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A Zobor-hegy egykori emlékoszlopa 
A millenniumi emlékművek közül Schickedanz Albert alkotása, a budapesti a legnagyobb, 

no de nem az egyedüli. A millenáris korszakról a neves műtörténész, Lyka Károly többek 
között a következőket írta: „Az ezredévi felbuzdulás másutt is felállította a hálás emlékezés 
szerényebb méretű művészi jegyeit. Itt elsősorban azokra az épített és szoborművekkel is 
tetézett munkákra gondolunk, amelyek főképp a végeken: Dévény, Brassó, Verecke, 
Munkács, Zimony, Nyi t ra , Pannonhalma s más felé is emlékeztettek a honfoglalásra." 

Vajon kinek az agyában született a gondolat , hogy az ország hét jeles pont ján, „főképp a 
végeken" épüljenek maradandó emlékoszlopok? Nos, az emlékoszlopok építését Thaly 
Kai mán (1839-1909) országgyűlési képviselő kezdeményezte és Ferenc József „elrendelte", 
hogy az ország hét pont ján, köztük a nyitrai Zobor-hegyen, az utókor számára maradandó 
emlékoszlopot állítsanak fel. 

Thaly Kálmán szerepe az emlékművek építésének engedélyezése után sem szűnt meg. 
Részt vett az emlékművek helyének kijelölésében és állandóan figyelemmel kísérte az 
építésüket. Bizonyságul idézzük saját feljegyzéseit: „Zimony után még két emlékmű 
kijelölése vala hátra: a nyitrai Zobor és a brassai Czenk ormain, amelyek a legmagasabb 
pontok - ezeket hagytuk utoljára. Minthogy a Zobor-hegy fekvését jól ismertem, s úgy az 
ottani bir tokviszonyokat is, tudván, hogy Bende püspök úr, egykori képviselőtársam a 
tulajdonosa a zobori erdőknek: illőnek tartot tam őt, mielőtt Nyitrára indulnék, Budapesten 
fölkeresni." 

A zobori emlékművet Bérezik Gyula műszaki tanácsos tervezte, eredetileg 36 méter 
magasra szánták, úgy, hogy a szélesebb alapozásra 30 méternyi gránitobeliszk épül majd, ami 
messzire ellátszik a Nyi t ra völgyében. Az obeliszk talapzatának lépcsőköveiről pedig jó 
kilátás nyílik az égtájak minden irányába. 

Ámde akadtak gondok is a millenniumi emlékoszlop építése körül. Idézzük újra Thaly 
Kálmánt: „Nyitráról teljesen megnyugodva távoztam: ae u tóbb mégis ezen oszlop ügyében 
ért némi bosszúság —az egyetlen - mondhatom. Ti. mikor már javában épülőben volt a zobori 
obeliszk, Nyitráról illetékes kezekből figyelmeztető levelet vettem: tuaom-e, hogy az emlék 
jóval kisebbre van tervezve a megállapított 36 méternél?" 

Thaly Kálmán nyomban intézkedett, jelentkezett báró Bánffy miniszterelnöknél, de csak 
annyit ért el: utasították Bérezik Gyulát, hogy vegye fel a kapcsolatot a panaszossal. A 
találkozón a műszaki tanácsos bevallotta, hogy megváltoztatták az obeliszk magasságát és 
arányait, 36 méterről, 22-re szállították le a költségek csökkentése érdekében, de megígérte, 
hogy az obeliszk így is nagy, szép lesz. Thaly Kálmán a hosszas megbeszélések után 
megnyugodot t és nem bolygatta tovább a dolgot. 

Végül az obeliszket, amely hivatalosan a Millenniumi Emlékoszlop nevet kapta, 1896. 
augusztus 30-án, látványos ünnepségek keretében avatták fel. Az öreg nyitragerencsériek azt 
is tudják, hogy az obeliszk egyúttal a Huba nevet is kapta. Lényegében a kör alakú, 
hétméteres talapzaton leeresztett szárnyú négy turulmadár áll és ők tartották a magasba 
szökkenő, csúcsosodó, fehér gránitoszlopot. 

Az emlékoszlop nem egészen huszonöt esztendeig állt és őrködöt t a zobori e r d A felett, 
büszkén hirdette a vidéknek, a vegyes ajkú népnek, honfiaknak és idegeneknek egyaránt, az 
ország összetartozásának fontosságát. Csakhogy a történelem kereke megrendült . Jött egy 
újabb kor, melynek ideológiájába nem fért bele a magyar korokra emlékeztető obeliszk és a 
másság, s 1921. február 8-án felrobbantották az emlékművet. 

Thaly Kálmán - úgy hírlik - soha nem látta az általa annyira szorgalmazott és figyelemmel 
kísért emlékoszlopot. Erre vall a következő idézet vallomásaiból: „Nemsokára a leleplezés 
után találkozván a nyitrai főispánnal s az ottani új obeliszkről beszélvén: »Formáira nézvén 
nagyon szép mű a z - m o n d á - , csakhogy a Z o b o r h o z képest eltűnőleg kicsiny...« Szomorúan 
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kell tehát konstatálnom, hogy eredeti számításom a 36 méterre mégiscsak alapos vala, s 
mennyire igazam volt, midőn u tóbb a méretleszállítás miatt aggódtam. Ezeket itt el kellett 
mondanom, hogy a felelősséget e tekintetben örökre elhárítsam magamról. H a hiba történt 
itt: én oka nem vagyok!" 

