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Korábbi számainkban a millennium ünnepi eseményének a fővárosban és országo-
san megvalósuló jelentős mozzanataival foglalkoztunk. Most ízelítőt adunk a törté-
nelmi Magyarország különböző térségeinek és jeles történelmi helyeinek ünnepi 
eseményeiről. 

A Tiszafüredvidéki Régészeti Egylet Tas és Szabolcs vezérek itteni táborozásának és 
a folyón való átkelésének emlékére 12 méter magas kőoszlopot emeltetett. Az oszlop 
tövében nyitott üregben földet helyezett el mindazon híres csatahelyekről, amelyekre 
1848-ban innen indultak el a honvédek. A nemes gesztushoz Heves megye is csatlako-
zott 500 forint alappal. 

Szabolcs megye a szabolcsi Földváron, Zemplén megye a Szerencs feletti hegyen 
emelt hasonló emléket. Nagykőrös városa a tetétleni pusztán az Árpád-halmon állított 
kőobeliszket: a hagyomány szerint Árpád serege hosszabb ideig itt tanyázott. A szobrot 
Gerenday Béla szobrász készítette. Az alapkőbe helyezett irat így végződik: Mondd a 
világnak: hogy él és akar / Élni végtelen itt a magyar! / S álljon ez emlék., a múltnak 
jele/Kímélve bánjon a vész is vele. 

Kőszeg városában a Magyar Turista Egyesület helyi osztálya, az Óház nevű orom 
csúcsán épült millenniumi emléket adta át. Az itt épült várat Zsolt vezérnek tulajdoní-
tották. Az emlék egyúttal kilátóul is szolgált, s a város címerét ábrázolta. A falán ma-
gyarázó márványtáblát, zárkövébe okmányt helyeztek el. 

Hunyad megye olyan emlékművekkel gazdagította az ezredévi emlékek sorozatát, 
melyek a magyar honfierények mellett a magyar-román együttélés jelképéül is szolgál-
tak. Az egyik a Vaskapu-hágó nyílásánál, Zákány falu közelében, a Vulkán-hágón álló 
emlékoszlop. A vajdahunyadi vasgyárban öntötték, az oszlop tetejére aranyozott 
ércbuzogányt helyeztek, egyik oldalán az ország, másik oldalán a megye címere 
látható, előlapján aranyos betűkkel felirat: Vulkánhágó ősidőktől Magyarország hadá-
szati, közlekedési vonala, melyet Hunyadi János vitéze, malomvizi Kendefy Miklós 
élete feláldozásával védelmezett 1455. körül, a becsapó török ellen. E dicső fegyvertény 
és határvédelem örök emlékezetéül állította az oszlopot Hunyad megye közönsége a 
honfoglalás ezredik évében. 

A vaskapui emléket, amely párja a vulkáninak, szintén Márkusz Ferenc tervezte. 
Felirata: Hunyadi János tizenötezer vitézével az 1442-i szeptember 6-án a szorosban 
verte szét Sehabedini beglerbégnek. Erdélybe nyomuló nyolcezer főnyi török hadseregét. 
A dicső fegyvertény örök emlékezetéül állította az oszlopot Hunyad megye közönsége a 
honfoglalás ezredik, évében. Ezen az ünnepségen is két nyelven - magyaail és románul 
- hangzott az ünnepi szónoklat. 

A Kárpát Egyesület az évforduló emlékére a Magas-Tátrában a Lomnici-csúcs tetejét 
jelölte meg díszes emlékkővel, amit előzőleg a budavári Mátyás templomban megáldot-
tak. A másfél mázsás követ nyolc stolai lakos vitte egy 46 tagú turista társaság kíséreté-
ben. Az utat a hűvösre fordult idő és a havazás is nehezítette. Két napba telt a tábla 
elhelyezése. Felirata: A magyar nemzet honalapításának ezredik évfordulója emlékére 
első Ferenc József bölcs uralkodása 48. évében. 1896. íme a legmagasabb oltár ezredéves 
hazánkban, új ezer esztendőt kér az egektől imánk, Magvarországi Kárpát Egyesület. 
Ebből az alkalomból a hegycsúcsot I. Ferenc József nevére keresztelték. 
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Számos megyei és városi közgyűlés, törvényhatóság, valamint egyházi méltóság 
rendelt ezredévi emlékül történelmi témájú festményt, állítottak szobrot és emlékmű-
vet a magyar történelem kiváló alakjainak; alapoztak, vagy adtak át intézményeket, 
tettek alapítványokat és készültek még ezer más módon. 

