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Az Árpád-szobor
fel állítása
1888-ban megfogalmazódott
a millenniumi emlékművek felállításának igénye, és hamarosan
eldőlt az Árpád-szobor helye is.
A szobor felállítását már az elején egy csalási ügy is körüllengte.
Verhovay Gyula néhány éves
szakmai gyakorlattal a háta mögött, politikai és személyes okok
miatt, egy Eötvös Károllyal vívott
pisztolypárbaj után, 1879 októberében kivált az Egyetértés
szerkesztőségéből, és új lapot indított Függetlenség címmel. 1883
elején a korábbi munkatársak egy
része kilépett a szerkesztőségből,
és Komjáthy Béla visszavonta a
lap anyagi biztosítékát. Amint
kezdett elterjedni a híre a szoborállításnak, a Függetlenség pénzgyűjtési akciót hirdetett meg, de
az újságra nem tette le a kauciót,
így az jogilag nem működhetett
tovább. Természetesen voltak,
akik adakoztak az újság felhívására, később ezeknek a pénzeknek
a sorsáról semmit sem lehetett
tudni. A Pesti Hírlap 1883. október
27-iki, 5. évfolyam, 296. száma
írja: „Brassóból jelentik, hogy a
brassói magyar társalgó-egylet
választmánya elhatározta, hogy a
Függetlenség című lapot, a csángópénzekkel történt manipuláció
miatt az egyletből kitiltja.” Továbbá: „A Függetlenség az Arany-szobor, a győri árvízkárosultak, a szabadság-szobor, a Táncsics Mihály,
a Halmi árvák és az Árpád-szobor
javára gyűjtött pénzekről, amelyeknek elsikkasztásával lett vádolva, ma is következetesen hallgat.”
A Székely Nemzet 1883. október 28-iki, 1. évfolyam, 164.
száma így számolt be a csalásról:
A „Nemzeti Újság” jelenti: „Ma
megint arról értesülünk, hogy
a bíróság a vizsgálatot azokra
az összegekre is ki fogja terjeszteni, melyek a „Függetlenség”-nél Árpád-szobor címén
gyűltek be és melyet csak úgy
kezeltek el, mint a többi közcélokra begyűlt adományokat.”
Olvasóink emlékezni fognak,
hogy a „Függetlenségben”
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Thaly Kálmán pendítette meg
azt az eszmét, hogy Árpádnak
szobor emeltessék. Ez eszme
megpendítésére be is gyűlt
körülbelül 500 forint, mely
összegnek kézhezvételét elismerte ugyan Verhovay lapjában, de csak házilag kezelvén
azt, róla eddig még senkinek
sem számolt be.
A vizsgálóbíró a lefoglalt
pénzutalványokból jött ezen
közcélú adakozások nyomára
és miután sem oly bizottság
nem létezik, mely egy Árpád-szobor felállítására pénzeket gyűjtene, sem pedig
Verhovay nem tud vagy nem
akar ezen pénzek hovafordítása felől felvilágosítást adni,
ennélfogva jogosan tételezhető fel, hogy ezek a pénzek
is elsikkasztattak.
A Pesti Hírlap, 1894. február
3-iki, 16. évfolyam, 34. száma
szerint ekkor vált véglegessé
a hét emlékmű felállításának
helyszíne.
Thaly Kálmán precizírozza
előterjesztését. Emlékek felállítására alkalmasak: 1. Munkács
vára, kombinálva a várnak múzeummá való átalakításával; 2.
a Zobor hegy; 3. Dévény vára
(a pozsonyi vár építményei
agyonnyomnák a szerényebb
emléket); 4. Pannonhalma;
5. Zimony; 6. Pusztaszer; 7.
Brassó-Cenk.
