, hogy a Magyar Kálvária emlékműegyüttes 1936 és 2018 

közötti rendkívül változatos története – tudomásom szerint először – átfogó módon, a 

teljességre törekedve kerüljön feldolgozásra.  

Ennek megfelelően dolgozatomat kronológiai sorrendre támaszkodva alakítottam 

ki, törekedve arra, hogy a Magyar Kálvária emlékműegyüttes létrehozásának előzményei, 

valamint maga az emlékmű létezésének szakaszai a valós jelentőségnek megfelelő súllyal 

legyenek képviselve a dolgozatomban. A kifejtés első fejezeteiben jelentős figyelmet 

fordítok a Magyar Kálvária kialakításához vezető eseményekre, folyamatokra, így a 

trianoni döntésre, a két világháború közötti magyar közéleti gondolkodásra, a Kálváriának 

otthont adó Sátoraljaújhely 1920 utáni történelmére. Ezt követően kerítek sort a Magyar 

Kálvária emlékműegyüttes létrehozását megalapozó események és azok összefüggéseinek 

bemutatására, majd a Kálvária kialakításának konkrét lépéseivel, az egyes történelmi 

emlékek részletesebb áttekintése következik.  

A dolgozat második része már túlmutat az emlékműegyüttes létrehozásához vezető 

folyamatok elemzésén, és arra össszpontosít, hogy a sajátos céllal megalkotott emlékműre 

milyen hatással voltak a radikális történelmi változások: a II. világháború során 

megvalósuló revíziós célok és az 1945 utáni poltikai változások. Igyekeztem különös 

figyelmet fordítani a Magyar Kálvária 1945 és 1989 közötti sorsára, hiszen ebben az 
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időszakban mind az országos, mind a helyi közéletben teljes mértékben tabuvá vált az 

emlékmű. 

A dolgozat utolsó szakasza maga mögött hagyja a központi történelmi 

folyamatokat, a Kálvária közelmúltját és jelenét dolgozza fel, az utóbbi 25-30 évben 

végbement helyi történéseket, amelyek lehetővé tették, hogy az emlékműegyüttes az 

ezredfordulóra visszanyerje eredeti állapotát és részben eredeti funkcióját.  

Kifejtésem során végig törekedtem arra, hogy a 20. századi magyar történelem 

ideológiai irányzatairól ne fogalmazzak meg véleményt, hanem azokat tényszerűen kezelve 

helyezzem el a Kálvária történetének összefüggéseiben. Emellett mindvégig célom volt 

személyes véleményem és következtetéseim, valamint az általam feltárt összefüggések, 

megállapítások hozzáadása az egyes eseményekhez annak érdekében, hogy dolgozatom ne 

csak leírásként, de valós hozzáadott értékkel rendelkező tudományos munkaként jelenjen 

meg. 

Mindemellett – a dolgozat előkészítésekor végzett forrásgyűjtési tevékenység során 

szerzett tapasztalatok alapján – úgy gondolom, hogy a kronológia kialakítása is jelentős 

hozzáadott értéket jelent, hiszen a szakirodalmi forrásokból teljes mértékben hiányzik a 

Magyar Kálvária átfogó bemutatása. A két világháború közötti időszakról, illetve az 

emlékműegyüttes kialakításának körülményeiről viszonylag jó minőségű források állnak 

rendelkezésre, így a dolgozat első szakaszát forráskritikai megközelítéssel, az egyes 

nézőpontok összevetésével tudtam összeállítani. A Magyar Kálvária 1944 utáni 

időszakáról viszont különösen jellemző a forráshiány, ennek megfelelően a szakirodalmi és 

levéltári információgyűjtést az ismeretanyag bővítése érdekében kénytelen voltam 

személyes interjúk és bejárások eszközeivel kiegészíteni. Bízom abban, hogy ez a 

kiegészítő forrásgyűjtés tovább javította a dolgozat egészét, és lehetővé tette, hogy a 

közemlékezetben sem egyértelműen kezelt közelmúlt időszakáról is hiteles képet adhasson. 

Munkám összeállítása során kompromisszumokat kellett hoznom annak érdekében, 

hogy tartani tudjam a terjedelmi kereteket, így fontos feladatom volt a dolgozat tartalmi 

terjedelmének meghatározása és következetes képviselete annak véglegesítése során. 

Ennek megfelelően a dolgozat elsősorban a Magyar Kálvária emlékműegyüttes 

történelemtudományi szempontú megközelítésére fókuszál, különös tekintettel az 

emlékműhöz kapcsolódó ideológiai, közéleti irányzatokra. Mivel a dolgozat témája egy 

emlékműegyüttes, így szükségesnek láttam azt, hogy az építészeti emlékek 

jellegzetességét, különösen azok szimbolikáját és közpolitikai jelentőségét érdemben 

feldolgozzam. Kifejezettem kerültem viszont a kiterjedő művészettörténeti, turisztikai 
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szempontok elemzését, ugyanis ezek a szempontok véleményem szerint túlmutatnak ezen 

dolgozat keretein, és akár önálló kutatási témaként szolgálhatnak. 

Összességében tehát bízom abban, hogy a kronológiai rendre támaszkodva sikerült 

egy olyan szerkezetet kialakítanom a dolgozatom számára, amelyhez pontosan illeszthetők 

a kapcsolódó történelmi események, ideológiák, személyek, így lehetővé téve azt, hogy az 

olvasó képet tudjon alkotni a sátoraljaújhelyi Magyar Kálvária emlékműegyüttes múltjáról 

és jelenéről. 
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1. A Magyar Kálvária kialakulásának előzményei 

 

1.1.  A trianoni békeszerződés 
                                                                                                                

„Nem, nem, soha!” 

 

Az első világháborút lezáró magyar békeszerződést, mely területe kétharmadával 

megcsonkította a történelmi Magyarországot, 1920. június 4-én a versailles-i 

kastélykertben álló Nagy-Trianon palotában írták alá. A trianoni béke egy erőszakos 

diktátum volt, melyet egyoldalúan kényszerítettek rá Magyarországra, mely végül 

megtagadta mindazon elveket, melyek nevében létrejött. A területüket gyarapító országok 

célja hivatalosan a nemzeti önrendelkezés megvalósítása, az önálló nemzetállamok 

létrehozása volt, a békekonferencián valójában az a cél vezérelte őket, hogy hazánk 

területéből minél nagyobb részt szerezhessenek meg.
2
 

Magyarországon aznap országszerte tüntetéseket és megemlékezéseket tartottak. 

Budapest és a vidéki városok feketébe öltöztek, a fővárosi templomokban délelőtt 

istentiszteleteket tartottak és városszerte fél órán át zúgtak a harangok. 10 órakor az egész 

országban tíz percre megállt az élet, bezárták az üzleteket, az iskolákat, az egyetemeket. 

 A Nemzetgyűlés e napon nem tartott ülést, csak meghallgatta a házelnök nyilatkozatát, aki 

kijelentette, hogy a békeszerződés igazságtalan, Magyarországnak azonban nincs más 

választása, mint hogy „kényszer hatása alatt” aláírja. 
3
 

A nemzetközi jogi szabályok értelmében a békeszerződést az aláíró államok 

parlamentjének is ratifikálnia kellett, Magyarországon a Nemzetgyűlés 1920. november 

13-án külső erőszak nyomására törvénybe iktatta a trianoni igazságtalanságot. A 

gyászkeretbe foglalt 1921. évi XXXIII.törvénycikk rendelkezik a Trianoni Diktátum 

pontjairól, a II. részben olvashatók azok a sorok, melyek megpecsételték Magyarország, 

azon belül a dolgozat témáját adó Sátoraljaújhely sorsát. 

  

                                                           
2
 Tarján: 1920. június 4.  

3
 Zeidler (2016), p. 38. 
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1.2. Sátoraljaújhely – „Zemplén fővárosa” 

 

A Zempléni-hegység és Hegyalja legnépesebb városa a Ronyva-patak partján alakult 

ki. Neve, mint többszöri összetétel a település fekvését és történelmi létrejöttét, szerepét 

sűríti egy szóba. Újhely 1261-ben kapott városi rangot V. István királytól, ebben az 

időszakban épült vára is. A Pálóczy és a Perényi családok irányítása alatt állt 

évszázadokig, majd a 16. században a törökök kirabolták és felgyújtották. A Rákócziak az 

1616-os évtől birtokolták házasság révén. 1640-ben az Újhelyi Oremus szőlő présházában 

Szepsi Laczkó Máté práter készítette az első aszúbort. Kereskedelme a 18. században 

megtelepedett görög és zsidó kereskedők irányítása alatt fejlődött, és túlnőtt a város 

határain. A század közepén Zemplén vármegye végleges székhelyéül jelölték ki. Barokk 

stílusú, emeletes vármegyeházában gyakran mondott beszédet Kossuth Lajos is. A 

későbbiekben a vármegyeháza levéltárral és muzeális résszel bővült. A levéltár iratanyagát 

Kazinczy Ferenc rendezte, Kossuth Lajos önkéntes tűzoltóságot szervezett és megalapította 

a Zempléni Kaszinót. A város többször leégett, utoljára 1830-ban. Ezt követően épültek 

főutcáján emeletes házak. A 19. század második felében látványos fejlődés kezdődött, 

megalakult a Sátoraljaújhelyi Takarékpénztár és a Kereskedelmi és Hitel-bank, majd a 

Polgári Takarékpénztár. A XX. század elején Közkórházat avattak, városi villamoserőmű 

létesült, a vízvezeték és csatornarendszer kiépítése kezdődött. A városban dohánygyár, 

téglagyár és MÁV gépjavító műhely működött. A századfordulón megépült a Szerencs – 

Sátoraljaújhely – Kassa vasútvonal, utána a Sátoraljaújhely – Csap vonal, amely 

kereskedelmi- és vasúti csomóponttá tette a várost. Az I. világháború éveiben már 25000 

lakosú település volt és itt működött az ország legnagyobb borpiaca.  

A tragikus trianoni békeszerződés megtörte a fejlődést. A trianoni országcsonkítás 

kicsinyített példájaként áll előttünk Sátoraljaújhely sorsa. Ezt a kisváros saját bőrén 

tapasztalhatta meg, milyen csonkává válni. Az egykori vármegyeszékhely, mely a megye 

déli részén helyezkedett el, mintegy 100 km-re a határtól, határ menti várossá vált. Sőt, 

egyszerre fekszik a határ mindkét oldalán. A megye 70%-át, a lakosság 60%-át csatolták 

Csehszlovákiához. A város a csonka formájában is közigazgatásilag önálló Zemplén 

vármegye székhelye maradt, de elveszítette vasúti gócpont szerepét, kereskedelmi 

forgalma csökkent, gazdasági élete visszaesett. A város központjától alig 1km-re húzódott 

a csehszlovák határ. A település fölött emelkedő hegyekből színmagyar vidékekre lehetett 

látni. Az itt élő polgárok nagyrésze úgy érezte, hogy az etnikai határokat figyelmen kívül 
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hagyó, családokat szétszakító trianoni diktátum az ő életüket befolyásolta leginkább a 

megcsonkított Magyarország határain belül.
4
  

1.3.  Revizionista politika Magyarországon a két világháború között  

 

A trianoni békeszerződést az érintett nemzetek megbízottjainak megkérdezése 

nélkül kötötték meg. Ennek mellékletét képezte az ún. Millerand-féle kísérőlevél, mely hiú 

reményeket ébresztett a megállapodást aláíró Apponyi Albert által vezetett 

békedelegációban. A levélben a francia miniszterelnök célzott arra, hogy a trianoni döntés 

felülbírálható, az abban megállapított határok módosíthatók, és ebben ő maga is segíteni 

fogja a magyar kormányt. A diktátum módosításának lehetőségét hordozta magában az a 

tény is, hogy az  Amerikai Egyesült Államok kormánya illetve Oroszország sem iktatta 

törvénybe a trianoni rendelkezéseket. 

A magyar kormányok a két világháború között a békeszerződés revíziójára, 

különösen a határok módosítására törekedtek. A revizionizmus jelszóvá vált, amely 

naponta visszhangzott a közbeszédben, a sajtóban és az iskolai oktatásban. Az elcsatolt 

országrészeket olykor még a hivatalos szóhasználat is „megszállt területeknek” nevezte. A 

revizionista közhangulatot táplálta az is, hogy szobrok, emlékművek, utcanevek, ünnepi 

rendezvények idézték fel a történelmi Magyarország emlékét és a határon túl rekedt 

magyar kisebbségek nehéz helyzetét. 

A gróf Bethlen István miniszterelnök által vezetett kormány külpolitikáját a saját 

érdekek érvényesítésének elérése és a győztes európai hatalmak közé történő beilleszkedés 

elősegítése jellemezte. Kezdetben a hangsúly az integrálódáson volt, de 1922 után egyre 

fontosabb lett, hogy a nagyhatalmak vizsgálják felül trianoni döntésüket, és ez a húszas 

évek végére a legfontosabb nemzeti üggyé vált. 

Támogatásáról biztosította a magyar kormányt Mussolini, Olaszország 

miniszterelnöke, valamint az angol származású laptulajdonos, Lord Rothermere, aki ennek 

köszönhetően hatalmas népszerűségre tett szert a magyarok körében. A reménykedés 

leginkább Lord Rothermere az angol Daily Mail-ben – Magyarország helye a nap alatt 

címmel – 1927 nyarán megjelent nagyhatású cikke adott okot. Írásában megfogalmazott 

véleménye szerint, amennyiben az európai határok ügye nem lesz rendezve, az újabb 

háborúhoz vezet majd, „Egy szálig ki kellene gyomlálnunk a trianoni békeszerződés száraz 

                                                           
4
 Bacsó (2004), pp.20-25. 



10 

füvét és halott fáit, mielőtt egy véletlen szikra lángra lobbantja őket. Ha a tűzvész kitör, 

már késő lesz.”
5
 és ezért szorgalmazta a közel 2 millió magyar által lakott határmenti 

települések visszacsatolását az anyaországhoz. A lordra ezek után nemzeti hősként 

tekintett a magyar lakosság.  

Annak ellenére, hogy politikusaink felismerték azt, hogy Lord Rothermernek nincs 

befolyása az angol politikai életben és a Magyarországról szóló cikkének célja leginkább a 

szenzációhajhászás és az eladott lapok számának növelése volt, igyekeztek a legjobbat 

kihozni ebből a helyzetből és a hirtelen jött figyelmet hazánk igaz ügyének előnyös 

előmozdítására irányítani. 