Temes megye Gyárfás Jenővel festette meg azt a képet, melyen V. László esküt tesz a 
temesvári templomban, hogy a Hunyadiakon nem áll bosszút. 

Zemplén megye Kardos Gyulától a király és a királyné életnagyságú arcképét rendel-
te meg, Burger Lajossal Kossuth Lajos, László Fülöppel II. Rákóczi Ferenc, Boruth 
Andorral pedig gr. Andrássy Gyula és Vay Miklós arcképét festették meg. A vámiegye 
nagyszerű szülöttein kívül ötezer forintos pályázatot írtak ki annak a történelmi jele-
netnek festményen való ábrázolására, melyen Rákóczi Ferenc bevonul a körömi-
mezőn tartott országgyűlésre. 

Ugyancsak II. Rákóczi Ferenc életéből merített esemény megfestésére írt ki pályáza-
tot Sáros megye, témája: Rákóczit Eperjesre viszik Solari generális őrizete alatt. 

Nógrád megye millenniumi festményét Papp Henrik festette. 
Torda-Aranyos megyének Kriesch Aladár az 1542-es tordai országgyűlést festette 

meg. 
Heves megye és Eger városa ötezer forintos pályázatát Székely Bertalan nyerte el Az 

egri nők című alkotásával. 
Szabadka történeti festményt készíttetett, amelyen a város szabadalmi oklevelének 

ünnepélyes átadását ábrázolta Jantyik Mátyás. 
Szolnok-Doboka megye a cserhalmi ütközet képét rendelte meg. 
A gróf Batthyány Lajos fiumei kormányzó által kiírt pályázatot Dudits Antal: Fiume 

Magyarországhoz csatolásának ünnepét ábrázoló képével nyerte el. 
Kunc Adolf csornai prelátus a premontrei rend patrónusa, Szt. Norbert megtérését 

ábrázoló festményre tűzött ki 4000 forint pályadíjat, melyet Spányik Kornél nyert el. 
A nyitrai püspök, Bende Imre a Szt. Családot és Szt. Imre herceget ábrázoló képek-

re ajánlott 3200 forintot. 
Nagyvárad városa 12 ezer forintot szavazott meg történelmi festményére. A megbí-

zást Bihari Sándor nyerte el, a kép témája: Zsigmond király a nagyváradi székesegy-
házban Szt. László ravatalánál fogadja Jagelló királyt. Még ebben az évben, Szt. László 
napján avatta fel a nagyváradi Történelmi és Régészeti Egyesület és Römer Flóris 
kanonok támogatásával az új történelmi múzeumot. A gyűjtemény alapját Ipolyi Ar-
nold műkincshagyatéka jelentette. 

Az esztergomi belvárosi plébánia templomban a hercegprímás készíttette el azt az 
oltárképet, amelyen Péter és Pál apostolok a római pogányok közt keresztelnek. A kép 
Vaszary János műve. Az esztergomi bazilikában Simor János néhai hercegprímás Stróbl 
Alajos által carrarai márványból faragott szobrát állították fel. 

Pozsony város millenniumi ünnepén Mária Terézia szobrát, Fadrusz János művét 
leplezték le, s beszentelték a ferencrendiek akkor restaurált gót tornyát. 

Szeged város Munkácsy Mihály Honfoglalás című képéhez készített vázlatát vette 
meg az ünnepre, valamint megfesttette azt a jelenetet, amikor a király az 1879-i árvíz 
után meglátogatta az elpusztult várost. Ebből az alkalomból került sor a kultúrpalota 
megnyitására, melyben a Somogyi Könyvtár, a városi múzeum és a Dugonics Társaság 
ereklyéi kaptak helyet. A környékbeli tanyákon a város az addigi 28 mellé 9 új népis-
kolát építtetett, az új-szegedi parkban pedig a szeged-szőregi csatában elesett honvé-
deknek emeltetett szobrot. 

Roskovics Ignác Kolozsvár városának megrendelésére készített képet az 1848-as 
erdélyi országgyűlésnek arról a jelenetéről, amikor kimondták az uniót Magyarország-
gal. Másik országra szóló millenniumi emlékül Mátyás király szobrát szánták, melyhez 
az udvartartás művészeti alapjából és az ország minden részéből érkező adományok-

4 



ból gyűlt össze a pénz. A lovas szobrot Fadaisz János szobrász, kétszeres életnagyság-
ban, ércből készítette el. A leleplezésre csak 1897-ben került sor, de alapkövét a 
millennium évében helyezték el. Az alapkőletétellel egyidőben ünnepi gyűléseket 
rendeztek a városban, fölszentelték a kolozsvári hölgyek lobogóját és letették a Tech-
nológiai Múzeum alapkövét is. 