Báró Bánffy Dezső miniszterelnök 1895. június 13-án kelt,
Brassó város tanácsához intézett
levelében közölte a millenniumi
országos bizottság határozatát,
miszerint az ország hét pontján felállítandó emlékművek
egyikének helyéül a Cenk-tetőt
választották, és mivel a hegy
Brassó város tulajdonát képezte,
kérte a Thaly által kijelölt terület
átengedését, valamint az ott
megnyitott kőbányából az emlékmű létesítéséhez szükséges
kőanyagnak a díjtalan rendelke-

zésre bocsátását.
A kérés komoly nemzetiségi
feszültséget gerjesztett a városi
tanácsban, amely végül a terület
tulajdonjogát megtartva, „használatra” engedte át azt az 1895.
július 3-i gyűlésén. Ugyanakkor
egyelőre megtagadták az emlékmű gondozását, karbantartását
a jövőre nézve, és kérték az
emlékmű tervrajzának leküldését [Vécsei Hunor: Nemzetek a
piedesztálon, EME, 2016.].
A cenki emlékmű munkálatai
1896 elején kezdődtek el. Az Ellenzék 1896. április 21-iki 91. száma
már beharangozza a brassói Árpád-szobrot, pontosan adatolva,

igaz a magasságokkal akadnak
azért némi gondok: „A 18 m
magas millenniumi emlékoszlop,
melyet a Cenk tetejére állítanak,
22 és fél méter magas lesz. Az emlékoszlophoz 270 000 kg faragott
követ szállítottak, 27 vagonnal
Schmiell Dávid kőbányájából.”
Schmiell (Smiel vagy Schmiel)
Dávid (Kozárvár, 1855 – Debrecen, 1930. augusztus 14.) kőbánya-tulajdonos a korabeli Kolozsvár híres és gazdag vállalkozója,
majd Erdély egyik legnagyobb
építkezési vállalkozója volt. Később a nevét Sebestyén Dávidra
változtatta.
(Folytatása a 4. oldalon.)
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Mottó:
„Fényes a csarnok már, tündöklik a középen,
Mert fénylik, ha fényeshez kötöd azt, ami fénylő,
És új fényárban fénylik a mű
nemesen.”
(Suger apát a Saint Denis apátság építtetője, 12 század közepe)
Gyulai Nagy Margit 1949. január
13-án született Felsőrákoson, Andorkó Margareta néven, Andorkó
Ferenc – sz. 1921. augusztus 21én Felsőrákoson, meghalt 2009.
szept. 21-én, illetve Andorkó
Margareta – sz. 1919.december
25-én Apácán, meghalt 2003. ápr.
22-én, hét gyerekes család első
gyerekeként.
Apja családja földbirtokos volt
Kovásznán, ezért kulák listára
került.
„A mérföldköveim meghatározója ő volt” – vallja Margit. 194445-ben a magyar hadseregben
szolgál.
Végzettsége vendéglátó ipari
húsfeldolgozó. A brassói vendéglátó iparban kezdi meg munkáját a
Valics és Lisz vendéglőben, a Hos�szú utcában, mint húsfeldolgozó.
Itt találkozik jövendőbeli feleségével Margittal, aki szakács volt.
Margit testvére Ferenc 1951.
okt. 9-én született Felsőrákoson,
végzettsége gépészmérnök.
Sajnos 1989-ben megbetegszik
és 1991-ben 40 évesen meghal.
Felesége Deák Anna (Türkös) két
gyerekkel marad: Andrással, aki
motorbalesetben meghal 2012.
okt. 12-én és Ferenccel, aki jelenleg informatikus Budapesten.
Margit 1970-ben férjhez megy
Gyulai Nagy Árpádhoz – sz. 1944.
május 6-án, Csernátfalu –, aki Gyulai Nagy András, a csernátfalusi
fúvószenekar parancsnokának a
fia (sz. 1911. jul. 14. Türkös – megh.
1983. május 5.). Árpád végzettsége
erdészmérnök, 1990-1994 között
RMDSZ tanácsos Négyfaluban.
1970-ben, május 24-én megszületik fia Endre, Brassóban.