A két háború közötti magyar külpolitikai gondolkodás különféle irányzatai 

egységesen elítélték a trianoni békeszerződést. A kormány és az eltérő politikai táborokhoz 

tartozó ellenzéki pártok a hatalmas területveszteség nyomán kialakult új helyzetet 

tarthatatlannak ítélték. A mindenkori kormány nagyon óvatosan bírálta az új és 

végeredményben nagyhatalmi egyetértésen nyugvó békerendszert, nehogy a békebontó 

szerepében tűnjön fel. A revíziós propagandát ezért jobbára az úgynevezett társadalmi 

szervezetekben – önkéntesen létrejött, a kormánytól formailag nem függő, de általában 

anyagilag és erkölcsileg támogatott társaságokon – keresztül folytatta. 
6
 

Herczeg Ferenc vezetésével 1927. július 27-én megalakult a félhivatalos Magyar 

Revíziós Liga, mely minél több külföldi támogató, befolyásos politikus ügyük mellé 

állítását tűzte ki célul. Ennek érdekében a Liga 1929 és 1934 között több nagyvárosban – 

Londonban, Amszterdamban, Párizsban, Milánóban, Genfben, Varsóban - állított fel 

titkárságokat, hogy idegen nyelvű kiadványok terjesztésével próbálja megnyerni a világ 

nagyhatalmú országainak lakosságát ügyük támogatásához. Képviselete volt még 

Amerikában, Svédországban és Finnországban. 

1.4.  A Gellért-hegyi Magyar Kálvária terve 

 

 „hogy a nemzet golgothájára a Magyar Kálvária emlékeztessen, 

amelyet a Gellérthegyen akarnak emelni”
7
 

 

                                                           
5
 Ruthermere (1939), p. 24. 

6
 Zeidler (1997)  

7
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Az irredentizmus kultusza már a húszas évek legelején kezdte meghódítani a 

köztereket. A különböző emlékművek és a monumentummá avatott utcák és terek 

mindannyian eszközei voltak a közgondolkodás befolyásolásának. Jelenlétükkel a 

mindennapok részévé váltak, a megemlékezések és ünnepségek alkalmával pedig mint 

helyszínek és szimbólumok szakrális funkciót töltöttek be. Két nagyszabású irredenta 

emlékhely létesítésének tervéről tudunk a két világháború közötti időszakból, ezek 

azonban nem valósultak meg.
8
  

 Közülük az egyik kapcsolódik dolgazatom témájához, ezért erről szeretnék röviden 

írni. 

1926 végén Herczeg Ferenc vezetésével megalakult a Magyar Kálvária 

Nagybizottsága és Végrehajtóbizottsága, amely a vallásos és irredenta érzületet 

összekapcsoló nemzeti zarándokhely kialakítását tervezte a Gellért-hegyen, mely az 

elszakított magyarságnak állított volna emléket. A terveket Alpár Ignác és Kotár Henrik 

készítették el. 

A Budapesti Hírlap 1926. évi december 15-ei számában közölt egy írást Magyar 

Kálvária címmel Herczeg Ferenc tollából. „Ezt a megragadó szózatot a nagynevű író a 

Szent Gellérthegyen építendő nagy nemzeti és vallásos emlékmű megvalósításáért indított 

mozgalom bevezetőjéül írta meg és adja propaganda fektette sírba és a feltámadást a 

magyar propaganda fogja előkészíteni, vagy egyáltalán nem lesz feltámadás!”. És 

milyennek kell lennie ennek a propagandának? „Nézetem szerint szívbemarkolónak és 

eredetinek, hogy lekösse a közömbös külföld figyelmét, azon kívül szívósnak, hogy 

megbarátkoztassa a nyugalomra vágyó nemzeteket a revízió szükséges voltával.”
9
 Ez a 

cikk tekinthető programadónak, ezzel indult a sajtónyilvánosság. 

December 21-én délelőtt a Magyar Tudományos Akadémia nagytermében tartott 

alakuló nagygyűlést a Magyar Kálvária Bizottság, ahol József Ferenc királyi herceg 

elnökölt. 

A tervek szerint a kápolna kiképzésű stációk mind az adott tájegység 

jellegzetességei alapján épültek volna fel. A stációkban a Megváltó szenvedéseinek 

plasztikus ábrázolása, melynek hátterében egy-egy elvesztett város vagy vidék festett képe 

lett volna. A 14 stáció, a Golgota három kereszttel, a Megváltó lábainál Szűz Mária, Szent 

István, Szent Imre, Szent László, Szent Erzsébet és Szent Margit álltak volna. A stációk az 

                                                           
8
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9
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óra járásával megegyező irányban indultak volna Pozsonytól körbe a történelmi 

Magyarország vidékein és értek volna véget Fiuménél, a nagy magyar kikötő városnál.
10

 

A tervezet végül nem valósult meg, Zeidler Miklós történész szerint a kudarcnak 

két fő oka lehetett. Az első és legfontosabb, hogy még ekkor nem volt elég erős az 

irredenta propaganda (ez csak 1928 után indult meg állami szinten), a másik pedig, hogy a 

Gellért-hegyet, mint Budapest egyik leglátványosabb, központi elhelyezkedésű területét a 

fővárosi hatóságok nagyon óvatosan kezelték és nem szabadították fel még az Ezredévi 

Emlékmű vagy a Nemzeti Stadion számára.
11

 

1.5. Országzászló Mozgalom 

 

Az Országzászló Mozgalom létrehozója a trianoni fájdalom volt, és azon a 

felismerésen alapult, hogy az ugyanazon nemzethez tartozók összettartozása megmarad 

akkor is, ha a közösségeket határok választják el egymástól. Míg a Magyar Revíziós Liga 

külföldön igyekezett támogatást találni a magyarok legfontosabb ügyének, addig az 

Országzászló Mozgalom célja a magyarokban a hazafias érzelmek ébrentartása volt.   

A mozgalmat 1925-ben hirdették meg Budapesten, melynek élharcosa Urmánczy 

Nándor, örmény származású erdélyi politikus volt.  A trianoni döntés ellen való 

tiltakozásként az első Ereklyés Országzászlót a budapesti Szabadság téren állították fel 

1928. augusztus 20-án. A trianoni döntés okozta gyász kifejezője lett a nemzeti egységet 

szimbolizáló oszlop, melyen félárbócra eresztett nemzeti színű zászlót helyeztek el. 

Két évvel a Szabadság téri emlékhely felavatása után Molnár Ferenc tarcali 

pedagógus javasolta, hogy Budapest nyomán a többi magyarországi település is állítson 

országzászlót, minden ünnepen vonják fel, majd a trianoni gyász jeléül engedjék azokat 

félárbócra. Ennek következtében országos mozgalommá terebélyesedett az 

országzászlóállítás. 

A Magyar Szövetség Ereklyés Országzászló Nagybizottságához 1933 márciusában 

fordultak a zempléniek az országzászló felállítása ügyében. A Hegyalja Hét programjába 

iktatott felavatásra a Nagybizottság elnökét, Urmánczy Nándort kérte fel Sátoraljaújhely 

polgármestere. Az elnökség az ünnepség jelentőségét kiemelvén határozott úgy, hogy ez 
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legyen a 100. trianoni emlékmű. A döntés fontosságát jelezte az is, hogy országos 

küldöttség volt jelen az avatáson.
12

                                   

Az Országzászlót 1934. július 1-jén, a város felett magasodó Szár-hegyen állították 

fel. Talapzatán a „Nem, nem, soha!” jelmondat üzeni az elszakított országrészeken élő 

„magyar, tót, cipszer, rutén testvéreinknek: Érezzétek, hogy együvé tartozunk és erős hittel 

higgyétek, hogy újból egységes lesz országunk”,
13

 hogy nem felejtjük el őket. 

 

Az Országzászló, zászlórúdján nemzeti színű zászlóval egy hatalmas kőgúlán 

hirdeti a határon túlra került magyaroknak a hitet a magyar újjászületésben, és a 

szomszédos nemzeteknek, hogy Magyarország egyszer újból egységes lesz. A 100. 

Országzászlón egy Kalászy Erzsébettől származó idézet olvasható: 

„És most, testvérek, boruljunk le imára, 

Kéjük Istent, nézzen le szegény hazánkra,  

Óvja, védje az elszakadt magyarságot. 

Vegye le rólunk a trianoni átkot! Ámen.” 

 

Trianon után egyre nagyobb volt a vágy olyan alkotásra, ami kifejezi mindazt, ami 

akkor minden magyar ember szívében ott élt, egyrészt a nemzeti gyászt, másrészt a vágyat 

a nemzeti újjáépítés és cselekvőképesség újbóli megteremtésére. Ez az emlékmű kimondva 

vagy kimondatlanul is a „Szent István-i” birodalom összetartozását, a nemzet egységét 

hirdette. 
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2. A sátoraljaújhelyi Magyar Kálvária emlékműegyüttes létrehozása 

 

2.1. A kálvária, mint egyházi hagyomány 

 

A „kálvária” kifejezés Jézus kereszthalálának helyszíne, a héberül „Gulgólet”-nek 

hívott hegy többszörös átírása (héber, arámi, görög, latin) alapján alakult ki, miután a latin 

Biblia-fordításokban a „calvaria” kifejezés honosodott meg. A kálvária, mint a keresztény 

valláshoz kapcsolódó zarándoklat egyik formája a középkorban vált elterjedté, majd Porto 

Maurizo-i Szent Lénárd római ferences végezte el a formátum rendszeresítését a 17. 

században.  

A kálváriák elterjedése és használata összefügg azzal a gondolattal, hogy a 

keresztény ember legalább jelképesen járja végig Krisztus szenvedésének útját a pilátusi 

ítélettől a sírba tételig. Miután az európai emberek nem juthatnak el Jeruzsálembe, a 

kálváriák lehetőséget adtak arra, hogy más helyeken is végig lehessen járni a keresztutat. 

A keresztút a katolikus hagyomány szerint az az útvonal, melyen a Biblia 

elmondása szerint Jézus végigment a kereszttel a hátán a Golgotára. A modern egyházi 

gyakorlatban a kálvária egy olyan ájtatossággá alakult, aminek segítségével a keresztény 

hívek Jézus szenvedésein és keresztre feszítésének eseményein elmélkedhetnek. Ennek 

gyakorlásához zárt térben (jellemzően templomokban) vagy szabadban (a településekhez 

közel fekvő magaslatokon) helyeztek el 14 állomást (stációt), amelyek a keresztút egy-egy 

állomásának felelnek meg. A stációk általában kőoszlopok, esetleg kápolnaszerű kis 

fülkék, amelyek jellemzően tartalmazzák az adott állomáshoz tartozó esemény (például: I. 

stáció: Pilátus halálra ítéli Jézust) ábrázolását, valamint számozását, leírását.  

 

2.2. A Magyar Kálvária születése 

                                                     

 „Aki az úton végig megy s áhitattal olvassa a feliratokat, 

gondolatban bejárja Szent István birodalmát.”
14

 

 

A Magyar Kálvária megépítésének gondolatát az Országos Szepesi Szövetség 

Sátoraljaújhelyi Osztályának egyik választmányi tagja, Vilkovszky Kálmán vetette fel egy 
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1935. november 19-én kelt levelében. November 13-a emlékére nemzeti gyásznapot tartott 

a Szövetség, és az ott elhangzott megemlékezések hatására fogalmazta meg Vilkovszky, 

hogy az Országzászlóhoz vezető úton – két oldalt – az elrabolt területek emlékének 

megőrzésére, faragott kövekbe kellene bevésni a nevezetesebb városok neveit. Vilkovszky 

felvetése minden bizonnyal a meg nem valósult Gellért-hegyi emlékmű koncepcióján 

alapult, és itt Sátoraljaújhelyben a megváltozott politikai-közéleti körülmények között 

sokkal sikeresebbnek bizonyult.  

A felvetett ötletet nagy lelkesedéssel fogadta dr. Orbán Kálmán Sátoraljaújhely 

akkori polgármestere, a Szepesi Szövetség Országos Elnöksége, valamint a Társadalmi 

Egyesületek Szövetsége. A kálvária rendeltetése „…a nagy magyar fájdalom és a jobb 

jövőbe vetett töretlen hitünknek kifejezője legyen, buzdítsa összetartozásra és bátorítsa a 

csüggedőket. Hirdesse a szomszédos elrabolt területek magyar népének, hogy nem felejtjük 

el őket és ellátogathatnak hozzánk, legyen hol imádkozniuk hazánk sorsának 

jobbrafordulásáért. Legyen zarándokhelye minden magyarnak, akár a csonka haza 

határain belül, akár azon kívül lakik. Legyen örökös: Remember! Mementó! Mi nem 

felejtünk!”
15

 

Kontraszty Dezső történelemtanár 1935 decemberének végén elkészített terve 

szerint 14 műmárvány obeliszken kívánták az elszakított városok neveit megörökíteni 

történelmi szerepükkel és biztató, vigasztaló jelmondatokkal együtt. Ez az elképzelés 

annyiban módosult, hogy szakértői javaslat alapján obeliszk helyett egy őrtoronyszerű 

építmény megvalósítása mellett döntöttek és 38 város nevét gyűjtötték össze, melynek 

nevei majd a stációkon szerepel.  

Ezt követően a szövetség Szepesi Bódog irányításával pénzgyűjtésbe kezdett. 

Gyűjtőíveket készítettek, majd elküldték a helyi és a fővárosi irredenta egyesületeknek, a 

sajtónak, a rádiónak is. A gyűjtőíveken kihangsúlyozták, hogy a társadalom legszélesebb 

rétegeinek adományaira számítanak:     

 „Mi nem százpengőt kérünk, hanem csak filléreket. A társadalom széles rétegeinek 

kis adományaiból, filléreiből akarjuk tervünket megvalósítani, ezzel is bizonyítva azt, hogy 

a magyar haza sorsának jobbrafordulásába vetett törhetetlen hitünkben mindnyájan – 

gazdagok és szegények – egyek vagyunk. Az Úrnak bibliai szegény özvegy-asszony fillére is 

kedves volt.”
16
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A Magyar Rádióban elhangzott tájékoztatások mellett a helyi- és a fővárosi sajtó is 

népszerűsítette a Magyar Kálvária megépítését. Ennek köszönhetően Zemplén vármegye és 

Sátoraljaújhely város mellett országszerte szegényebb és gazdagabb magánemberek, civil 

szervezetek, egyesületek is támogatták adományaikkal e hazafias célt. 

