
mezővárosi címről való lemondás annyira csábító volt, hogy Kunszentmárton még utóbb, 
1896-ban is követte, mondva: olcsóbb (esz így az igazgatás. Gyula meg Makó is sokat törte a 
fejét, hogy iobb lenne nagyközségnek lenni, mert akkor kevesebb tisztviselőt kellene tartani. 
De nem volt ennek különösebb jelentősége, úgy látszik, az embereket sem nagyon izgatta. A 
jelentősége a századvégtől kezdve nőt t meg, amikor a gazdasági élet, a közlekedés stb. 
fejlődése során állami beruházások, intézménytelepítések formájában nagyon is fontos volt, 
hogy melyik település város és melyik nem. Csakhogy addigra megváltozott az állam 
alapállása és rettenetesen keserves, hosszú eljárás után sem adták meg a városi címet. Ennek 
Békéscsaba a tipikus példája. Itt a századforduló után megindult a küzdelem, hogy legyünk 
város. Csaba 1918-ban kapta vissza a városi jogát, amiről oly könnyedén lemondott . 1946-tól 
kezdve a roi vidékünkön ezért voltak gyakoriak a várossá alakítások, majd még inkább az 
1980-as években, amikor országosan is tömeges várossá nyilvánítások történtek. 

Szabó Ferenc 

Oroszlánszobor a csatamezőn 
A történelem néha megfeledkezik hőseiről, áldozatairól és csak a hadtörténelmi irattárak-

ban maradnak róluk feljegyzések. A véres „nagyvezekényi" csatáról is keveset olvashatunk, 
pedig egyike volt azon kevés ütközetnek, amelyből a magyar sereg került ki győztesen és a 
törökök megfutamodtak. 

A magyar sereg 1652. augusztus 26-án a Bars megyei Verebélytől Északra, Nagyvezekény 
és Nemcsény határában várta be a török hadat. Érdekes módon nem a verebélyi földvár 
sáncainak védelmében vállalkoztak Forgách Ádám harcosai az ütközetre, hanem sík vidéken 
1300 magyar állt szemben a többszörös fölényben (4000 harcos) lévő törökkel. 

A magyarok oldalán az Eszterházyak közül hatan is harcoltak elszántan, ám az Eszterházy 
dinasztia keserves árat fizetett, négy fivér: Ferenc, László és Tamás maradt holtan a 
csatamezőn; a legenda szerint Gáspár sebesülten is üldözte a tö rökö t egészen Verebély 
határáig, mígnem végkimerülésben holtan esett le lováról. A történethez tartozik még, hogy 
néhány esztendővel később, 1699-ben Gáspár emlékére az Eszterházy család kápolnát 
emeltetett a Cseresznye utca végén, amely még az 1970-es évek legelején is az utca ékessége 
volt. Ám az új lakótelep építésénél a túlfűtött tervezők mindenképpen úgy sáfárkodtak, hogy 
a kápolna el tűnjön a föld színéről. A kápolnával együtt eltűnt a Cseresznye utca is, ahol régi 
parasztházak, a Zsitva völgye jellegzetes népi emlékei álltak. 

A nagyvezekényi ütközetnek 550 magyar áldozata volt, a törökök 800 harcosa maradt a 
vérmezőn. Tehát súlyos veszteség érte a magyar sereget, nagy árat fizettek, de a véres csata 
után a török többé már nem riogatta Zsitva völgye felső vidékét. . . 

A csata és a négy Eszterházy emlékére gróf Eszterházy Imre nyitrai nagyprépost 1734-ben 
oszlopot állíttatott a vérmezőn, amely egészen a millenniumi ünnepségekig őrködöt t a vidék 
felett. Akkor az Eszterházy család úgy döntött , hogy méltóbb, kifejezőbb emlékművel róiák 
le kegyeletüket és állítanak emléket az elesett hősöknek. A család és a vármegye megbízásából 
épült a lépcsős talapzaton álló hatalmas bronz oroszlánszobor, amint töri a törökŐK zászlaját 
s harci díszeit. A talapzaton latin szöveg hirdeti a csata eseményeit és a homlokzatát a 
jellegzetes Eszterházy-címer díszíti, a koronán álló koronás griff, amely felemelt jobbjában 
görbe kardot, baljában három rózsát tart. (Lásd az első borítón.) 

Az oroszlánszobor elkészítésével a fiatal Markup Béla szobrászművészt bízták meg, 
akinek legismertebb díszítő szobra a Parlament főbejáratát őrző két oroszlán. Markup 
Béláról Lyka Károly más vonatkozásban ugyan, a következőket írta: „Jóval mérsékeltebb a 
részletezés Markup Béla kis bronzán, amelynek az egyszerű Genre nevet adta, voltaképpen 
pásztoridill: a juhasz szamárhátra segítette kisfiát. Markup egész sor kis bronzot állított ki, 
sokszor állatokat, emberrel kombinálva." Az idézettel csak azt szerettük volna alátámaszta-
ni, hogy a szobrász különösen állatfiguráival tűnt ki. Tehát nem volt véletlen, amikor alig 
huszonhárom évesen megkapta a felkerést a nagyvezekényi oroszlánszobor elkészítésére. 

A hatalmas oroszlánszobrot a főúttól néhány száz méterre, mezei bekötőúton lehet 
megközelíteni. A malonyai arboré tumot vagy a kistapolcsányi vadászkastélyt és bölényre-
zervátumot látogató országjárók szívesen szakítanak néhány pillanatot a vezekényi emlékmű 
megtekintésére, amely hirdeti a törökkel harcoló, heroikus csatát vívott magyar sereg 
nemezetiségi összetételének sokrétűségét is. 

Motesíky Árpád 
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