Végzettsége gépészmérnök,
jelenlegi foglalkozása terapeuta.
Menye (sz. Ugron 1971. feb.
12. Kovászna) Mária Magdolna
román-német szakos tanárnő az
Áprily Lajos Főgimnáziumban.
Unokája Zoltán sz. 1998. febr.
15. informatikát végzett a Transilvania egyetemen, jelenleg magánvállalkozó.
Margitnak 1979-ben megszületik második gyermeke, aki 5 nap
után meghal.
Gyulai Nagy Margit Apácan kezdi tanulmányait, 1956-1963 között
az Apáczai Csere János általános
iskola tanulója. Itt tanul először
zongorázni az evangélikus tisz-
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teletes asszonynál, Krajcsovicsnénél, aki megtanítja rajzolni is
és sok értékkel tölti fel a lelkét.
Már akkor koncerteket és kiállításokat rendezett, itt tanulja meg
a hagyományok őrzését, mint
például a Kakaslövést, farsangi
szokásokat, stb.
1963-ban felvételt nyer a marosvásárhelyi művészeti iskolába.
1964-1967 között az Unirea líceum gimnazistája.
1964-68 közötti éveket nehéz
sorozatnak nevezi, mivel édesapját letartoztatják és a Duna
csatornához hurcolják.
1970-1974 között elvégzi a
Gépipari Tervezői Főiskolát, ahol
1974-ben diplomát szerez.
1980-1983 között diplomát szerez a brassói Népművészeti Iskolában, Béla és Eleonora Klement
vezetése alatt.
Pedagógiai tanfolyamok soro-

* Szerkesztőség: RO-505600 Négyfalu, George Moroianu

zata következik, gyermekközponti oktatás, rajz témákkal.
A csernátfalusi Bálint István
festőművészt tanárának és mentorának tekinti.
1991-ben mestertanári kinevezést kap, rajz katedrára.
1991-1996 között oktatói véglegesítői vizsgákon vesz részt.
1995 – alapító tagja a Romániai
Magyar Népművészek Szövetségének.
1996-ban létrehozza a Celestin
Freinet Interdiszciplináris Interkulturális alapítványt, ami szintén
gyermekközpontú oktatás.
Műhelyfoglalkozásokat, grafikát, modellezést, makramé megoldásokat, rajzot, festészetet,
és sok más műhelyfoglalkozást
foglal magába, ami alternatívát
nyújt az életben. Később ládafestéssel és felújítással is foglalkozik,
számtalan nemzeti és nemzetközi
utca

(Nagyút) 87.
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alkotótáborban vesz részt.
Tevékenysége elismerése jeléül
2000.10.02-án megkapja a Népművészeti Díjat.
Következik 2000-ben a lektori
elismerés a rajz, festészet, modellezés terén.
2012.05.05-én Székelyudvarhelyen Erdélyi Viseletkonferencia
díjat kap.
2009-2012 között elvégzi a
Metafizikai Szellemtudományi
Akadémiát; Budapesten sikeres
vizsgát tesz le és szerez diplomát
mint parapszichológus. Itt megtanulja, hogy a félelem az erkölcsi
tekintély hiánya és a társadalomnak nem szabad az egoizmus
értékeit építenie, mert egységes
a világ. A szakrális tér, mely az
örökkévalóság része. Tér, mely a
Hit jelképes tere. Hitünk része, s
mint ilyen: Isteni Tér.
Gyulai Nagy Margit hétfalusi
festőművészről rengetegen
hallottak, itthon és határokon
túl, művei, alkotásai, „víziói” által
tette ismertté a Barcaságot, a
világ több kontinensén is, azonban ritkán adatott meg neki,
hogy itthon, azon a földön, amit
hazájának vall és nevez, a hétfalusi csángó tájakon mutassa be
alkotásait. Habár Felsőrákoson
született és házassága kapcsán
ismerkedhetett meg Négyfaluval,
élete pályájának során alkotásaival méltatta a barcasági csángókat, a hagyományos és egyben
különleges csángó népviseletet, a
Hétfalut körülvevő tájakat, a népi
szokásokat, egyszerűen azt a sok
szépet és jót, amit itt ajándékba
kapott és amit kötelességének
érezte hogy megőrizzen és alkotásai kapcsán népszerűsítsen.