Megalakult a Kálvária Bizottság, és Harasztos Gyula gimnáziumi rajztanárnak 

köszönhetően elkészültek a stációk tervei. A Nemzeti Szövetség szakértői a Szepesi 

Szövetség budapesti központjának megkeresésére 1936. január végén átvizsgálták a 

Magyar Kálvária stációinak feliratait tartalmi és formai szempontból egyaránt és 

javításokra tettek javaslatokat. Az eredetileg elkészített tervhez képest számos változás 

történt a stációkra felkerülő települések listájában, elsősorban az előkészítésben résztvevő 

személyek, szervezetek kötődéseinek, illetve a szakértők eltérő elképzeléseinek 

ütköztetéseinek eredményeként. A Magyar Kálvária együttesében végül valóban 

megjelenő városok felosztásával részletesen a 2.4. fejezetben foglalkozok.  

 Március elején már a véglegesnek szánt feliratokat küldték el az újhelyiek, 

amelyeket kitűnőnek találtak a fővárosi szakértők. A Magyar Kálvária tervezetét a Magyar 

Nemzeti Szövetség eljuttatta az Országos Magyar Iparművészeti Társulathoz, amely jónak 

és kivitelezhetőnek minősítette.
17

 

Dr. Orbán Kálmán Sátoraljaújhely polgármestere külön építőbizottságot jelölt ki 

erre a  feladatra. 1936. május 1-jén elkezdődtek a munkálatok, melyeket Iványi Béla 

államépítészeti hivatalfőnök és Gruber Károly műszaki tanácsos irányítottak. Az újhelyi 

kőművesek közül Rilyák János és Kovács József lettek megbízva a vártoronyszerű 

állomások megépítésével, a stációk címereinek megalkotására egy nyíregyházi 

szobrászművész – Osváth Antal – lett felkérve, a feliratokkal ellátott műkőtáblák 

elkészítésére pedig Kubasevics Lajos újhelyi kőfaragómester kapott megbízást.  

A területet a stációk elhelyezéséhez a település díjmentesen bocsátotta 

rendelkezésre az emlékművek alapzatához szükséges kemény kővel együtt, amelyet a 

város kőbányájából termeltek ki.  

1936. október 4-én országos ünnepség keretein belül felavatták a Magyar Kálváriát. 

A harangzúgással és Pro Patria („A hazáért”) istentisztelettel kezdődő ünnepségre autókon, 

szekereken és filléres ünnepi vonatokon érkezett meg több ezer vendég. Politikai okokból 

nem hangozhatott el Sátoraljaújhely polgármesterének, dr. Orbán Kálmánnak a beszéde,
18
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ezért a Himnusz eléneklése után Krisch Jenő, az Országos Szepesi Szövetség elnöke 

mondott egy rövid, de rendkívül hatásos köszöntőbeszédet. 

 A Kálvária avatásának közönsége az Országzászlóhoz érkezve tábori misén vett 

részt, melyet a Magyar Kálvária gondolatát fáradhatatlan szívósággal megvalósító Szepesi 

Bódog celebrált. A tábori mise után Szepesi Bódog folytatta az ünnepséget beszédével, s 

utána pedig Urmánczy Nándor avató beszédét hallgatta meg az ünnepség közönsége, 

amelynek következő rövid részlete jól érzékelteti az 1930-as évek második felében 

megerősödő revíziós gondolkodás sajátosságait:  

 „Fáj a lelkem, a magyar fájdalom ég benne. Fáj a lelkem magyar kálváriát járó 

magyarokért! Ez a kőbe faragott gyönyörű gondolat még fokozza ezt a fájdalmat. 

Letiportságunkat, megcsonkítottságunkat: ezt az égbe kiáltó igazságtalanságot már nem 

tűrhetjük sokáig. Sátoraljaújhely városa legerősebben érzi Trianon átkát. A 

sátoraljaújhelyi Magyar Kálvária végigvezet bennünket Nagy - Magyarország áldott 

földjén. Csupa áldott hely, amelyeket őseink vére és verítéke tett termővé. Szent István 

birodalmának kétharmad része. Ezeken a területeken még szabadjára engedett vad erőszak 

dühöng és pusztít minden értéket, ami magyar. Ez a Magyar Kálvária feltárja előttünk a 

magyar nemzet nagy Golgotháját és a feltámadásba vetett hitét. Zarándok hely lesz ezután, 

ahová el kell zarándokolni minden magyarnak…”
19

 

A revizionista gondolat elfogadottságával kapcsolatos korabeli kételyeket jól 

jellemezte az, hogy az emlékmű felállítására kiadott meghívókból két változat is készült. 

Az eredeti szövegéből törölni kellett a vármegye főispánjának, mint fővédnöknek, a 

Magyar Királyi Kormány képviselőjének, és a város polgármesterének a nevét, ami jelzi, 

hogy a revizionizmus ekkor még nem válhatott a politikai közszereplők „hivatalos 

álláspontjává”. A hivatali óvatosság mellett ugyanakkor kijelenthető, hogy a társadalmi-

közéleti személyek, intézmények mind Zemplén megyében, mind országszerte teljes 

mértékben támogatták a Kálvária kialakítását.  Az adományozók sorában számos állami 

hivatal is megtalálható. (pl. Zemplén vármegye főispánja, Magyar Általános Hitelbank és 

Belvárosi Takarék, Központi Sajtó Vállalat, Nemzeti Hitelintézet), valamint Hóman Bálint 

vallás-és közoktatásügyi miniszter is szivélyes hangú levélben válaszolt a város képviselői 

által, – számára elküldött – a Magyar Kálváriát ismertető fényképsorozatra és leírásra. 

Urmánczy Nándor a Pesti Hírlapban – az avató előtt két nappal – így ír a Magyar 

Kálvária megépítéséről: „A hazához való ragaszkodásnak az ősi magyar föld szeretetének 
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megható megnyilatkozása az elkészült Magyar Kálvária. A nemzeti gyász és hit beszédes, 

gyönyörű bizonyságtétele.”
20

 

2.3. A Magyar Kálvária – „A magyar fájdalom útja” 

 

A Magyar Kálvária 1936-ban kialakított épületegyüttese tehát a keresztény 

hagyományokban ismert kálvária-járás koncepcióját értelmezte át a megcsonkított 

Magyarországra való emlékezésként. A Kálvária ösvénye a város felett magasodó Szár-

hegy oldalán kezdődött, ahol a felfelé vezető ösvényt egy masszív, bástyaszerű kőkapu 

szakította meg, amelyen a kezdeményező testület emlékezett meg a Kálvária 

létrehozásáról:  

„Létesült közadakozásból 1936-ban, 

Trianon után a XIV. évben. 

Az Orsz. Szepesi Szövetség 

Sátoraljaújhelyi Osztályának 

kezdeményezésére.” 

A Kálvária kapujának masszív tömbje lehetőséget biztosított arra, hogy az általános 

rendezőelvhez nem illeszkedő információk is megjelenjenek az emlékműegyüttesben, így a 

kapu homlokzatára került fel a „Magyar Kálvária” felirat, körülötte pedig az emlékműnek 

otthont adó területi egységek, így Magyarország, Zemplén vármegye és Sátoraljaújhely 

címerei kerültek.  

A kapu belső oldalán, egyfajta kezdő stációként jelent meg Csonka-Sátoraljaújhely 

táblája, amelyen Tordai Ányos Magyar Harangszó című versének részlete szerepelt. A 

rövid idézet jól bemutatja a kor revizionista gondolatában egyszerre megjelenő 

gyászhangulat és a jövőbe vetett töretlen hit kettősségét:  

„Voltam hirdetője elmúlt ragyogásnak…, 

vagyok siratója bús fekete gyásznak…, 

leszek harangszava a feltámadásnak!”                        

A kapu másik oldalára a hivatalos átadás után 1937 márciusában egy újabb 

márványtábla került, amely a Sátoraljaújhelytől 2 km-re fekvő Borsi településről 

emlékezett meg. Borsi, mint jelentéktelen község önálló stációt nem kaphatott, viszont a 

helyiek számára különös jelentősége volt a II. Rákóczi Ferenc szülőhelyeként ismert 
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településnek, így ezen a „kerülő” módon talált lehetőséget a helyi közösség a 

megemlékezésre.  

A sétány a kaput elhagyva érintette a kálvária 14 stációját, amelyek egységes, 

középkori bástyákra emlékeztető stílusban lettek kialakítva. A stációk 3x2x2 méteres 

kiterjedésűek, a közeli kőbányából kitermelt terméskőből épültek fel. A stációk sétány felé 

eső oldalán 40x30cm-es, színesre festett műkő domborművek készültek a stációhoz tartozó 

város címeréről. A címer alatt márványtáblára került a város neve, amelyet egy, a városhoz 

kapcsolódó idézet, valamint az állíttató szervezet vagy személy neve egészített ki. Az 

emléktáblák egységes stílusban, márványból készültek, amelyekre a betűket a gyászra 

emlékezve fekete festékkel vitték fel. 

Az első stációt a Sátoraljaújhelytől alig 45 km-re található Kassa kapta meg, hiszen 

a trianoni döntésig a helyiek számára ez a város funkcionált regionális központként. A 

Kálvária további állomásai az óramutató járásával ellentétes irányban járják körbe az 

elszakított országrészeket.  

A Magyar Kálvária ösvénye körülbelül 20 perces sétán járja végig a 14 stációt, és 

ezt követően vezet fel a Szár-hegy fennsíkjára, ahol az ösvényről balra a 100. Országzászló 

terméskő tömbje, míg jobbra a Szent István Emlékkápolna épülete érhető el. Szimbolikus, 

hogy amíg az Országzászló emelvényéről széles kilátás nyílt a csehszlovák kézen lévő 

területekre, addig a Kápolna tájolásának köszönhetően az ott imádkozók csak magyar 

területeket láthattak. A Szár-hegy fennsíkjának két épülete között egy hozzávetőlegesen 

100 méter hosszúságú üres teret alakítottak ki, amely lehetőséget biztosított 

tömegrendezvények, megemlékezések megtartására.  

2.4. A Magyar Kálvária stációi 

 

A Magyar Kálvária megvalósításának elindítását követően hamar kardinális 

kérdéssé vált a stációkra kerülő földrajzi nevek, városok meghatározása. A kezdeményezők 

hitvallása az volt, hogy a Magyar Kálvária a lehető legteljesebben terjedjen ki a történelmi 

Magyarországra, így a tervezők nem korlátozták az érintett városokat csak a 

Sátoraljaújhely környéki határszakasz településeire, hanem törekedtek minden elszakított 

országrészt megjeleníteni. Az 1936 januárjában kialakított első teljes terv alapján a 

következő városok kerültek volna fel a stációkra:  

1. Sátoraljaújhely 

2. Kassa 
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3. Késmárk 

4. Pozsony 

5. Kismarton 

6. Fiume 

7. Zenta 

8. Temesvár 

9. Arad 

10. Segesvár 

11. Marosvásárhely 

12. Kolozsvár 

13. Nagyvárad 

14. Munkács  

 

 

1. ábra: A Magyar Kálvária első tervezetében szereplő stációk 

 

A stációk ekkor a következőképpen oszlottak meg országok szerint: 

 Csehszlovákia: 5 darab  

 Ausztria: 1 darab 

 Olaszország: 1 darab 
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 Szerb-Horvát-Szlovén Királyság: 1 darab 

 Románia: 6 darab  

 

A ma használt Kárpát-medencei területi felosztás szerint ez a felosztás a 

következőképpen nézne ki: 

 Felvidék: 4 darab  

 Őrvidék: 1 darab 

 Horvátország: 1 darab 

 Délvidék: 1 darab 

 Erdély (és Partium): 6 darab 

 Kárpátalja: 1 darab 

 

Ahogy arról a 2.2. fejezetben már említést tettem, a stációkra kerülő városok 

listájában számos változtatás történt az 1936 első hónapjaiban végbemenő tervezés során. 

Az alapvető problémát az jelentette, hogy a rendelkezésre álló 14 stáció nehezen adott 

lehetőséget arra, hogy az eltérő származási, politikai nézetekkel, történelmi felfogással 

rendelkező szakértők kompromisszumot tudjanak elérni. Ezt a nehézséget végül azzal 

oldották fel, hogy lehetőséget biztosítottak arra, hogy a négyzet alaprajzú stációknak ne 

csak a sétányra eső oldalán, hanem az arra merőleges két oldalára is kerülhessenek címerek 

és táblák. Ez a megoldás jóval bővebbé tette a lehetőségek számát, így 1936 márciusában 

sikerült lezárni az egyeztetést. A lista rögzítésével kapcsolatos nehézségeket bizonyítja az a 

jelenség is, hogy bizonyos táblák esetében a külön oldalra rögzítés helyett, közös táblákat 

is alkalmaztak. Ezekben az esetekben a stáció oldalán a két város címere szerepelt, közös 

emléktáblájukon a városok neve kötőjellel került elválasztásra, és azt közös idézet követte. 

Az emlékmű végleges beosztása tehát a következő volt: 

1. Kassa 

2. Lőcse, Késmárk, Igló-Podolin 

3. Krasznahorka, Besztercebánya-Körmöcbánya-Selmecbánya-Nyitra, Trencsén 

4. Komárom 

5. Pozsony 

6. Kismarton, Csáktornya 

7. Fiume 

8. Temesvár, Szabadka-Zenta 
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9. Arad 

10. Brassó, Nagyenyed, Segesvár  

11. Gyulafehérvár-Marosvásárhely 

12. Kolozsvár 

13. Nagyvárad, Szatmárnémeti, Máramarossziget 

14. Ungvár, Munkács, Eperjes  

 

 

2. ábra: A Magyar Kálvária végleges változatában szereplő stációk  

 

A végleges változaton az eredetileg tervezett 14 város helyett 32 szerepel, melyek a 

következő eloszlást mutatták országok szerint: 

 Csehszlovákia: 16 darab  

 Ausztria: 1 darab 

 Olaszország: 1 darab 

 Szerb-Horvát-Szlovén Királyság: 2 darab 

 Románia 11 darab  

A ma használt felosztás szerint ez a következőt jelenti:  

 Felvidék: 14 darab 

 Őrvidék: 1 darab 
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 Szlovénia: 1 darab  

 Horvátország: 1 darab 

 Délvidék: 2 darab 

 Erdély (és Partium): 11 darab 

 Kárpátalja: 2 darab 

 

A két tervezetet összehasonlítva igazán számottevő eltéréseket nem látunk, jól 

látszik, hogy a módosítások célja elsősorban az emlékmű által „lefogott” városok, területek 

bővítése volt, amely az elérhető helyek bővítésével viszonylag egyszerűen 

megvalósíthatóvá vált. Egy egyszerű koncepcionális döntés eredményeként kikerült 

továbbá Sátoraljaújhely a stációk közül – a Magyar Kálvária házigazdájaként amúgy is 

speciális helyzetben lévő város alapvetően Magyarország területén belül maradt, így az 

elvesztett városrészéről végül a Kálvária kapuján, a stációk megkezdése előtt emlékezett 

meg.  