Ugocsa megye híres szülöttének, Verbőczy Istvánnak, az egykori jogtudósnak és 
híres országbírónak arcképét festette meg, s helyezte el Nagyszőlősön, a megyeház 
nagytermében. 

Bihar megye Feszty Árpádot kérte fel történelmi képének megfestésére, mely 
Perényi püspök bandériumának kivonulását ábrázolta. 

Debrecen városa a király 1890. szeptember 12-i debreceni látogatását örökíttette 
meg, illetve az országos kiállításra Pataky László festőművész a XVIII. századi debre-
ceni vásárok körképét festette meg. 

Krassó-Szörény megye: Szt. László a hun vezérrel vívott csatáját megörökítő fest-
ményt rendelt Kimnach Lászlónál, egy másik képen Olgyay Ferenc az űn. aldunai 
Széchenyi utat örökítette meg. 

Kecskemét városa Székely Bertalant bízta meg új székháza közgyűlési termének 
freskóképekkel való díszítésével, melyek a honalapítástól 1867-ig hat képben mutatják 
be legkiemelkedőbb történelmi eseményeinket. Ekkor nyitották meg Katona József 
Bánk bán-jával és a Nemzeti Színház tagjainak közreműködésével a város új színházát. 

Miskolcon felavatták az új kereskedelmi és iparkamara palotáját. 
Kassán a felújított ősi székesegyház fölszentelését ünnepelték ebben az évben. 
Erdélyben a felfalusi reformátusok templomépítéssel ünnepeltek. A közadakozásra 

Szabolcska Mihály költő, az egyházközség lelkésze indított országos mozgalmat. 
A váci püspök, Schuszter Konstantin, az ünnep emlékére százezer forintot ajándé-

kozott a város kórházának és szegényeinek, tízezer forintot a kassai székesegyház Szt. 
József oltárának felállítására. 

Mohács város kegyeletes közönsége emlékművet emeltetett a gyászos végű moh-
ácsi ütközet hőseinek. 

Zimonyb'dn Hunyadi János szobrát állították föl, s renováltatni kívánták a város fö-
lötti Hunyadi-vár romjait is. 

Gömör megye Neogrády Antal festőt bízta meg egy népmonda megfestésével: Má-
tyás király főúri vendégeivel megkapáltatja a szegény gömöri ember szőlőjét. Ezen 
kívül megfestette az 1790-es pelsőci megyegyűlést, amikor II. Józsefnek azt válaszol-
ták: Legyen országgyűlés, lesz katonaság is. 

Esztergom megye Pilismarót tájékán azt a helyet kívánta megjelölni egy obeliszk 
dombormű vén, ahol a monda szerint a török elől menekülő Dobozy Mihály leszúrta 
hitvesét, nehogy török kézbe kerüljön. 

Lipót megye kisvárosában, Hybbén Balassi Bálint jeltelen sírjára állítottak emléket. 
Alsó-Fehér megye Történelmi és Régészeti Egyesülete mozgalmat és gyűjtést indított 

Hunyadi János szobrának felállítására, a Marosszentimre mellett vívott győztes csatájá-
nak emlékére. 

Szobrot állítottak még Sopronban Széchenyi Istvánnak (Izsó Miklós mintázta); 
Szombathelyen Berzsenyi Dánielnek (Kiss György munkája); Nyíregyházán Szabolcs 
megye költségére Bessenyei Györgynek; Gyulán Erkel Ferencnek; Nagykárolyban a 
Károlyi park előtt Kölcsey Ferencnek (mindhármat Kallós Ede mintázta); Rozsnyón 
Szabó István néhai akadémiai tagnak, a Homérosz régi magyar fordítójának (Holló 
Barnabás alkotása); Komáromban Klapka Györgynek (Róna József alkotása); Szilágy 
megyében Zilahon Wesselényi Miklósnak (Fadrusz János munkája); a sárospataki 
főiskola parkjában Tompa Mihálynak; Nagyváradon Szaniszló Ferenc püspöknek 
(Tóth István mintázta); Zentán Szavoyai Jenő diadalának emlékére; Segesváron Petőfi 
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Sándornak (Köllő Miklós alkotása); Békés város Irányi Dánielnek Donáth Gyula által 
készített síremléket. 