Itt látott napvilágot több olyan
kiváló művészi alkotása, mely a
festészeten és magán a festményen kívül, a csángó mindennapok elemeit is tartalmazza,
melyek egyben különlegessé , varázslatossá teszik alkotásait. Nem
mindennapi látvány az, hogy
egy festmény egy csángó ruha
szövetből készült mintázatát is
tartalmazza, vagy a mű elkészítéséhez használt színkombináció,
a csángó népviselet elbűvölő
színeit teremtse vízió formában a
tisztelt műkedvelő szemei elé. De
még ezentúl is, túllépve a fizikai
világ határát, lelkileg elragadja,
megragadja azt a személyt, aki a
műalkotásokban felfedezi mindazt, amit Gyulai Nagy Margit – a
mi Margit nénink –, az ő víziói
által elénk tár és hagyja, hogy
más is lássa benne mindazt, amit
számára a tűzzománc technika és
grafika által készített festmények
jelentenek, mint víziók.
(Folytatása a 3. oldalon.)
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(Folytatás a 2. oldalról.)
Víziók, melyek a művész bevallása szerint „akár azon a röpke pár
órán keresztül is” amennyi idő
igényeltetik azért, hogy a lelki
világból származó látomás fizikai
formát öltsön, vászonra kerüljön,
megszülessen és minket kápráztasson és arra késztessen, hogy
elmerengve próbáljuk megtalálni
a mű által a saját személyi igazságunkat, saját értékeinket.
Gyulai Nagy Margit a fény művésze. Számára ez ugyanolyan mint
a gótikus építőművészek számára volt a lux nova, a sötétség
után újonnan felfedezett fény:
a mindenséggel való egyesülés
módja, a lélek mélységének és
magasságának legpontosabb
megközelítése.
Gyulai Nagy Margit összes munkájában megvan ez a sugárzás,
amely egész életét jellemzi. A
tiszta lélek és a szépségre való érzékenység sosem hagyja cserben,
akármibe fogjon is bele. Több
mint három évtizedes munkássága során, a reneszánsz ember
sokoldalú bátorságával vágott
neki mindennek, ami útjába került: foglalkozott grafikával, rajzzal, készített kerámiaműveket,
makramé-képeket, kollázsokat,
üvegfestményeket-és nem utolsósorban, több nemzedéknyi
gyermeknek mutatta meg azt a
csodát, amelyet a művészet tartogat felfedezői számára. Színes,
vibráló munkái olyanok, akárcsak
ő maga-ez a lendület tette lehetővé, hogy újra váltani tudjon.
Az utóbbi években Gyulai Nagy
Margit az egyik legősibb tradíciót
választotta, a belső és külső tökéletességre való törekvéshez:
a kereszténység legrégebbi, és
még korábbról örökölt eszközét
használja, a legnemesebb, legtartósabb fémet, az aranyat.
Pszeudo-Dionüsziosz a Kr.u. 5.
századi görög teológus és filozófus szerint, akinek esztétikai
nézetei kétségtelenül nagy befolyással voltak az elkövetkező
századok művészetére, az arany
„lerombolhatatlan, bámulatos,
kiaknázhatatlan, tiszta ragyogás”.
Az arany nem annyira szín,
mint inkább tündöklő fény és
ragyogás. A színek a fénytől kelnek életre, az arany önmagában
aktív fény, sugárzás. Az arany
a legösszetettebb szimbólum,
amely azonban csakis pozitív dolgokhoz köthető már ősidők óta
a napfény, a tűz színe, az isteni
hatalom, a megvilágosodás, az
örökkévalóság jelképe.