A 32-es lista területi megoszlásait tekintve azt vehetjük észre, hogy míg az első 

tervben a történelmi jelentőségnek és a határokon kívülre kerülő magyar népességnek 

jobban megfelelő módon a Romániához kerülő városok vannak többségben, addig a 

végleges változatba végül több Csehszlovákiához tartozó település kerül. Ez az eltolódás 

elsősorban az emlékmű földrajzi helyzetéből adódhat, hiszen a történelmileg értelmezhető 

Felvidék részeként a jellemzően sátoraljaújhelyi érintettségű helyi szakértők fontosabbnak 

tarthatták a közeli (és a revízió szempontjaiból is elérhetőbbnek tűnő) felvidéki városok 

beemelését. Ezt a gondolatot támaszthatja alá a több szempontból különleges 3. stáció 

létrehozása is, amelynek főoldalán a többi 13 stációval szemben nem egy korabeli központi 

település, hanem egy történelmi jelentőségű vár áll, amit további 3 bányásztelepülés, 

valamint az azokhoz nem szervesen kapcsolódó Nyitra és Trencsén egészíti ki. 

Véleményem szerint ez a tábla volt hivatott képviselni a Felvidék lehető legteljesebb 

kiterjedésű visszatérését célzó revizionista törekvéseket, hiszen ez a stáció gyakorlatilag a 

teljes közép-szlovákiai térséget lefedte rendhagyó kialakításában. 

A teljességre törekedés gondolata jól felismerhető a települések listájában: a 

Kálvária tervezőinek vélhetően feltett szándéka volt a Kárpát-medence teljes körű 

felölelése olyan területeken is, ahol egyébként sem az etnikai szempontok, sem a városok 

jelentősége nem indokolta egy-egy település bekerülését. Erre a szándékra példák a 

következő települések:  
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 Podolin: A nem kifejezetten jelentős szepességi város a történelmi 

Magyarország északi részén, a lengyel határ közelében található. 

Bekerülését északi fekvése, illetve a Kálvária létrehozását felügyelő Szepesi 

Szövetség „hazabeszélése” tehette lehetővé. 

 Kismarton és Csáktornya: A trianoni döntést megelőzően mindkét város a 

nyugati határszél jelentéktelen kisvárosaként volt jelen a köztudatban, de a 

határok módosulását követően mindkét település – jobb híján – a körülötte 

fekvő régió (Kismarton – Őrvidék, Csáktornya – a Jugoszláviához kerülő 

nyugat-magyarországi területek) jelképévé váltak. 

 Fiume: A magyar korona speciális jogállású területének magyar lakossága 

az I. világháború befejeződését követően szinte teljesen eltűnt, a város pedig 

a revíziós törekvéseket kiemelten támogató baráti Olaszországhoz került, 

így valós revíziós célja nem lehetett Fiume feltüntetésének. A szimbolikus 

jelleget jól mutatja be a városhoz választott Kossuth-idézet. „Tengerre 

magyar!”  

2.5. A Szent István Emlékkápolna 

 

Az újhelyi emlékműegyüttes lezárásaként épült meg – a magyarok szent évében – 

1938-ban a Szent István Emlékkápolna, szintén Szepesi Bódognak és a Szepesi Szövetség 

Sátoraljaújhelyi Osztályának az irányításával. Szepesi Bódog kegyesrendi tanár ismertetése 

alapján ez az év „a nagy felbuzdulások és elhatározások éve” 
21

volt. 

A piarista tanár a szövetség 1938. március 13-ai közgyűlésének határozata alapján 

írt március 22-i levelében fordult indítvánnyal a város polgármesteréhez és 

képviselőtestületéhez. Ebben azt javasolta, hogy Szent István halálának 900 éves jubileuma 

emlékére a Szár-hegyet, – ahol a Magyar Kálvária áll – nevezzék el Magyar Kálvária-

hegynek. Ennek a kérésnek eleget tett a hivatal. Másrészt engedélyt kért arra, hogy a 

„kettős szentév megörökítésére díszes emlékművet állítsunk fel közadakozásból, amely 

ábrázolná Szent István apostoli királyunkat, amint Magyarország szent koronáját 

Magyarország Pátronájának fölajánlja.”
22
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vároképviselőtestületének, 1938. március 22.  



25 

A városi közgyűlés április 13-án megadta az engedélyt a kápolnaépítésre. 

Támogatta azt az elképzelést, amit Szepesi Bódog a polgármesterhez 1938. április 10-én írt 

levelében felvázolt: „…ez az Emlékkápolna igen szép elhelyezést nyerne az Országzászló 

mögött elterülő fennsík végén. A közte elterülő terület képezné az Isten fenséges dómjának 

a hajóját, még az építendő kápolna volna annak a dómnak a szentélye”. 
23

 

Május 4-én tartották a helyszíni szemlét, amikor pontosan kijelölték az 

emlékkápolna helyét. Az építkezés költségeit – a Magyar Kálváriához hasonlóan – 

gyűjtéssel, társadalmi segítséggel kívánták előteremteni. 

Két tervrajz született. Az egyiket Harasztos Gyula kegyesrendi tanár készítette, a 

másikat Petrasovszky Emánuel helyi festőművész rajzolta. Szepesi Bódog a másodikat 

tartotta jobbnak, ez valósult meg.  Az építési vállalkozók most is Rilyák János és Kovács 

József kőműves mesterek, a kőfaragó mester Kubasevics Lajos volt.  

Az újhelyi terméskőből készült szentély kupolája a Szent Koronát mintázta. Azt a 

Koronát, melyet I. István királyunk kapott a pápától, hogy ezzel is kinyílvánítsa országa 

nyugati kereszténységhez való tartozását, amely az évszázadok folyamán a magyarság 

legfontosabb jelképévé vált.  

A revíziót szorgalmazók az elszakított területek visszacsatolásának jogosságát 

leginkább a Szent Korona-tanra alapozták, mely szerint minden terület, ami a Szent 

Koronához tartozott elidegenhetetlenül a koronáé.  

Az apostoli kettős keresztet formázta vaskapuja, melyet egy újhelyi lakatos – 

Hamkó Gyula – készített. A kőfaragó Kubasevics Lajos által elkészített műkőoltár a 

Himnusz 100 éves évfordulóját örökítette meg úgy, hogy aranybetűkkel írva az „Isten, áldd 

meg a magyart” olvasható rajta. Az oltár anyagi támogatásához nagyban hozzájárultak az 

1903-ban érettségizett öregdiákok, akik így kívántak emléket állítani osztályuknak. Lux 

Elek budapesti szobrásztanár munkája volt az oltár felett látható dombormű, mely Szent 

Istvánt ábrázolja, amint felajánlja Magyarországot jelképező Szent Koronát Szűz 

Máriának, a magyarok Nagyasszonyának. A rossz megvilágítás miatt az oltárrelief nem 

érvényesült kellőképpen, így Lux Elek utasításai alapján színezve lett. A kápolna belső 

terének misztikus hatását a Péter Sándor által készített két színes ablak is fokozta, amelyek 

Szent Lászlót és Szent Erzsébetet ábrázolták. 
24

A műszaki tervet Gruber Károly műszaki 

tanácsos készítette, a munkálatokat is ő irányította.  
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A Szent István Emlékkápolna felszentelésére országos ünnepség keretén belül 

1938. szeptember 11-én került sor, a szentélyt Payer Ferenc apostoli protonotárius áldotta 

meg. Az ünnepségen 5000-6000 fő előtt mondott ünnepi beszédet Lukáts József piarista 

igazgatótanár.
25

  

Az ünnepség a kápolna kulcsának szimbolikus átadásával ért véget, dr. Orbán 

Kálmán polgármester ígéretet tett arra, hogy az Emlékkápolnát, mint a Magyar Kálvária  

befejező részét az emlékmű többi részével együtt védeni és becsülni fogja.
26

 

2.6. A Magyar Kálvária megteremtői 

 

A Magyar Kálvária megépítéséhez vezető lépések korábbi fejezetekben megtörtént 

bemutatása alapján egyértelmű, hogy az emlékmű létrehozása nem feltétlen egy 

személyhez köthető, sokkal inkább számos, a Kálvária céljaival azonosuló kulcsember 

közös munkájának a sikere. A következő fejezetben szeretném bemutatni a Magyar 

Kálvária emlékműegyüttes kialakításában kiemelt szerepet játszó személyiségeket, akiknek 

életútjaiban jól visszakövethető a két világháború közötti értelmiségi útkeresés. 

 

Szepesi Bódog  

(1883. május 26. Gnézda - 1940. április 25. Kecskemét) 

 

Kegyestanítórendi áldozópap, gimnáziumi tanár, tanulmányi szakfelügyelő és 

rendház másodfőnök. 1883. május 26-án született a Szepes vármegyei Gnézdán. Édesapja 

Szimák István Gnézda község főbírája, édesanyja Montskó Erzsébet volt. Középiskolai 

tanulmányait Podolinban, Liptórózsahegyen és Kecskeméten végezte. Bölcsésztanári 

oklevelét a budapesti Tudományegyetemen szerezte. Teológiai tanulmányait szintén 

Budapesten végezte. Tanári és hittanári oklevéllel is rendelkezett. 1899-ben lépett be a 

magyar piarista rendbe. 1906-ban pappá szentelték. Tanárként Kecskeméten és 

Pozsonyszentgyörgyön dolgozott, majd 1917-ben a trencséni piarista rendház vezetője lett. 

1919 és 1921 között a podolini gimnázium igazgatója és a rendházfőnök volt. A podolini 

éveiben nagy hatást fejtett ki a cipszer fiatalságra, rövid idő alatt megteremtette a magyar 

hazához hű fiatalok közösségét. 
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A trianoni békediktátum okozta terület elcsatolások elleni tiltakozásai miatt a 

csehek rendőri felügyelet alatt tartották. 1922-ben Vácra helyezték, majd 1924 és 1927 

között a Szilágyi Dezső Hadiárvaház igazgatójává nevezték ki. 1927 után 

Mosonmagyaróváron és Sátoraljaújhelyen tanított. 1939-ben Kecskemétre helyezték, ahol 

a helyi piarista gimnázium tanára és rendház másodfőnöke lett. Számos cikke és 

tanulmánya jelent meg hazai folyóiratokban és napilapokban. 

Sátoraljaújhelyi működése alatt részt vett a helyi hazafias megmozdulásokban. Az 

Országos Szepesi Szövetség sátoraljaújhelyi osztályának elnökeként felépíttette a Magyar 

Kálvária emlékműegyüttest, amely a 100. Országszágzászlóból, a 14 stáciból álló Magyar 

Kálváriából, valamint a Szent István Emlékkápolnából áll. Az emlékműegyüttesről füzetet 

is készített, amely országosan is terjesztette a sátoraljaújhelyi emlékhely hírét. A kifejtett 

munkásságáért megkapta a Társadalmi Egyesületek Szövetsége jubileumi érdemkeresztjét. 

A hazafias működéséért a Magyar Revíziós Liga, a Társadalmi Egyesületek Szövetsége 

választmányi tagjai közé meghívták. Az Országos Szepesi Szövetség választmányi tagja, 

és a szövetség sátoraljaújhelyi osztályának elnökévé választották.
27

 

Új szolgálati helyén Kescskeméten betegen is továbbra is szolgálta egyházát és 

hazáját haláláig. 1940. április 25-én hunyt el, életének 57. évében. Haláláról jelent meg 

gyászhír, a Zemplén című napilap 1940. április 20-ai számának 2. oldalán: 

       „ Sátoraljaújhely és az egész Zemplén vármegye keresztény nemzeti társadalma 

mélyen megrendülve fogadta a Kecskemétről érkezett szomorú hírt, hogy Szepesi Bódog 

kegyesrendi áldozó pap életének delén elköltözött az élők sorából. 

         Szepesi Bódog a Szepes megyei Gnézdán született és 1932-ben került 

Sátoraljaújhelybe, ahol az itt áldásos munkában eltöltött hét év alatt örökre beírta nevét 

Újhely történelmébe. Az idegen kézre jutott kis szepesi község lánglelkű apostola 

sátoraljaújhelyi működése során önzetlen munkájával fáradhatatlanul szította a nemzeti 

érzés szent tüzét s ennek világánál rajongó hazaszeretetének erejével toborozta maga köré 

mindazokat, akik az ő személyéből kisugárzó törhetetlen lelkesedés erejétől áthatva, 

munkatársivá váltak, soha el nem múló nacionalista építő munkájának. Ennek a munkának 

fényesen ragyogó emlékei az általa életrehívott Magyar Kálvária Állomások, a Szent István 

Kápolna és a Szepesi Szövetség újhelyi csoportjának nagyarányú fejlődése. Soha nem 

nyugvó hazaszeretete mellett szívében a Sátoraljaújhely iránti mélységes szeretet is helyet 

kapott s ennek átütő erejével munkálkodott nagy buzgalommal a város idegenforgalmának 
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fejlesztésén. Szepesi Bódog csillag volt Sátoraljaújhely trianoni éjszakájában, csillag, 

amely rövid, de annál fényesebb pályát futott be. Amikor 1939 junius végén eltávozott 

tőlünk, fájó volt a búcsú, de most, amikor örökre eltávozott a teljes felszabadulást váró 

magyarság soraiból úgy érezzük, hogy tetteiben, alkotásaiban örökre visszakapjuk őt 

magunknak. 

