
Sokan emlékeztek meg Lovassy börtönéveiről, egyik legszemléletesebb a fiatal kortárs 
Pulszky Ferenc írása: „Három évig el volt zárva folyton egyesben, kilenc hónapig vas volt a 
lábán, nyáron vászon-, télen darócruhában járatták, egy évig könyvet sem adtak neki, az 
élelem kevés volt, télen majd megfagyott , világítást csak a folyósóról kapott , hol a lámpát 
kilenc órakor eloltották. í róeszközt nem adtak neki. Egész fogsága alatt nem tudott semmit 
a külvilágról. Harisnyakötésre tanították, de többet egy párnál nem készített el. H a 
ura toknak harisnya kell, kössön maga - így szólt, ha lustasága miatt megdorgálták. Szeretett 
volna pipázni, egy évig ez is el volt tiltva, azután délelőtt és délután egy-egy pipa dohányt 
engedtek neki elszívni." 

Kiszabadulása után néhány évet a pozsonyi irgalmasok kórházában töltött , ez idő alatt 
apját, anyját is elvesztette, és a gyógykezelés sem tudta elmebajától megszabadítani. 1860-ig 
Nagyszalontán lakott , majd haláláig Erdőgyarakon. Akik ez idő alatt beszélgettek vele, úgy 
emlekeznek rá, mint akinek csodálatosan tiszta maradt az emlékezőtehetsége az 1840-ig 
tör tént dolgokra nézve, de csak ezekre emlékezett, az utána való 52 évben történtekből szinte 
semmire. 

1840-ben már nagyon betegen írta ezeket a hitvallásszerű szép sorokat szüleihez: „A 
korban, midőn a tettek pályájára valék lépendő s az i f júkor lángoló hevével az imádott haza 
sebei orvoslására napokat kívántam szentelni, az erőszak eltépett a polgári és emberi élet 
ösvényéről; az én szózatom elnémult; az én hazám lett bör tön ; az én uram önkény; mindent 
elvesztettem, de a haza képe törülhetlen lebegett az én keblemben; az én képzelődésem 
átfutot ta a jelent, múltat és jövőt; én védettem jogait a nemzetnek, mint rab én remegés nélkül 
adtam napjaimat a hon közjavára; én alávaló koldusként nem nyaltam meg a tyrankezet, 
melly engem hazám fennálló alkotványa legnagyobb sérelmére messze túl hazám határain 
kínos hónéri bör tönbe ördögi alattomossággal beleplezett." 

Fénylő csillag volt és szánandó roncsot, élő halottat csináltak belőle. Sírja felett a 
nagyszalontai temetőben ennyi állott az egyszerű emlékoszlopon: 

Lovassy László 
született 1815. május 8. 
meghalt 1892. január 6. 
Életéről a történelem beszél. 
Áldás és béke dicső emlékezetén. 
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A tatabányai turulmadárról 
Javítják a hatalmas méretű, vörösréz lemezből készült madarat. Állványerdőből kandikál 

ki, közel a Szelim-barlanghoz, hirdetve az elmúlt évezred dicsőségét és az utána jött század 
minden fájdalmát. Látványa lenyűgöző, amint védelmezően tárja szét szárnyait Tatabánya 
városa felett. Talapzatát is számítva, magassága 21 méter, szárny távolsága 14 méter. 

A monda szerint Álmos anyja, Emese, Ögyek vezér neje, a Volga menti őshazából, a kozár 
dentumogerbeli törzs vezérének - Eunodebeliannak - leánya, áldott állapotában azt 
álmodta, nogy egy turulmadár termékenyítette meg, ágyékából pedig folyó eredt, mely 
messze földet befutot t . A jósok és táltosok szerint az álom jelentette a fiú születését 
(Anonymus szerint 819-ben), kit - mivel anyja álmában látta - Álmosnak neveztek el. 

Ez a ragadozó madár az ősmagyarok fétise: kurul néven volt ismert a Kaukázusban élt 
magyar törzsek nyelvén és később turullá vált a hangzás után keletkezett írásokban. De miért 
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lett a turulmadár a bánhidai millenniumi emlékmű? Miért választotta Donáth Gyula ezt a 
harcias madarat mintaként? 

Erre ad választ néhai barátom, Feszty István (1897-1987) 1984. február 16-án hozzám írt 
levele. A levélből idézem szó szerint. 

„Kedves Árpád barátom!... Amikor Jókai Mór indítványára a Magyar Kormány elhatá-
rozta a bánhidai, utolsó - Árpád által vezetett - csata emlékére emlékművet helyezni, 
megbízták Donáth Gyula szobrászművészt, aki jó barátja volt Feszty Árpádnak, akihez 
elmenvén a Bajza utcai műterembe s örömmel újságolta, hogy ő kapta meg a megbízást! - De 
még nem tudja, most gondolkodik, hogy mit is alkosson. - Ekkor jött az ötlete Feszty 
Árpádnak. Odamutatott a műtermében lévő kitömött kőszáli sasra. - Ezt az ősi Turulmada-
rat mintázd meg!" 

Donáth nagy örömmel fogadta az ötletet és mindjárt el is kérte és elszállította a ki tömött 
hatalmas madarat modellnek. Ez a ki tömött sasmadár az én tula jdonomban volt és pár évvel 
ezelőtt ajándékoztam az itteni gimnázium szertárának, ahol ma is látható. A „turulmadár" 
öntését, készítését a budapesti Zellerin gyár végezte. 

Strobel Árpád 

A Turul-emlékmű a századfordulón 
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Látkép a Turul-emlékművel napjainkban 