Ennek a korszaknak a legszebb
műve talán éppen az önarcképe,
nem véletlenül, hiszen a műfaj
maga olyan fajta szembesülést
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kíván, amely csak a nagyon erőseknek adatik meg.
Ez az önarckép az, amelyben
benne van minden, amit a festőnő önmagáról és a világról
tapasztalt, benne van mindaz,
ami már első munkáitól kísért,
az alkotás kínjai, pokoljáró gyötrelmei, ugyanakkor a létezés
csöndes öröme, a megdicsőülés
szépsége és a mindig visszatérő,
útmutató fény.
A fény az, amely felmagasztosít
és megszabadít a fizikai valóság
kötelékeitől-vagy ahogy maga
mondta: „fényre vágyunk mindannyian, ezért minden alkotásomat arany fénnyel szórtam be,
hogy ne csak három dimenzióban
rezegjenek”.
Gyulai Nagy Margitnak létezik
egy másik dimenzió is, amely a
kézzelfogható realitáson túlmutat, a harmónia az egyensúly
dimenziója és minden művével
ezt a nehezen meghatározható
valóságot akarja megfogni és
odaajándékozni annak, aki képes
arra, hogy megérezze a képeiből
áradó erőt és „rezgést”.
Kiállításai:
1979-2001 Brassói Lapok Galéria,
Apáczai Csere János Reménység
Háza, galéria műhelybemutató,
modellezés.
Tavaszi tárlat. Őszi vásár. Csoportos kiállítások.
2007 Csoportos kiállítás Áprily
Lajos Főgimnáziumban
2000-2016 Kőrösi Csoma Sándor
kiállítások a K.Cs.S. napok alkalmából - Kovászna
2012-2020 Ünnepi tárlat Március
15 tiszteletére – Székely Nemzeti
Múzeum Kézdivásárhely
2017 Újabb kiállítás Áprily Lajos
Főgimnáziumban
1984-1990 Csoportos kiállítások
sorozata a Megéneklünk Románia
megyei és országos szakaszán
1987 Lehetséges vidám park-Bukarest csoportos makett kiállítás
1990 Karikatúra Humorfesztivál
– Bucovina-Poppas díj
1996 Dombormű kiállítás – Csíkszereda-Műhelybemutatóval
1997-2019 Csoportos kiállítások,
műhelybemutatók, táborok-Temesvár, Arad, Marosvásárhely,
Csíkszereda, Kézdivásárhely, Bukarest, Brassó, Négyfalu, Szentpéter
1997-2013 Hétfalusi Népi Csoport-képzőművészeti, népművészeti kiállítások, hagyományőrző
pilot projekt kiállításai az evangélikus templomokban, Csán-

gó galériában, Csángó Házban,
Etnográfiai Múzeumban, Redut
kulturális központban-Brassóban,
illetve a Karácsonyi vásárokon,
mint interkulturális tevékenység.