            Szepesi Bódog temetése április 27-én du. 3 órakor fog végbemenni működésének 

első és a sors kiszámíthatatlan akarata folytán utolsó állomáshelyén, Kecskeméten, ahova 

Gond Ferenc ny. törvényszéki irodaigazgató vezetésével küldöttség viszi el a 

sátoraljaújhelyi koszorúkat és itteni barátai és tisztelői nagy seregének utolsó istenhozzád-

ját.”
28

 

Életének utolsó állomáshelyén, Kecskeméten a következő gyászhírrel emlékeztek 

meg róla: 

          „ Az a nagy munka, mely ennek az emlékműnek a megalkotásával járt, az amúgy is 

törékeny testű embert nagyon megviselte. Pihenni jött közénk Kecskemétre. De csak a teste 

volt itt. Lelke állandóan ott járt a Hernád és Ondava völgyében, Késmárk és 

Sátoraljaújhely tájain. Teste itt is maradt örök pihenésre, a lelke azonban – úgy gondoljuk 

– tovább imádkozik az ő szűkebb hazájáért a jó Isten előtt. Mert tulajdonképen nem is 

történt semmi különös dolog. Hiszen a szentmisében is a középső rész az Úrfelmutatás, és 

ez előtt van az élőkért való imádság, utána pedig a holtakért. Középütt Krisztus, mintha 

munkás jobb kezével az élőket, bal kezével pedig a holtakat ölelné magához. Itt is csak ez 

történt. Szepesi Bódog, szeretett rendtársunk, Krisztus munkás jobbkeze felől Krisztus Szíve 

felé került. De épen úgy dolgozik most is, mint azelőtt, mert ki az övéit igazán szerette, 

annak gondját a sír el nem temette.” 

 

Harasztos Gyula 

(1894. december 20. Garamberzence - 1974. március 21. Sátoraljaújhely) 

 

Festőművész, középiskolai tanár. Zólyom vármegyében látta meg a napvilágot 

Hanuska István és Danhauser Katalin gyermekeként. Az újhelyi piarista gimnázium 

tanáraként magyarosította a nevét Harasztosra. Iskoláit Selmecbányán, majd a 

Képzőművészeti Főiskolán végezte, ahol Glatz Oszkár, Nádler Róbert és Edvi Illés Aladár 

voltak a mesterei. A fiatal főiskolás többször járt külföldi tanulmányúton Velencében, 
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Rómában, Bécsben, Nünbergben, Münchenben, Párizsban és Prágában. Korai kiállított 

képein a felvidéki, tátrai táj látható, később egyre jobban fejlődött az emberábrázoló 

tehetsége. Főiskolai tanulmányait 1919-ben fejezte be, ettől kezdve a sátoraljaújhelyi 

piarista gimnáziumban tanított. 1934-ben Műalkotások elemzése címmel középiskolai 

tankönyve jelent meg. 1938-ban a Szár-hegyen felépített Magyar Kálvária tervezésében ő 

is szerepet vállalt tanártársa, Szepesi Bódog mellett. Korai tájképein Selmecbányát festette 

meg. Híresebb képei: Részeg öreg, A koldus és a gyermek, Horgászó gyerekek, Önarckép. 

Írásaival és művészeti kritikáival szakfolyóiratokban jelentkezett. 1974. március 25-én 

helyezték örök nyugalomra az újhelyi temetőben.
29

 

 

Petrasovszky Emánuel 

(1902.január 11. Világ - 1976. október 10. Sátoraljaújhely) 

 

Festőművész. Zemplén vármegyében született Petrasovszky Leó görög katolikus 

lelkész, hitoktató és a lőcsei Hodemárszky Olga második gyermekeként. Iskoláit Világon 

és Eprjesen járta, ahol 1920-ban érettségizett, majd Sátoraljaújhelyen újra letette az 

érettségit, immár magyar nyelven. A Képzőművészeti Főiskolát betegsége miatt nem 

folytathatta, ezért az Iparművészeti Főiskolát végezte el, 1927-ben szerezte meg oklevelét 

díszítő festészet szakon. Tanulmányai befejezése után két főiskolai professzora mellett 

vállalt templomdíszítéseket a mezőkövesdi Takács István barátjával együtt. A szigetvári és 

a sátoraljaújhelyi templomok díszítését követően hosszabb tanulmányutat tett külföldön, 

főleg Olaszországban tanulmányozta a mesterek freskófestészet technikáját. Tövisi és 

füzeséri Füzesséry Katalinnal (1903-1992) kötött házasságát követően, 1931-ben 

visszaköltözött Sátoraljaújhelybe. Lotz Károly és Székely Bertalan stílusában több mint 

ötven egyházi tárgyú falképet, oltárképet készített. Ezek ma is láthatók Máriapócs, 

Miskolc, Sátoraljaújhely, Dunaföldvár, Szigetvár, Dámóc, Mikóháza, Kenézlő, Tolcsva, 

Végardó görög katolikus, Füzér, Legyesbénye, Károlyfalva, Hercegkút római katolikus 

templomaiban. A templomi freskókat általában egyedül festette, de segítségére voltak 

testvérei Leó és Pál, valamint művésztársai Takács István és Jencsik Béla. Ablakterveket 

és könyvillusztrációkat is készített, művészi tárgyú cikkeket is írt. A pécsi magyar királyi 

Zrínyi Miklós Hadapródiskola számára megfestette „Zrínyi Miklós a szigetvári hős 

                                                           
29

 Fehér (2001), p. 147. 



30 

kirohanása” című nagyméretű olajfestményt. Többször szerepelt országos, megyei és helyi 

kiállításokon. 1976. október 13-án temették el Sátoraljaújhelyben.
30

 

A sátoraljaújhelyi Magyar Kálvária emlékműegyüttes harmadik egysége, – a Szent 

István Emlékkápolna – az ő tervei alapján készült el. 

 

Vilkovszky Kálmán 

(1880. Stósz - 1941. július 11. Sátoraljaújhely) 

 

Fűszer-és csemegekereskedő, az önkéntes tűzoltóság örökös parancsnoka, járási 

tűzrendészeti felügyelő.  

1880-ban született az Abaúj vármegyei Stószban. Édesapja Vilkovszky József, 

édesanyja Ébermann Katalin volt. Iskolai tanulmányait Miskolcon folytatta. A közpiskola 

befejezése után kereskedői pályára lépett. Szakmáját Sátoraljaújhelyen fejlesztette, ahol 

1906-tól önállósította magát. Katonai kötelezettségének a 13. hidászezredben tett eleget, 

mint számvevő őrmester szerelt le. Az Országos Szepesi Szövetség sátoraljaújhelyi 

osztályának választmányi tagjaként Szepesi Bódog mellett jelentős szerepet játszott a 

Magyar Kálvária emlékműegyüttes kialakításában. A sátoraljaújhelyi Kereskedő Egyesület 

alelnöke, a város képviselőtestületének, a Turista Egyesület alapító, és a római katolikus 

egyháztanács  tagja volt. 1941. július 11-én hunyt el.
31
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3. A Magyar Kálvária a II. világháború alatt 

3.1. Reviziós sikerek és a Magyar Kálvária 

 

A Magyar Kálvária emlékműegyüttesének felépítésével egy időben a nemzetközi 

politikai viszonyokban is jelentős változások következtek meg, amelyek lehetővé tették a 

belső közéletben egyre erősebbé váló revíziós eszmék gyakorlati megvalósításának 

előkészítését. A német-csehszlovák konfliktust 1938. szeptember 29-én lezáró müncheni 

egyezmény alapján a csehszlovákiai kisebbségek kérdésének rendezését 3 hónapon belül 

vállalta Csehszlovákia, amelynek megfelelően 1938. október 9. és 13. között Komáromban 

találkoztak a magyar és a csehszlovák kormány (szinte kizárólagosan szlovák nemzetiségű) 

képviselői. A tárgyaló felek nyilvánvaló érdekellentétei nem tették lehetővé, hogy 

bármilyen átfogó megegyezés szülessen a felvidéki nemzetiségi határoknak megfelelő 

revíziójára, de október 10-én a csehszlovák delegáció kiszolgáltatott helyzete enyhítése 

érdekében Ipolyság és a csehszlovák területre kerülő (Kis) Újhely átadását elfogadta.  

A politikai-diplomáciai revíziós lépésekkel párhuzamosan a magyar kormány – 

bízva a revízió egyre valószínűbbé váló megvalósulásában – 1938. október 4-én megkezdte 

a katonai közigazgatás tervezését az ekkor még teljesen csehszlovák kézben lévő 

Felvidékre, így a komáromi engedmény értelmében azonnal útnak tudtak indulni a katonai 

egységek, majd a megállapodott 36 órás kiürítési időt követően bevonultak Ipolyságba és 

Újhelybe a magyar csapatok.  

Az Esti Újság 1938. október 10. számában a következőképpen tudósított az első 

revíziós sikerekről:  

„Ma, vagy holnap Európa térképéről eltűnik egy hajózható folyó. A Ronyváról 

levonulnak a cseh nagyhatalmi álmok, benesi svihákságok óceánjárói és páncélozott 

csatahajói. Mi magyarok, mikor átlépjük ezt a kiszikkadt patakocskát, nem megyünk azzal 

a szándékkal, hogy hajózni fogunk a Ronyván és szédíteni fogjuk öt világrész 

közvéleményét. Mi csak igazságot akarunk és ezért mindig igazat mondunk. 

Most pedig elbúcsúzunk szépen a cseh Ronyvától. És megköszönjük neki, hogy húsz 

éven át a benesi térképen olyan szépen, hatásosan szolgálta – a magyar igazságot. Mert 

ehhez a határhoz jöttek a külföldi politikusok, angol újságírók, külföldi ellenfelek és 

nyíltszemű barátok. Itt keresték a benesi birodalom nagyszerű természetes határait, a 

hömpölygő, zuhogó folyamot, a pompás kikötőket, nagyszerű dokkokat. S itt találták meg a 

magyar Ronyvát, az egyszerű pici kis patakot, amelyen száraz hassal gázolt át a gúnár, és 
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megfeneklett a gyerekek papírhajója. Ez a magyar Ronyva többet tett az igazságért, mint 

tíz kötet könyv és százezer beszéd. Ez a csobogó patak mondta el leghangosabban, hogy 

mit tettek velünk. Ez kiáltotta legharsányabban, hogy becsapták, megcsalták a jámbor 

Európát. Ma felszedik a határsorompót, s a partokon átlép a béke és igazság. A Ronyván 

lefut a könnytenger, melyen csakugyan hajózni lehetett volna húsz esztendőn át. Eltűnik a 

legkiáltóbb igazságtalanság, semmibe vész a hazugság hirhedt határa. A Ronyva újra az 

lesz, ami volt, jelentéktelen, apró kis patak. De mi soha nem felejtjük el neki, hogy mit tett a 

magyar igazságért.”
32

 

A Ronyva patakról Móricz Zsigmond jegyzi meg, aki a határ megnyitására leutazott 

Sátoraljaújhelyre, hogy „… a Ronyva, mely Trianonban mint hajózható folyam szerepelt. 

Igen, hajózható: viszi magával a papírhajókat, a szerződésekből csinált gyermeki 

kísérleteket, az első és utolsó történelemhamisítást.”
33

 

 

A komáromi tárgyalások sikertelen lezárását követően a magyar kormány egyrészt 

kezdeményezte a területi vita rendezését a müncheni döntést aláíró négy hatalomnál, 

másrészt pedig megkezdte katonai erejének mozgósítását. Az 1938. november 2-én 

elfogadott I. bécsi döntésben bíráskodó német és olasz küldöttség elfogadta a magyar 

kormány által javasolt etnikai revíziót, és 11 927 m
2
 területet, köztük a Sátoraljaújhely 

környéki zempléni járásokat Magyarországhoz csatolta.  

Az I. bécsi döntés 1938. november 2-án született meg, november 3-án az „Ipoly” 

rendeletre felzárkóztak a magyar csapatok a határ mentén és november 4-én adta ki Horthy 

Miklós kormányzó az indulással kapcsolatos hadparancsot. A Littay András altábornagy 

parancsnoksága alatt álló VII. hadtest vonult be Zemplén vármegye a döntésben érintett 

településeibe.  

A revíziós sikereket a Magyar Kálváriáért felelős szervezetek igyekeztek az 

emlékműegyüttesen is megjeleníteni, így a stációkra felhelyezett emléktáblákon a gyász 

jeléül fekete betűkkel írt idézeteket a bevonulások után aranybetűs szövegekkel váltottak 

fel a Magyarországhoz visszatérő településeknél. Ennek megfelelően a Sátoraljaújhely 

város Csehszlovákiához kerülő részéről megemlékező táblára került először aranybetűs 

felirat:  

 „S lettem kezdete a Feltámadásnak (1938. október 11.)” 
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A bécsi döntést követően az emlékművön szereplő felvidéki városok (Kassa, 

Komárom, Krasznahorka, Komárom, Ungvár, Munkács, Szepesség) neve mellé szintén 

felkerültek a rövid, aranybetűs üzenetek („Visszatért”, „Újra miénk lett”).   

Kárpátalja 1939 márciusában történt visszafoglalása nem érintett az emléktáblán 

szereplő várost, így Munkács táblájához kerültek fel a teljes régió visszafoglalását 

megörökítő aranybetűk. A munkácsi stáció 1939. június 18-án további kiegészítést kapott, 

ugyanis a Szepesi Szövetség a Munkács elleni 1939. januári cseh támadásban életüket 

vesztő magyar katonáknak egy újabb emléktáblát szentelt. 

A területi revízió további lépései (a II. bécsi döntés és a Délvidék megszállása) 

Sátoraljaújhely vonzáskörzetétől távoli területein valósultak meg, ugyanakkor 

természetesen az ezekkel a lépésekkel visszatérő városokhoz (például: Újvidék, Kolozsvár) 

esetében is felkerültek az aranybetűk a stációkra.  

