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D É V É N Y

A millenniumra készült hét ezredéves emlékműből kettőt is 

találhatunk a Felvidéken, s mind a kettő áldozatul is esett a 

terület új gazdái barbárságának. A dévényi ezredéves emlék 

az ország nyugati határszélén, a Duna és a Morva összefo-

lyásánál, a régi vár romjaival borított magaslaton hirdette a 

Nyugatnak, hogy itt Magyarország határa áll.

A meredek sziklák tetején az emlékmű építése nem volt 

könnyű feladat, mer a több mázsányi követ és az egyéb anya-

gokat csak sikló segítségével lehetett a szikla tetejére fölszál-

lítani. A sikló mintegy 80 méternyi mélységből hordta föl a 

köveket a folyópartról.

Felavatására 1896. október 18-án került sor, az ünnepi 

beszédet báró Jósika Samu, a király személye körüli minisz-

ter tartotta.

Gazdagon tagozott alapzatból kiemelkedő korinthoszi 

oszlopon volt elhelyezve a Jankovics Gyula által megformált 

Árpád-korabeli vitéz kőből faragott alakja, mely jobbjával ki-

vont kardjára támaszkodva Ausztria felé nézett, mintegy őrt 

állva a határon. Bal keze pedig a – szintén földig eresztett, az 

ország címerével díszített – pajzson pihent.

A 21 méter magas oszlop haraszti mészkőből készült, az 

emlékmű költsége 37.938 forintra rúgott. 

A cseh légionáriusok rögtönzött állványokat állítva, vas-

rudakkal rombolták le az oszlopot, s törték darabokra a tete-

jén álló szobrot.
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N Y I T R A  –  Z O B O R - H E G Y

A Zoborhegynek a Nyitra fő- és mellékvölgyein messzire 

ellátszó sziklacsúcsára állították a dévényihez hasonló mé-

retű obeliszket, emlékére annak, hogy a monda szerint Előd, 

Zuárd és Kadocsa vezérek itt vívták párbajukat a morva Zo-

bor vezérrel. 

Kerek alapzatból indult a szintén 21 méter magasságú, 

zsidóvári gránitkőből faragott oszlop, amit az alapzaton négy 

kőből faragott turulmadár fogott közre. Ennek költsége a ko-

rabeli adatok szerint 25.931 forint volt.

1896. augusztus 30-i avatásáról lelkesen számol be a ko-

rabeli Vasárnapi Újság: „A megyeházán e nagy nap emlékére 

tartott rövid, de emelkedett hangulatú díszközgyűlés után 

megkezdődött a Zobor-hegyre való fölvonulás. Elöl száznál 

több főből álló nép-bandérium lovagolt legnagyobb részt 

magyar viseletben, de olyan lovakon, a melyek dicséretére 

váltak a megye lótenyésztésének. Néhány festői tót viseletű 

legény is volt, kik egy-egy csoportban haladtak.”

Az emlékműnél Bende Imre nyitrai püspök misézett, az 

ünnepi beszédet Perczel Dezső belügyminiszter és Craus 

István, a megye népszerű alispánja tartotta.

Száz éve még a kirándulások célpontja a millenniumi em-

lékmű volt, ami a Trianon utáni barbár pusztítás áldozatává 

vált. A rombolás technikája hasonló volt a dévényihez. Ma 

kilátótorony áll a helyén, a hegyre kötélpálya is vezet, de ez 

néhány éve már nem működik.
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M U N K Á C S

A munkácsi várnak a Vereckei-szoros felé néző bástyafokán, 

amely mögött Zrínyi Ilona egykori lakhelyének termei van-

nak, állt a millenniumi oszlop. A régi bástyafal felső részét 

lebontották, s annak helyébe épült almási kőből a messzire 

ellátszó emlékoszlop, amely 33 méter magas volt. 

Az obeliszk tetején az ország legnagyobb madara, a Beze-

rédi Gyula által megmintázott, kiterjesztett szárnyú, öt méter 

szárnyfesztávolságú, csőrében kardot tartó turulmadár lebe-

gett. Az építmény költsége 42.015 forint volt.

A csehszlovák hatóságok 1924 decemberében eltávolítot-

ták a turult, majd az oszlopot is lebontották. 

A végső kegyelemdöfést a szovjet hatóságok adták meg, 

akik a turulmadarat beolvasztották, az emlékoszlop köveit 

pedig más emlékműveknél használták fel. Úgy tudjuk, hogy 

a Munkács főterén álló szovjet katonai emlékmű vörös csil-

laga is a turul anyagából készült. De nagy valószínűséggel az 

oszlop köveiből épült Ungváron a Marx-emlékmű is.

Az obeliszk XX. századi szomorú sorsa után itt örvende-

tes eseményről írhatunk. A munkácsi vár évről-évre szépül, 

tetőzetét és falai nagy részét felújították. És, ami a legfon-

tosabb, 2008 nyarán, elsőként az utódállamokban megsem-

misített ezredéves emlékek közül, visszakerült a bástyára a 

turulmadár.
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B R A S S Ó  –  C E N K

A Cenk-hegyi emlék Brassó felett, a hegy 760 méter magas 

ormáról tekintett Erdély vadregényes havasain át Románia 

felé. A 21 méter magas, kerek talapzatból kifejlődő erőteljes 

dór oszlop tetejében állt az Árpád-korabeli vitéz kőből fa-

ragott alakja, Jankovics Gyula alkotása. Az egész mű erdélyi 

kőből készült, költsége 26.654 forint volt.

1896. augusztus 18-án avatták fel az emlékművet, amely 

nemcsak a város minden részéből, hanem a szomszéd me-

gyékből és a Románia határán álló havasok csúcsairól is jól 

látható volt.

A Vasárnapi Újságból megtudjuk, hogy a hegy tetejére a 

városból mintegy másfél órányi fáradságos gyaloglással lehe-

tett feljutni. Mindez nem zavarta az ország minden részéről 

érkező ünneplőket.

Perczel Dezső belügyminiszter volt az ünnepi szónok, 

aki az újság szerint: „jól eltalálta a hangot és a módot, ahogy 

nemzetiségi helyen a magyar állam és nemzet nevében be-

szélnie kellett.” Szép beszédben válaszolt szavaira a polgár-

mester, aki a város nevében „őrzésbe és gondozásba” átvette 

az emlékművet.

Az oszlopot 1916-ban az Erdélybe betörő román csapa-

tok robbantották fel, ezért a legelső elpusztított történelmi 

emlékművünknek számít.

Ha fi gyelmesen nézelődünk, kövei itt-ott még ma is fel-

sejlenek a tetőn.
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