2015 Brassói evangélikus templomban
2016 Csángó találkozón Pürkerecen. A reformáció „500 éve”
mottójával Csernátfalusi és a Türkösi evangélikus templomokban
1999 Csoportos kiállítás Brassói
Lapok – Dortmund-Németország
2000 Csoportos kiállítás – Rennes-Franciaország
2004 Egyéni kiállítás-Apáczai
Csere János – Reménység Háza-Brassó
2005 Egyéni kiállítás-Európa
galléria-Brassó
2005 Egyéni kiállítás-Dózsa
György Művelődési Ház-Budapest
2006 Egyéni kiállítás-Mozaik étterem és Kávézó-Budapest
2010-2018 Kiállítások az Incze
László Céhtörténeti Múzeumban-Kézdivásárhely
2012 Egyéni tárlat-FIKCIÓ-az
OKIAN gallériában, Márciusi Ünnepi tárlatokon-Brassó
2013 Népviseleti kiállítás-Székelyudvarhely – elismerés díj -népviselet/ méltatás díj- bútorfestészet
2016-2017 Kiállítás a Kőrösi Csoma Sándor kiállításokon
2016 Közös tárlat a Barcasági
Magyar Képzőművészek , ACSJ
és Tiszántúli Református egyház
szervezésével
2014 Egyéni kiállítás-Ősrégi
rezgések-Redut Művelődési Központ-Brassó
2017 Csoportos kiállítás-Aquarell-LA STRADA vendéglőben-Brassó
2018 Csoportos kiállítás-Grafika-EUROPE galléria –Brassó
2018 Csoportos kiállítás-Aquarell-ERZSÉBET PALOTA-Budapest
2019 Csoportos kiállítás-Grafika-EUROPE galléria –Brassó
2019 Csoportos nemzetközi
kiállítás-Aquarell-NEMZETI SZíNHÁZ-Bukarest
2019 Csoportos nemzetközi
kiállítás - Aquarell-PARLAMENT-Bu-
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karest
2019 Csoportos kiállítás- Március-tavaszi tárlat-Reménység
Háza-Brassó
2019 Életmű kiállítás-Május
9.-Apáczai Csere János-Reménység Háza-Brassó
Több tematikában alkotott,
művei számottevőek.
A Rezgések sorozata 50 faktorból tevődik össze. „Megszabadult
felületek, agresszív szakításokkal,
egymásra illesztve , kollázsszerűen, különböző formára domborítva, mondható- fotó-domborműnek is.”
Festett üveg alkotásaival 2005ben részt vett a DÓZSA GYÖRGY
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN megszervezett kiállításon, Magyarországon.
Az In Memoriam újrahasználható régi népviseletből, 50 faktorból alkotott sorozat. Padláda
részek felhasználásával dekoratív
domborművek.
Az Ősrégi rezgések sorozata 24
alkotásból áll.
Az Örök kertben virágjai elevenednek meg minden évszakban.
Életmű összefoglalója a Napmadár sorozat.
„Legtöbb ember anélkül hal
meg, hogy egy szemernyi igazságot is megtudna önmagáról.
Talán megtudja a másvilágon.
Némelyeknek azonban megadatik, hogy az életében felismerjék
értéküket”’
(A hamis súly: Joseph Roth)
Felismertük, felismerjük Gyulai
Nagy Margit értékeit, elismerjük
munkásságát. Margitka – kedvessége, állandó mosolygása, vidámsága végett a mai napig mindenki
Margitkája – állandó résztvevője
a barcasági magyar képzőművészek éves seregszemléjén Brassóban, illetve a kovásznai Kőrösi
Csoma Sándor ünnepi tárlatain.
Energiája kimeríthetetlen, alkotóereje változatlan.
Kedves Margitka! A barcasági kulturális életben kifejtett kimagasló
tevékenységedért, a barcasági
csángó-magyarokért és a Kárpát-medence magyarságáért véghezvitt munkád elismeréseként
fogadd szeretettel a Zajzoni Rab
István díjat. Isten éltessen sokáig!
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Az Árpád-szobor
fel állítása
(Folytatás az 1. oldalról.)
1913-ban székelyhidasi előnévvel magyar nemességet kapott,
utóbb a román koronarend
tiszti keresztjével is kitüntették.
Bányáiból szállították a követ
a fővárosi Országház és a Kúria
épületeihez, Kolozsvárt pedig
az egyetem, az Igazságügyi palota, a Státusházak és a Sebestyén-palota felhúzása fűződik
a nevéhez. Harminckét évig
töltötte be az ortodox zsidó
hitközség elnöki székét Sokrétű
támogatásban részesítette Kolozsvár szépítését, fejlődését.
A két, 1849. október 18-án, a
szamosfalvi határban kivégzett
honvédvértanú, Tamás András
és Sándor József emlékművéhez szükséges követ, a felirattal
együtt a saját költségén dolgoztatta ki, szállíttatta a helyszínre
és állíttatta fel.