3.2.  A Magyar Kálvária pusztulása 

 

A Magyar Kálvária emlékműegyüttese eredeti formájában 1944-ig töltötte be 

szerepét, ám a háborús helyzet megfordulásával egyre bizonyosabbá vált, hogy további 

aranybetűk felkerülésére nem számíthatnak az emlékmű gondozói. A szovjet 

előrenyomulás csapatmozgásai nem kerülték el Sátoraljaújhely városát, így 1944 

októberében a város és azt környező hegyek is a hadiesemények területévé váltak. A város 

stratégiai jelentősége miatt a magyar-német katonai egységek jelentős ellenállást 

tanúsítottak a szovjet előretöréssel szemben, így a város birtoklása szempontjából 

kulcsfontosságú hegyek (különösen a Magyar Kálváriának otthont adó Szár-hegy) katonai 

célpontokká váltak. A Kálvária körül folyó harcok intenzitását jól érzékeltetik Belánszky 

László volt zászlós 1991-ben megfogalmazott visszaemlékezései:  

 

„Szilágyi ezredes úr tárgyalt, így a segédtisztje fogadott. Közölte velem az ezredes 

úr parancsát, mely szerint vissza kell foglalnom a Kálváriát és meg kell tisztítanom az 

orosz katonáktól illetve le kell zavarni az orosz tüzérségi megfigyelőket. A terv az volt, 

hogy hajnalban a német hegyi tüzérség közvetlen irányzással megkezdi a tüzet az orosz 

figyelőállásra, én pedig ez alatt a Felsőzsólyomka felől - a Kálvária útján- hátulról 

megközelítem szakaszommal az orosz figyelőállást és a tüzérség támogatásával 

visszafoglalom a Kálváriát. 
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Én, kora hajnalban a mi állásaink felől, - pontosabban a Koporsóhegy felől- 

közelítem meg csendben az orosz tüzérségi megfigyelőt és 40 méterre a Kápolnától 

bevárom a német tüzérség támogatását. Ebben meg is egyeztünk. Másnap, ha jól 

emlékszem 7-én hajnalban elindultunk és 6óra előtt már el is foglaltuk a helyünket. A város 

ekkor a német tüzérség ágyúinak zajára ébredt. Valószínű, hogy ekkor érte találat a Szent 

István Kápolnát. 

 

Közben az oroszok elhagyták figyelő állásukat és előttem 30-40 méterre futottak 

lefelé a leejtőn. A német tüzérségi tűz megtette hatását, mi nem is keveredtünk közvetlen 

tűzharcba. 

Amíg az engemet leváltó hadnagy előkerült, én védtem állásainkat a leváltó katonákkal. 

Stációtól stációig „Brassótól Pozsonyig”futkostam, és orosz gyártmányú kézigránátokat 

dobálva tartottam távol az oroszokat.”
34

 

 

A tüzérségi támadások eredményeként a Magyar Kálvária teljes épületegyüttese 

találatokat kapott, és jelentős károkat szenvedett. A háborús pusztítást követően 

megmaradó elemek, a kőből készült címerek, márványtáblák eltűntek, az emlékmű 

építőanyag-állományának jelentős részét pedig a háború utáni építkezéseknél használták 

fel. 
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4. A Magyar Kálvária feltámasztása 

4.1. Kezdeményezések az értékmentésre (1986 – 1989) 

 

A Magyar Kálvária emlékműegyüttesből megmaradó építmények gondozására, 

esetleges felújítására a háborút követő időszakban nem került sor, a háborús újjáépítés 

során nem volt fontos az emlékmű kezelése. A jelentősen leromlott állapotú emlékmű 

további sorsát a kommunista hatalomátvétel határozta meg, melynek eredményeként a 

Kálvária rekonstrukciója nem csak gazdaságilag, de ideológilag sem jelentett reális 

lehetőséget. A megrongálódott emlékművet a kommunizmus évtizedei során teljes 

mértékben sorsára hagyták, a város közéletében a Kálvária kérdése általános tabuvá vált. 

Jól jellemzi a város ekkori hozzáállását, hogy az egyébkén kiemelt turisztikai központként 

működő Sátoraljaújhely turistaútjainak kijelölése során ügyeltek arra, hogy azok a Szár-

hegyet (így a Kálvária romjait) egyáltalán ne érintsék.  

A több évtizedes elhanyagoltság után végül a rendszerváltást megelőző, enyhülést 

hozó években kerülhetett újra a helyi figyelem középpontjába a Magyar Kálvária 

emlékműegyüttese. 

A Sátoraljaújhely Városi Tanács egyik 1986-os ülésén merült fel először  

kezdeményezés a rekonstrukcióra, mely az emlékműegyüttes eredeti állapotban történő 

visszaállítását tervezte, ugyanakkor a stációk politikai jelentéstartalma értelemszerűen nem 

jelent volna már meg. A revizionista gondolat helyett az egyes állomások a város nagy 

sorsfordulóit, életének főbb állomásait szimbolizálták volna. Az elképzelt szocreál stílusú 

műalkotások, szobrok teljes egészében megváltoztatták volna a történelmi emlékhely 

jelentését, valamint a megváltozott jelentéstartalomnak megfelelően nem építették volna 

vissza az országzászlót és a kápolnát. 
35

 

Rövid időn belül egy szűkkörű, szakemberekből álló bizottságot jelöltek ki, 

melynek feladata az volt, hogy különféle koncepciókat dolgozzon ki a műemlék 

felújítására. A bizottság tagjai: a Kazinczy Múzeum igazgatója, a Levéltár igazgatója, a 

Kazinczy Társaság elnöke, a Városszépítő Egyesület elnöke és a Művelődési Osztály 

vezetője. A szakértők nem tartották alkalmasnak – az országos változások ellenére sem – a 

politikai helyzetet, hogy az eredeti állapotában állítsák helyre a Kálváriát. A szakbizottság 

azt az elképzelést is elvetette, hogy nemzeti emlékhelyet alakítsanak ki, bemutatva a 
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magyarság hányattatásait. A szűk, városi vezetői körben hozott határozatokról kezdetben 

nem értesítették az újhelyi közvéleményt. A bizottság a helyi lakosság megkérdezése 

nélkül döntött olyan koncepciók kidolgozása mellett, melyek részben, vagy teljesen 

szakítottak a Magyar Kálvária eredeti mondanivalójával.  

A bizottság végül három politikailag semleges koncepciót dolgozott ki a Kálvária 

újragondolására. Az első szerint a Zemplén állat-és növényvilágát mutatta volna be 

egyfajta zoológiai és botanikai parkként. A másik elképzelés szerint az egyes stációk 

Borsod - Abaúj - Zemplén megye városait jelképezték volna. A harmadik koncepció 

alapján a Kálvária állomásai Sátoraljaújhely történetét mutatták volna be. A Városi Tanács 

a három lehetőség közül a Magyar Kálvária eredeti céljához legközelebb álló, de mégis 

teljesen más fókuszú, helytörténeti bemutatót választotta ki. Az emlékmű elemeinek 

megtervezésére a Városi Tanács pályázatot írt ki a Képzőművészeti Főiskola hallgatóinak, 

majd az elkészült szobortervekre és az alkotótáborra jelentős összegnek számító 600.000 

forintot utalt át a főiskolának.  

A szakértői bizottság a következő stációk létrehozását javasolta tehát:  

1. Honfoglalás vidékünkön 

2. Városalapítás 1261-ben 

3. A közpkori város fejlődése 

4. Reformáció 

5. A város részvétele a XVII.századi szabadságküzdelmekben 

6. Szőlőkultúra 

7. II. Rákóczi Ferenc szabadságharca 

8. Borkereskedelem 

9. XVIII. század – a város Zemplén megye gazdasági és kulturális központja 

10. Felvilágosodás, nyelvújítás – Kazinczy munkássága 

11. Kossuth Lajos helyi tevékenysége 

12. A XIX. század végéről városképi montázs 

13. Az I.világháború, a Tanácsköztársaság leverése, a II. világháború 

14. A felszabadulás utáni város jellemzői 

 

  

A Kálvária stációira tervezett elkészült pályaművekből a Városi Tanács Művelődési 

Osztálya rendezett kiállítást „Szobortervek a Szárhegyre” címmel. A szobrok, 

domborművek és makettek a Kossuth Lajos Művelődési Központ kiállítótermében rövid 
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ideig voltak megtekinthetők. (1989. február 2-12.) Az alkotásokat a látogatók szavazatai 

alapján választották volna ki. A szavazás név és személyi adatok nélkül zajlott. Nagy 

számban tekintették meg a kiállítást a város iskoláinak csoportjai, – mivel ők is 

voksolhattak – így az a helyzet állt elő, hogy több szavazat érkezett a tanulóktól, mint a 

város felnőtt lakosságától. 

A szobortervek nyilvános kiállítása és a közösségi szavazás lehetősége jelentősen 

felpezsdítette a városi közéletet, amely a Városi Tanács által végzett felmérés alapján több 

mint 80%-os arányban az eredeti koncepció visszaállítását támogatta. A felmérés során 

beérkezett szöveges vélemények is ezt a gondolkodást támasztották alá:  

„A Kálvária mindenkinek az életet jelenti: jelenti azt a tényt, hogy hosszú 

évszázadokon keresztül itt meg tudtunk maradni a Kárpát-medencében, abban a tengerben, 

ahol a magyarok mégis csak élnek. A mienk ez a Kálvária, érezzük, hogy sok szenvedés 

benne van ezekben az alkotásokban, és a közös összefogással sikerülni fog, amit a város 

vezetői elgondoltak.” 

„A Kálvária vallási gyökerű emlékhely, Krisztus fájdalmas útját mutatja be. Ez a 

Kálvária a Trianon utáni nemzeti fájdalmat hivatott kifejezni, s ezek a várostörténeti 

dolgok egyáltalán nem folytatják a régi hely gondolatait. Arról nem is szólva, hogy az 

alkotások nem méltóak a helyszínhez.” 

 Az MDF sátoraljaújhelyi szervezete levélben tiltakozott a Magyar Kálvária nem 

méltó helyreállítása ellen. A szervezet 1989. február 22-én kelt levelében azt javasolta, 

hogy az emlékműegyüttest állítsák vissza eredeti állapotában, mert az emlékhely „nem 

csak Trianonnak állít emléket, hanem ezen túlnőve a magyar történelem, a magyar sors, a 

magyarság kálváriájának is szimbóluma”. Több nyilvános fórumot is tartottak, ahol a város 

vezetése és az újhelyi lakosság kifejthette nézeteit.  Az egyik felszólaló egy hasonlattal 

próbálta megmagyarázni Sátoraljaújhely vezetőinek, miért is fontos az eredeti állapotában 

visszaállítani a stációkat: „a Kálvária mindig is a fájdalom, s az emlékezés kifejezője volt – 

hasonlóan a temetőhez, ahová azért állítják a fejfákat, hogy a halottak emléke 

fennmaradjon, s ahová nem azért járnak ki az emberek, hogy szeretteiket visszakapják, 

hanem hogy emlékezzenek rájuk.” 

A Városi Tanács a beérkezett felszólalások hatására az 1989. július 12-i ülésén úgy 

döntött, hogy egy előkészítő bizottságot hoz létre, melynek feladata a „Szár-hegyi sétány 

rendbetételére, kialakítására vonatkozó javaslatok összegyűjtése, a testületi előterjesztés 

előkészítése” lesz.  
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A kialakítandó végső elképzelés az lett, hogy a Kálvária állomásait, az 

Országzászlót, és az Emlékkápolnát is ugyanúgy állítják helyre, ahogy azt megépítették, de 

a stációkban található betéteket üresen hagyják, vagyis az elszakított városok emléktábláit 

nem állíthatják vissza. 

4.2. Újjáépítés (1989 – 1990)  

 

A megvalósítandó elképzelés elfogadása után az építkezés következett. Az 1988. 

október 10-én megalakult Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesület, mely célul 

tűzte ki Sátoraljaújhely történelmi múltjának feltárását, megőrzését, gondozását és 

közművelődési hasznosítását. 1988. november 11-én kapcsolódott be a munkába azzal, 

hogy felhívást intézett a város lakóihoz segítséget kérve a Magyar Kálvária 

helyreállításához. Ezt a felhívást 1989 elején megismételte, segítséget kérve az újhelyi 

lakosságtól, vállalatoktól és a helyi televízión is kérve anyagi és társadalmi hozzájárulást. 

Jól látható tehát, hogy a civil kezdeményezések a hivatalos helyi politikai folyamat 

megelőzésére törekedtek annak érdekében, hogy kész helyzet elé tudják állítani az ekkor 

még alternatív koncepcióra alapuló újraépítést tervező városvezetést.   

A Kálváriával kapcsolatos társadalmi érdeklődés megnövekedésével lehetőség nyílt 

az érdemi lépések megindítására: az Egyesület 1989. júniusban társadalmi munkában 

elvégezte az emlékművekhez vezető út helyreállítását. A Magyar Káváriához vezető 

szerpentin a Magas - hegyre vezető útból ágazik el a Zsólyomkai pincék bekötő útja utáni 

emelkedőnél. A sétány alsó része bazaltkővel volt burkolva, amelyet meghagytak, a felső 

szakasz pedig földút volt, mely tele volt kátyúval, ezt kellett rendbe hozni. Szükség volt 

még vízelvezető árokra is, illetve parkoló kialakítása is szóba került. A kapunál található 

tágas területen kibányászott kövek helyét a növények vették át, úgy gondolták, hogy itt 

akár ötszáz fő befogadását lehetővé tevő, szabadtéri rendezvény megtartására alkalmas tér 

alakítható itt ki, ötletként felmerült egy szabadtéri színpad állítása is. 

 1989. augusztus 19-én Szent István királyunkra emlékeztek egy túra szervezésével, 

melyen Fehér József múzeumigazgató és dr. Hőgye István levéltárigazgató mutatta be az 

emlékműegyüttest az érdeklődőknek. A következő évben, 1990. április 17-én az egyesület 

elnöksége, a vállalatok, az intézmények, az MDF helyi és a Városi Tanács vezetőivel 
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bejárást tartott a Szár-hegyen. A bejáráson a megjelent vezetők a 14 stációnak, az 

országzászló gúlájának és a kápolnának megépítését felosztották egymás között.
36

 

 A rendszerváltást követő politikai hangulat kedvezett a felújítás megvalósításában: 

a politikai pozícióit időközben elvesztő városvezetés helyett elsősorban a széleskörűen 

együttműködő helyi vállalatok, szervezetek és politikai pártok 1990-ben elvégezték a 

rekonstrukció főbb feladatait.  