Emléktáblával és emlékművekkel jelölték meg sok más történelmi személyiség 
szülőházát és lakóházát: Zágon községben Mikes Kelemennek; Kolozsváron Bocskai 
Istvánnak; Hajdúhadházon Földi János orvos és természettudósnak; Kassán gr. 
Andrássy Gyulának, Rákóczi Ferencnek, Tinódy Sebestyénnek, Kazinczy Ferencnek, 
Benczúr Gyulának és Henszelmann Imrének; Pápán Deák Ferencnek és Petőfi Sán-
dornak; Máramarosszigeten Prille Kornélia színésznőnek; Szűcsiben Bajza Józsefnek; 
Losoncon Kármán Józsefnek állítottak emléket. 

Az 1848-as honvédek, hősök, vértanuk és csaták emlékére is emeltek emlékműve-
ket ebből az alkalomból. Bodrogkeresztúron a vármegyei honvédegylet a tarcali, a 
tokaji és a bodrogkeresztúri csaták emlékére emlékkövet; a kolozsvári honvédegylet a 
49-ben kivégzett Tamás András és Sándor László vértanuknak állított emlékművet; 
Szegeden az Újszeged-Szőreg alatt elesett honvédek emlékére a Széchenyi téren 
szobrot emelt. 

Halminé Bartó Anna 

Barcaság múltja a régészet tükrében 
A magyar történelem és régészet szempontjából a Barcaság Erdély kevésbé ismert 

vidékei közé tartozik. Ez a tájegység Erdély önálló fejedelemséggé válásáig a Székely-
föld kiegészítő része volt. A székely ispánok Brassó és az ennek helyhatósági lag 
alárendelt barcasági szász községek főispánjai, politikai vezetői voltak, itteni hatalmu-
kat iderendelt alispánok által gyakorolták.1 A későbbi évszázadokban Brassó vezetése 
a szászság kiváltsága lett, de a külvárosokban — a Bolonya nevű városnegyedben -
jelentős magyar lakosság élt. 

A barcasági medence - mely „nem más, mint a háromszéki Szépmező megszélesített 
folytatása, a Szépmező pedig az Olt és Feketeügy közti emelkedett térség, mely a két 
folyam valamivel mélyebb völgyülete által megtoldatva, 3-4 mfd szélességben terjed el 
az Erdővidéket Sepsiszéktől elválasztó Fekete- Erdőségtől a határszéli Kárpátok lábá-
ig"2 földrajzi, élettani szempontból nyújtani tudta mindazokat a feltételeket, melyek az 
ember letelepedéséhez szükségesek. A legyezőszerűen szétterülő homokkő hegysé-
geken, a folyóvölgyekben átjárók vezetnek a Kárpátok külső oldalára. Az ősember az 
erdélyi szorosok bejáratánál, s az azokat összekötő utak mentén kisebb telepeken élt, 
melyek elhelyezkedése már kirajzolja a későbbi nagy kereskedelmi útvonalak irányát. 
Az őskőkor emberének kőeszközeit szétszórtan találjuk meg. Ebben a korban az itt élő 
emberek nem alakították át munkájukkal a földet, amelyen életüket leélték, hanem 
csak a vadon termő növényekből, gyümölcsökből, s a föld állatvilágából szerezték 
meg ennivalójukat.3 Ezt az életmódot tükrözik a peremvidéken, Szitabodzán, a Valea 
cremenei teraszán, valamint a Craciune$ti terasz lábánál, a Valea chichereului és 
Paráuluchichereului teraszán feltárt pattintott kőeszközök, vakarok, fúrók, árvésők, 
egy retusált penge és egy mikrolithikus penge. Első ízben a brassói Julius Teutsch és 
Joseph Gröf végzett itt 1911-ben régészeti kutatásokat.4 Később ezeket a településeket 

1 Orbán Balázs: A Székelyföld leírása, VI. Bp. 1873. 44. old. 
2 Ugyanott, 34. old. 
3 László Gyula: A honfoglaló magyar nép élete, Bp. 1988. 59. old. 
4 Teutsch, Jnliiis: A magyarbodzai aurignacien, Barlangkutatás - Höhlenforschung 

11/1914, 51-64. old. 
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