Az emlékoszlop talapzata mind a mai napig fennmaradt . Szlovákok és magyarok kedvenc 
kirándulóhelye, ráadásul kényelmesen, libegőn (lanovka) lehet hozzá feljutni. A megcsonkí-
tott emlékoszlop kör alakú talapzata „piramida", piramis néven vonult be a köztudatba. A 
hetven év agyonhallgatása, lám, megtette a magáét. De a Nyitrán tanuló magyar fiatalok 
nyilván tudják, hogy sokkal többről van szó, hiszen március idusán nem véletlenül keresik fel 
a talapzatot, ahol versek, dalok hangzanak el, és emlékező, történelmi tiszteletadás a 
találkozó célja. 

Motesíky Árpád 

Alcsúttól New Yorkig 
Kovács Imre nyomában 

„Megdöbbentő, mennyire egyezik minden dolgozat lényege: a föld, a ház utáni vágy és a 
sajátjában való dolgozás kívánsága. Itt a föld a jólétet jelenti, a nyomorúságból való 
kiemelkedést. Föld nélkül nem ér semmit az élet. A szociális elesettség abban látja az egyetlen 
kiutat." — írja Kovács Imre 1936-ban, A néma forradalom című, azóta fogalommá vált 
faluszociográfiájában. Összegzésként jellemezve egy alföldi kis uradalmi iskolában tanuló 
zsellércsaládok gyermekeinek fogalmazásait, kifejezve az akkori magyar társadalom széles 
alsóparaszti rétegeinek földéhségét. Kovács Imre 24 éves volt csak, amikor megjelent ez a 
könyve, amely nyomban heves politikai viharokat idézett elő, s a szerzőnek még a bírósággal 
is meggyűlt a baja: osztályellenes izgatással vádolták, néhány havi börtönbüntetésre ítélték, 
s elrendelték a könyv elkobozását. Elfelejtett vagy éppen - az elmúlt évtizedekben - felejtésre 
ítélt könyvről és szerzőjéről van szó. A néma forradalom végre „hazakerült", Cserépfalvy-
Gondolat -Tevan közös kiadásában jelent meg 1989-ben. Kovács Imre egy későbbi, 
emigrációban írt munkájá t , a Magyarország megszállása című kötetet (Katalizátor Iroda, 
1990.) is kezébe veheti a magyarországi olvasó. 

A néma forradalom megdöbbentő képet fest a századforduló és e század első évtizedeinek 
magyar parasztságáról, annak önpuszt í tó, magába forduló „néma forradalmáról": a kiván-
dorlásról, az egykéről, a vallási-politikai szektákról. Kovács Imre úgy érzi, hogy a 
magyarság, főként a magyar parasztság évszázadokon át szilárd életereje megtört , képtelen 
saját sorsán alapvetően változtatni. A társadalomalakító vágyak és forradalmi indulatok 
lecsillapodtak, Dózsa György és a századfordulóbeli agrárszocialista mozgalmak öröksége 
már enyészetnek indult. A parasztság az egykével önmagát pusztítja és ritkítja, százezerszám 
menekül a tengerentúlra, s a valóság helyett a szekták világában keres menedéket. És ha 
cselekvésre szánja is magát, abból - Borbándi Gyula szavaival élve - csak a politikai 
demagógok és jutóbolondok húznak hasznot. Ez a többmilliós osztály már képtelen 
felismerni valódi tennivalóit és azok szerint cselekedni. Valami végérvényesen szertefosz-
lot t . . . 

A harmincas években kibontakozó (Boldizsár Iván, Darvas József, Féja Géza, Illyés 
Gyula, Szabó Zoltán és mások nevéhez fűződő) falukutató mozgalom, szociográfiai 
irodalom egyik remekműve A néma forradalom: a magyar szegényparaszti sors megrázó 
ábrázolásának fésületlen és - tegyük hozzá - jogos indulataival. Olyan indulatokról van szó, 
amelye^\a két világháború közötti „neobarokk" magyar társadalom igazságtalanságai, sőt 
embertelenségei ellen irányulnak. Csupán egyet említsünk: az egészségtelen bir tokviszonyo-
kat, a néhány kiválasztott kezében összpontosuló nagybirtokokat , szemben a kisbirtokokon 
és nadrágszíjparcellákon nyomorgók millióival. Ady Endre A grófi szérűn című verse 
elevenedik meg előt tünk. 

A fiatal Kovács Imre energikus alkat, dinamizmusa valamiféle legendává állt össze a népi 
mozgalmat kutatók és a laikus szemlélők szemében egyaránt. Nem közhely ebben az 
esetben, ha k imondjuk, hogy a népért harcoló fiatal értelmiségi tiszta indulatai érezhetők ki 
a könyv minden sorából - s talán ebben rejlik máig továbbélő hatással gondolatainak időtálló 
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