4.3. Újraszentelés (1990 – 1998) 

        

 A Magyar Kálvária, az Országzászló és a Szent István Emlékkápolna ünnepélyes 

átadására 1990. augusztus 19-én, vasárnap került sor. 

A Vezérkeresztet vivő ministráns fiút cserkész-zászlót vivő cserkész fiúk kísérték, 

őket követték a hívek, az érsek, egyháztanács-tagok, világi elöljárók, ministránsok, papok 

és az érdeklődők csoportja. 11 órakor Gyarmathy László tanácselnök mondott ünnepi 

beszédet, majd dr. Seregély István egri érsek szentelte fel, áldotta meg a Magyar Kálvária 

stációit, és celebrált szentmisét. Az újraszentelésre a város mellett az ország más vidékeiről 

is érkeztek látogatók, és így az eseményen közel annyian vettek részt, mint az 1936-os 

avatáson. 

A Kálvária felújítása nem volt teljes, a címerek, feliratok elkészítése pénzhiány, 

illetve a városi önkormányzat támogatásának hiányában. Folytatták az Emlékkápolna, az 

Országzászló gúlájának építését, a befejezésre azonban még további évekre volt szükség. 

1998. augusztus 18-án újból ünnepélyes keretek között került sor a befejezett Szent 

István Emlékkápolna újraszentelésére. Az Emlékkápolna oltárának elkészítése 

Sátoraljaújhely önkormányzatának anyagi támogatásával valósult meg. Ismét dr. Seregély 

István egri érsek szentelte újra az akkor éppen hatvanéves Szent István Emlékkápolnát.  
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5. A Magyar Kálvária napjainkban 

5.1. Közösségi újjáépítési kezdeményezések (1998 – 2014)  

 

 A rendszerváltást követő időben végrehajtott felújításkor az önkormányzati vezetés 

– elsősorban a feliratok revizionista gondolatának idejétmúltságára hivatkozva – nem 

támogatta a márványtáblák eredeti formájában történő visszaállítását. Ennek 

eredményeként az 1990-1998 közötti időszakban megújuló táblák egységes kurátori 

irányítás nélkül, a különböző anyagi lehetőségekkel és célokkal rendelkező adományozók 

elképzelései alapján lettek helyreállítva, nem minden esetben az eredeti feliratokkal.  

Az alulról szerveződő helyreállítás kaotikus eredményét látva a budapesti központú, 

a határon túli magyarok kulturális közösségeinek ápolását végző Rákóczi Szövetség helyi 

szervezete vállalta a táblák egységesítésének feladatát. Ennek eredményeként 2013-ra 

sikerült végül megközelíteni a Magyar Kálvária 1936-os állapotát.   

A stációk mellett a Szent István Emlékkápolna felújítására is sor került a 

rendszerváltás után, Etele György piarista szerzetes kezdeményezésére. Az oltárképet ért 

lövedék nyomát a felújítás során nem javították ki, így az utókor is láthatja a háborúban 

szerzett sérülést. 

Ezt követően kerültek pótlásra a Kápolnában a Szent Lászlót és Szent Erzsébetet 

ábrázoló ólomüveg ablakok. A szenteket ábrázoló ólomüveg ablakokat nem volt egyszerű 

elkészíttetni, mivel nem maradt fenn róluk pontos leírás. A levéltárban találtak rá utalást, 

hogy ugyanabban az időben készült el, mint a tolcsvai templom színes ólomüveg ablakai, 

így feltételezték, hogy azok alapul vehetők. A Kápolnában jelenleg látható két ablakot 

Monostory Viktória sátoraljaújhelyi ikonfestő készítette el. 

A bal oldalon látható Szent Erzsébet alakja alatt a felirat: 

„Szent Erzsébet magyar néped, hódolattal köszönt Téged!” 

A jobb oldalon látható Szent László alakja alatt a felirat: 

„Ó, Szent László, légy vezérünk, mennyben Istent kérjed értünk!” 

Az oltáron, a Himnusz felett a katolikus magyarság néphimnuszából látunk egy részletet, 

melyet Kölcsey Ferenc művének elterjedése előtt énekeltek. 

„Tekints, István király szomorú hazádra, 

Fordítsd szemeidet régi országodra. 

Reménységünk vagyon benned s Máriában, 

Mint magyar hazánknak hív királynéjában.” 
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5.2. Önkormányzati felújítás (2014 - 2015)  

 

A rendszerváltást követő két évtizedének helyreállítási tevékenységei érdemi 

központi irányítás és állami, önkormányzati támogatás nélkül valósultak meg. Az emlékmű 

együttes civil felújítása során a kezdeményezők eleinte csak az emlékművek mielőbbi 

felújítására törekedtek, és csak az ezredforduló környékén került előtérbe az 1936-38-as 

állapot szerinti visszaállítást támogató irányzat. Végül a Magyar Kálvária eredeti 

struktúrájában és tartalmában került újraépítésre, de további infrastrukturális-logisztikai 

fejlesztésekre a civil szervezetek nem vállalkoztak.   

Ezt a hiányosságot Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2013-ban oldotta fel, 

mikor a város turisztikai vonzerejének növelése irányuló pályázat részeként sort kerített a 

Magyar Kálvária emlékműegyüttes infrastrukturális fejlesztésére is.  

A felújítás három szakaszban történt meg. Először a 3 méter széles, körülbelül 50 m 

hosszú korabeli vörös kővel burkolt útszakaszt újították fel. A kátyúkat, süllyedéseket 

eltűntették, a kibontott eredeti köveket visszaépítették. A felújítás második része a 

macskaköves út és a Kálvária kapu közötti 2,5 m széles, közel 200 m hosszú útszakasz 

volt, mely a felújítás után kőzúzalékkal lett megszórva, mely igazodik a kapu utáni sétaút 

burkolatához. Az utolsó szakasz a Kálvária kapu és az Országzászló közötti szerpentin, 

melynek hossza körülbelül 770 m, szélessége pedig 2,5-3 m. Két oldalát terméskővel 

burkolták, részben köves, részben murvás burkolata zúzalékkal lett kiegészítve. A kapu 

előtt lévő bányaudvart is felújították, piknikező és szalonnasütőhely került kialakításra, 

valamint az itt eredő forrás is új foglalatot kapott. 

A kapu statikailag jó állapotban volt, csak kisebb felújításra szorult. A fedköveket, 

falazatot megerősítették, vízállóvá tették. A kapu boltívébe is felhelyezték a táblákat 

változatlan tartalommal, de most a Borsi tábla van a baloldalon, a Csonka - Sátoraljaújhely 

felíratú pedig a jobb oldalon. 

Az ország címer felett egy kereszt látható, mely az eredeti kapun nem volt rajta. A 

kaputól körülbelül 100 méterre került kialakításra egy kilátóterasz, ahonnan jól látható a 

Sátoraljaújhelyt kettéválasztó magyar-szlovák határ.  

A régebben felújított stációk állapota az időjárás következtében megromlott, a 

fedlapok töredezettek, repedtek voltak, több stáció a rajta lévő repedés miatt statikailag 

nem volt stabil, mindezen hibák kijavításra kerültek, valamint új márványtáblák kerültek 

felhelyezésre. 
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A sétány és a stációk megvilágítást kaptak, így a turisták sötétedés után is 

meglátogathatják a kivilágított emlékműegyüttest. A 100. Országzászló emlékműve, a 

zászlótartó rúd és a felvonószerkezete is rekonstrukción esett át. 

2015. szeptember 19-én, szombaton 11.00 órakor volt a felújított Magyar Kálvária 

emlékműegyüttes megáldásának ünnepsége. 

 

5.3. A Magyar Kálvária jelene  

 

A Szepesi Bódog által megálmodott és társaival megvalósított csodálatos 

emlékműegyüttes – a 100. Országzászló, a 14 stációból álló Magyar Kálvária és a Szent 

István Emlékkápolna – 2018-ban újra régi fényében várja az emlékezni vágyókat. Jelenleg 

kedvelt kirándulóhely, egyházi és társadalmi rendezvények színtere. 

A Rákóczi Szövetség rendezésében és anyagi támogatásával 2000 óta minden 

évben megrendezésre kerül a „Magyar diákok és tanárok találkozója a Magyar Kálvárián” 

elnevezésű egyhetes rendezvénysorozat. A Milleneum évére való készülődés során ötlött 

fel első ízben az a gondolat, hogy a Kárpát-medencei  magyar diákoknak olyan találkozót 

kellene szervezni, melynek során történelmi, irodalmi  illetve kulturális ismereteik  

elmélyítése mellett a magyar nemzet szétszakítottsága ellenére baráti kapcsolatokat 

alakíthatnak ki és fűzhetnek szorosabbra egymással. A rendezvény elindítói a Piarista 

Kollégium egyik tanára és a Rákóczi Szövetség helyi szervezetének vezetője voltak, akik 

ezzel az elképzelésükkel „életet akartak lehelni a kövekbe”. 

A Magyar Kálvária fenntartásában együttműködik a Rákóczi Szövetség, a Város 

Önkormányzata, különböző civil szervezetek, egyházak, akik egyaránt hisznek a Magyar 

Kálvária jelentőségében. Az eredeti formájában helyreállított Kálvária élő 

történelemkönyvként ad nekünk lehetőséget arra, hogy betekintsük a két háború közötti  

magyarországi gondolkodásmódba. Emellett most is aktívan tölti be eredeti rendeltetését, 

amelyet minden revizionista gondolat nélkül tökéletesen jellemez az alapító Szepesi Bódog 

következő gondolata:   

„… buzdítson összetartozásra és bátorítsa a csüggedőket. Legyen hol imádkozniuk hazánk 

sorsának jobbrafordulásáért. Legyen zarándokhelye minden magyarnak, akár a csonka 

haza határain belül, akár azon kívül lakik.”
37

 

                                                           
37

 Szepesi (1939), p.14. 
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Összefoglalás 

 

Kihívást jelentő, ugyanakkor elkerülhetetlen feladat a dolgozatban feltárt témák, 

összefüggések átfogó összegzése, értelmezése. Dolgozatom során részletesen áttekintettem 

a Magyar Kálvária emlékműegyüttes életútjának főbb szakaszait, különös tekintettel a 

sorsára hatással lévő ideológiai hatásokat, nagypolitikai történéseket. Úgy gondolom, hogy 

a Magyar Kálvára történetének összefoglaló áttekintése kiváló példát nyújt arra, hogy egy 

alapvetően helyi kezdeményezés sorsára milyen jelentős hatással vannak a külső tényezők 

a 20. század Magyarországán. 

Dolgozatom első részében a Magyar Kálvária kialakulásához vezető eseményeket 

vettem sorra, elsősorban arra a kérdésre összpontosítva, hogy mi vezethetett egy ennyire 

sajátos emlékmű létrehozásához éppen Sátoraljaújhelyben. A munkám során feldolgozott 

forrásanyagok alapján jól látható, hogy a Kálvária kialakítását az országos szintű 

revizionista közgondolkodás megerősödése, illetve annak találkozása a sátoraljaújhelyi 

városi gondolattal tette lehetővé. Az 1920-as években kialakuló, az 1930-as években pedig 

egyre inkább erősödő revizionizmus ideológiája számára kiemelt fontosságú volt a 

mozgalom által képviselt gondolatok „lefordítása” a közgondolkodás által könnyen 

értelmezhető szimbólumok nyelvére. Ennek a gondolatnak a legerősebb képviselője az az 

Országzászló Mozgalom volt, amely a sátoraljaújhelyi 100. Országzászló felavatásával 

megteremtette a Kálvária kialakításának lehetőségét mind a helyi közvélemény 

nyitottságának növelésével, mind a konkrét helyszín megjelölésével. 

Ugyanakkor azt is fontos megjegyezni, hoy a Kálvária létrehozása nagy mértékben 

függött az egyéni szerepvállalásoktól: így például Herczeg Ferenc első (Gellért-hegyi) 

Magyar Kálvária ötltetétől, amely a világon egyedülálló módon adott új értelmezést a 

katolikus egyházi gyakorlatban meghonosodott kálvária fogalomnak. A sátoraljaújhelyi 

Magyar Kálvária létrehozásának kulcsszereplőivel, így elsősorban Vilkovszky Kálmánnal 

és Szepesi Bódoggal külön foglalkoztam dolgozatomban annak érdekében, hogy 

megértsük, hogy milyen élet- és karrierutak vezethették a kor emberét egy ilyen sajátos 

válallkozáshoz. Az egyéni életutak jelentőségének kihangsúlyozása mellett ugyanakkor azt 

is fontos leszögeznünk, hogy a Magyar Kálvária emlékműegyüttes teljes egészében 

közadakozásból jött létre. Bár az adakozók között akadnak egyéni közreműködők és állami  

közigazgatási szervezetek, a befolyt összegek jelentős részét a különböző társadalmi, civil 

szervezetek, egyletek biztosították. Összességében tehát kijelentehető, hogy a Magyar 

Kálvária létrehozása a két világháború közötti civil társadalom működésének egyik 
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sikertörténete, hiszen az emlékmű civil kezdeményezésre, civil közreműködők vezetésével, 

társadalmi támogatással jött létre – természetesen azt azért hozzá kell tennünk, hogy a 

kezdeményezés megvalósítását az állami szervek is teljes mértékben támogatták.  

Dolgozatomban kiterjedten foglalkozom a Magyar Kálvária stációin megjelenített 

városok listájával, ugyanis az elérhető források nem adtak egyértelmű iránymutatást azzal 

kapcsolatosan, hogy milyen rendezőelv mentén kerültek kiválasztásra a táblákra kerülő 

települések nevei. Az előzetes tervek és a végleges változat városait áttekintve jól 

észrevehető az a szándék, hogy a Kálvária emléktábláin valamennyi elszakított terület 

képviselve legyen legalább egy-egy településsel, így biztosítva azt, hogy a revíziós 

gondolat a teljes Nagy-Magyarország területére kiterjedjen. A teljesség elve mellett 

azonban - különösen az előzetes és végleges beosztás összevetése alapján - világosan 

kirajzolódik a stációk kiválasztásában szintén szerepet játszó földrajzi és történelmi 

megközelítés is. A földrajzi szempontok fontos szerepe alapvetően nem meglepő: a 

sátoraljaújhelyi Szár-hegyről közvetlen kilátás nyílt a várost kettévágó csehszlovák határra, 

így a felvidéki települések magas számát minden bizonnyal a helyi közreműködők 

személyes kötődései is eredményezhették. A Kálvária stációin 16 Csehszlovákiához került 

település szerepelt, melyből 9 település Sátoraljaújhely közvetett vonzáskörzetéhez 

tartozott, ezzel szemben a Délvidékről mindössze 2 város jelenik meg, kihagyva például a 

régió központjának tekinthető Újvidéket. A földrajzi rendezőelvek mellett a kulturális 

örökség megőrzése is megjelent szempontként, így kerülhett fel a stációkra a Kálvária 

létrehozásáért felelős szervezet, a Szepesi Szövetség számára fontos Podolin, vagy a ’48-as 

szabadságharc emlékezetében megjelenő Segesvár és Nagyenyed. 

A dolgozat második részében a Magyar Kálvária emlékműegyüttes sorsának 

alakulásával foglalkozom az 1930-as évek második felének rohamosan változó politikai 

környezetében. Mindenképpen érdemes kiemelni, hogy a Magyar Kálvária által képviselt 

revizionista gondolat az emlékmű felállítását követő néhány év alatt jelentős sikereket ért 

el, azaz az elékmű passzívabb céljai (emlékezés) mellett az aktívabbak (revízió) is jelentős 

mértékben megvalósultak. Az elérhető források alapján jól érzékelhető, hogy a Kálvária az 

átadását követően egyfajta élő emlékműként működött tovább, amely ugyan hivatott 

tükrözni a területi revízió 1936-os eredeti állapototát is, de emellett megfelelő fórumot ad a 

revíziós eredmények hatásos kommunikációjára is. A Kálvária gondozását végző Szepesi 

Szövetség támogatásával az 1938 és 1941 közötti területi gyarapodáshoz kapcsolódó főbb 

események végigkövethetők a Kálvárián: elsőként a komáromi magyar-szlovák tárgyalás 

eredményeként visszatérő (Kis)Újhely, majd a további területgyarapodásokban érintett 



45 

városok táblája is kiegészítésre került a visszatérés dátumát hirdető aranybetűkkel. 

Mindemellett a Magyar Kálvária lehetőséget biztosított olyan, a tematikához csak 

közvetetten kapcsolódó események megörökítéséhez, mint az 1939. január 6-án Munkács 

ellen indított csehszlovák támadás, amelynek magyar áldozatairól emléktábla került 

felhelyezésre Munkács stációjára. 

A két világháború közötti magyar poltikai struktúra 1944-es összeomlása együtt járt 

a Magyar Kálvária alapját jelentő revizionista ideológia megroppanásával, amelyet a II. 

világháborút lezáró párizsi béke az 1938 utáni területgyarapodások visszavonásával 

formálisan is ellehetetlenített. A világháború azonban ennél sokkal konkrétabb hatással 

volt a Kálváriára, ugyanis 1944 végén áthaladt Sátoraljaújhelyen a front, így a város feletti 

stratégiai jelentőséggel bíró magaslatokat érő tüzérségi támadások következményeként a 

Magyar Kálvára épületegyüttese nagymértékben elpusztult. Ez a sajnálatos körülmény 

egyben egy rendkívül érdekes kutatási téma követését is megakadályozta, hiszen az 1945-

49 közötti átmeneti időszak változó politikai berendezkedésének hozzáállása az „előző 

kor” szimbolikáját viselő Kálváriához bizonyosan különösen sajátos lett volna. A Magyar 

Kálvária emlékműegyüttes 1944-es elpusztulása így viszont különösen egyszerűvé tette az 

emlékmű kulturális jelentőségének tagadását és tiltását a kiépülő kommunista 

berendezkedés számára. Így 40 évig gyakorlatilag említés sem történt a város közvetlen 

közelében fennmaradt romokról. 

A Magyar Kálvária emlékműegyüttes sorsának megfordulását – kialakulásához 

hasonlóan – elsősorban a civil kezdeményezések eredményezték, ugyanis az 1980-as évek 

egyre jobban felengedő politikai közege lehetőséget biztosított arra, hogy a helyi 

közösségek a korábban tiltott témákkal, így a Kálvária ügyével is foglalkozhassanak. A 

Kálvária témájának felszínre kerülése majdnem ellentétes eredményt ért el, ugyanis 

Sátoraljaújhely városvezetése a rekonstrukciót az emlékmű tematikájának teljes 

megváltoztatásával tudta csak elképzelni, és jelentős lépéseket tett ennek megvalósítására. 

A változtatási tervek azonban az erősődő helyi civil ellenálásnak és az országos politikában 

végbemenő radikális változásoknak köszönhetően 1989-ben már nem kerültek 

megvalósításra. A helyi közösség – kihasználva a rendszerváltás időszakára jellemző 

általános politikai megnyílást, lelkesedést – jelentős erőforrásokat tudott a Magyar 

Kálvária restaruációjára fordítani, amelynek eredményeként már 1990-ben sor kerülhetett a 

részlegesen felújított emlékmű felavatására.  

A dolgozatom utolsó szakaszában bemutatott 1990 utáni időszakban végül 

megvalósult a Magyar Kálvária emlékműegyüttes  teljes helyreállítása. A helyreállítás 
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finanszírozása, illetve módszertana számos kérdést vetett fel a helyi közéletben, így az 

anyagi és ideológiai bizonytalanságoknak köszönhetően majdnem 25 év telt el az első 

újraavatás és a végleges, minden szempontból késznek tekinthető állapot kialakítása 

között. A helyreállítás során – elsősorban a már a rendszerváltás előtt is megjelenő civil 

álláspontot követve – végül a Magyar Kálvária eredeti, 1936-os állapotának visszaállítása 

mellett döntöttek, amely véleményem szerint jól illeszkedik a műemlékvédelmi 

megfontolásokhoz és a történelmi emlékek értéksemlegessének megőrzésére vonatkozó 

elvárásokhoz.  

Természetesen a teljes értéksemlegesség megvalósítása – különösen a 21. századi 

Magyarország erősen átpolitizált közéletében – nem egyszerű feladat, de úgy gondolom, 

hogy a Magyar Kálvária eredeti formájában történő visszaállítása a jelenben nem az 

igencsak meghaladottá vált revizionista ideológia helyreállítását hozza magával, hanem 

egy ennél sokkal befogadóbb nemzeti emlékezetet kíván kialakítani. A Magyar Kálvária 

21. századi mindennapi alkalmazási gyakorlata pedig pontosan ezt a szándékot látszik 

igazolni, hiszen az emlékmű olyan emlékezetpolitikai eseményeknek ad helyet a jelenben, 

mint a Kárpát-medencei „Magyar diákok és tanárok találkozója”, vagy a Nemzeti 

összetartozás napjának sátoraljaújhelyi megemlékezései. 

Összességében tehát a Magyar Kálvária emlékműegyüttes sorsának alakulása szinte 

tökéletes párhuzamot mutat a határon túli magyarsághoz kapcsolódó közgondolkodás 

változásaival a 20-21. században, és a jelenben is jól képezi le az utóbbi évtizedekben 

jelentősebben megnyíló nemzeti gondolkodást. Dolgozatomnak a múlt és a jelen 

bemtutatásán túl nem volt célja a jövő kutatása, de az bizonyos, hogy a Kálvária sorsa 

várhatóan az elkövetkező évtizedekben sem lesz állandó, az emlékmű esetleges bővítése, 

turisztikai-kulturális értékének növelése bizonyosan témát adnak a sátoraljaújhelyi helyi 

közösségek elkövetkező évei számára. 

 Dolgozatom zárásaként szeretném kifejezni, hogy bízom abban, hogy munkámmal 

valamilyen szinten én is hozzá tudtam járulni a két világháború közötti Magyarország talán 

legkülönlögesebb, de minden bizonnyal legegyedibb épületegyüttesének ügyéhez, 

amelynek megőrzése és fejlesztése – a létrehozók korszakos példáját követően – 

valamennyire minden sátoraljaújhelyi lakos feladata. 
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Summary 

 

This thesis provides a comprehensive summary on the „Hungarian Calvary”, one of 

the most unique monuments in Hungary. Although the structure of the monument is based 

on the Catholic tradition of calvaries depicting the events that led to the death of Jesus, 

„Hungarian Calvary” is heavily influenced by the dominant ideologies and movements of 

Hungary in the 1930s. 

In order to be able to explain the ideology background of the monument, we must 

understand the historical processes that heavily influenced public opinions in post-World 

War I Hungary. Defeat of the Central Powers in the World War and the inevitable 

dissolution of the fragile Austro-Hungarian Empire led to catastrophic consequences for 

the Hungarian side as the Treaty of Trianon (1920) ceded 64% percent of its population 

and 72% of its land area to its neighbors. The decision was initially based on the Wilsonian 

doctrine of self-governing nation states, but due to the unequal bargaining positions of the 

sides involved, the approved treaty also ceded homogenously ethnic Hungarian regions, 

allocating 3.3 million Hungarians to neighboring countries. 

Public opinion – quite understandably – was vehemently opposing the treaty, but 

the newly organised Hungarian state was unable to provide any support for the case as 

initial emphasis was based on the reorganization of the economy of a country in shock. 

After the first successful steps in economic reforms and the development of international 

relations, Hungarian government became able to support the civil organizations aiming for 

the revision of the Trianon borders. The so-called revisionist ideology put emphasis on 

influencing interal and external public opinion with demonstrations and the creation of 

monuments commemorating the injustice of the Treaty of Trianon.  

One of the most successful revisionist societies was „Országzászló Mozgalom” 

(State Flag Movement) that focused on planting enormous state flags all around Hungary. 

The 100th state flag of the movement was constructed in Sátoraljaújhely, a middle-sized 

town in North-east Hungary that was heavily affected by the Treaty as its industrial zone 

was ceded to Czechoslovakia and most of its surroundings (Zemplén county) were also 

lost. Therefore, public interest in revisionist ideologies was quite high, which led to further 

ideas on expanding the state flag constructed on Szár-hegy over the city in 1934. The idea 

of adding a new symbolism to the well-known Christian calvary concept originated from 

Ferenc Herczeg in 1926 who initially proposed the construction of a Trianon-based calvary 
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in the very center of Budapest. Although the suggestion was abandoned in the capital a 

decade earleir, it was received enthusiastically in Sátoraljaújhely. 

While state officials and government agencies did support the idea of the Hungarian 

Calvary, they could not officially initiate the project as diplomatic backslash would have 

been guaranteed, therefore development activities were taken up by the local civilian 

scene. The main party responsible for the creation of the monument was „Szepesi 

Szövetség”, a movement commemorating one of the northern counties lost to 

Czechoslovakia. The chairman of Szepesi Szövetség, priest-teacher Bódog Szepesi 

displayed significant organizing skills and was able to acquire public funding for the 

construction within a few months.  

Parallel to the development and construction activities, the exact nature and 

symbolism of the monument was agreed upon within the local civil scene: the Calvary 

would consist of a pathway leading to the state flag on Szár-hegy and 14 unique bastions 

would be placed at road turns that would each commemorate cities and towns lost due to 

Treaty of Trianon. The original plan that intended to have each bastion represent one town 

was abandoned after public debate as the various interest groups wanted to highlight 

different towns and regions in the monument, and a modified was adapted that had each 

bastion display multiple towns. This compromise allowed to commemorate a final number 

of 32 towns that could fairly represent all lost historical regions, but it can be observed that 

emphasis was placed on Upper Hungarian towns due to the geographical proximity of the 

region to Sátoraljaújhely. 

The Hungarian Calvary was ceremoniously inaugurated on 4 October 1936 in front 

of a crowd of thousands of people. The monument group was very well received by local 

and national public opinion and plans were made for its future expansion: a chapel 

commemorating Saint Stephen, the first king of Hungary was erected in 1938. The radical 

diplomatic and geopolitical changes of the late 1930s enabled the Hungarian government 

to reclaim some of the territories lost due to the Treaty of Trianon which was understood as 

a roaming success for the revisionist ideology. The plaques displaying towns that were 

reclaimed by Hungary were supplemented with additional texts with golden letters that 

commemorated the date of the return to Hungary.  

The success of revisionism was, however, quite temporary as only 6 years after the 

installation of the first golden letter plaque, front lines approached Sátoraljaújhely. The 

mountains above the town, including Szár-hegy, home to the Calvary bore strategical 

importance and were placed under heavy artillery fire that destroyed almost all pieces of 
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the monument group in December 1944. Reconstruction of the monument was deemed 

very strictly out of the question after the takeover of the communist regime that led to the 

further decay and dissolution of the monument in the period between 1945 and 1985. 

Although public discussion of the Hungarian Calvary was frowned upon, the case 

for rebuilding was not forgotten by the public opinion, so when the decline of the regime 

became apparent in the late 1980s, civil organizations started to discuss the idea more 

openly. City officials also discussed the idea and opted for an intermediate solution: 

funding would be allocated for the reconstruction of the monument but its ideological 

background would be changed to a more generic display of key local historical events. 

This change was met by public outrage that successfully blocked the Town Hall that was 

already in a weak position due to foreseeable change in the political structure. 

After the withdrawal of city officials, civil organizations, local worker groups and 

the new democratic parties adopted the case for the reconstruction and public fundraising 

was organized. Public support was once again very supportive: the newly democratized 

and eager local communities donated sufficient funds that enabled the generic restoration 

of the monument group by August 1990. Since 1990, multiple phases of additional 

reconstruction works were initiated by city officials and local communities that concluded 

in the comprehensive restoration of all elements of the monument group by 2013. The 

Hungarian Calvary – rebuilt in its original form – now serves as a reminder of the manifold 

historical events of the 20
th

 century Hungary and provides a symbolic site to display the 

togetherness of Hungarians livings within and outside the current state borders.  
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Melléklet 
A Magyar Kálvária képekben 

 

 
1. kép: A Magyar Kálvária díszkapujánál (1936)  

 
2. kép: A Magyar Kálvária felavatását ünneplő tömeg az Országzászlónál (1936) 
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3. kép: A Magyar Kálvária díszkapuja az  ösvény megtisztítását követően (1989)  

 
4. kép: A Magyar Kálvária egyik  stációja (1989)  
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5. kép: A Magyar Kálvária díszkapuja a rekonstrukció után (2014)   

 
6. kép: Ungvár felújított stációja (2014)  

A fényképek Szajkó Gábor tulajdonát képezik. 
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