Ő alapította a kolozsvári Zsidó
kórházat is 1927 októberében.
Kolozsváron több ingatlannal
is rendelkezett, vállalkozótársa
Reményik Károly építész volt, Reményik Sándor költő édesapja.
A 270 000 kg faragott kő mind
kolozsmonostori homokos mészkő volt. „A kolozsmonostori és bácsitoroki bányák köveit Bécsben
is keresik. E kövekből szállítanak
jelenleg az új országház díszmunkáihoz is” – jelentette az Iparkamara 1891-ben, innen tudjuk
meg, hogy ezekből a bányákból 5
szobrász és 48 kőfaragó alkotott,
valamint azt is, hogy 1892-ben
Smiel Dávid Oláh-Nádason nyitott
egy új kőbányát.
Az emlékoszlop helyével egy
apróbb gond is adódott, ugyanis
a Cenk csúcsán egy háromszögelési fixpont volt, amelyet a szobor miatt el kellett mozdítani.
A Székely Nemzet 1896. június
6-iki, 14. évfolyam, 84. számában
a következőket olvashatjuk ezzel kapcsolatosan: „Felemlítjük,
hogy Brassóban a Cenken emelendő oszlop helyét, mely épen
egyik háromszögelési fixponttal
esik össze, június hó 3-án állapította meg a cs. és kir. földrajzi
intézet által kiküldött százados
Bánhegyi Aladár kir. mérnökkel,
aki az építés műszaki vezetésével
van megbízva. A millenáris emlék
felállítása folytán elmozdított
sarokpontnak ugyanis új szögmérések által való megállapítása
vált szükségessé.”
A Vasárnapi Újság 43. évfolyamának 38. száma (1896. szeptem-
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ber 20.) kitér a millenniumi emlékművek tervezőire: „Az ország
hét pontján részben befejezett,
részben pedig épülő félben levő
emlékek, megkülönböztetett
változatossággal, egymástól lényegesen eltérő architektúrával
bírnak. Ezek mindenikének megalkotója Berczik Gyula műépítész
és műszaki tanácsos. Berczik
Temesváron született, műszaki
tanulmányait a külföldön fejezte be. 1879-ben a kereskedelmi
minisztériumba lépett és azóta
annak technikus karában előkelő helyet foglal el. Tevékeny,
fáradhatatlan munkásságát az
országban különböző nyilvános épületek hirdetik és több
budapesti palotaszerű lakó- és
bérház tanúskodik arról a nagy
kört felölelő munkásságról, mely
a tervező előkelő képességeit
sikeres eredményekben tünteti
föl. Az ezredévi emlékek építése
síkra szólította és kipróbálta a jeles szakember erélyét és gondos
körültekintését.”
Berczik Gyula (1853–1933) tervei alapján a szobrot Jankovics
Gyula szobrászművész faragta.
Jankovits Gyula (Pest, 1865. április
9. – Pomáz, 1932. december 23.)
szobrász tanulmányait az Iparrajziskolában, majd Iparművészeti
Iskolában kezdte, majd Münchenben és Bécsben folytatta
ösztöndíjjal. Ismertségre a Libatolvaj című szobrával tett szert.
Alkotásai emlékművek, egyházi
szobrok, épületplasztikai munkák
az Országházon, síremlékek a
Kerepesi úti temetőben. Nevezetesebb munkái: a budai Szent
Gellért-szobor (1902), Asztrik apát
szobra Pannonhalmán, Jókai Mór
mellszobra a Svábhegyen (1905),
Szarvas Gábor, Salamon Ferenc
mellszobrai Budapesten, II. Rákóczi Ferenc szobra Zomborban.
A ma már nem ismert tervek
szerint az emlékmű összmagassága 21,5 m volt. A kerek talapzat,
amelynek tetejére díszes kőkoszorút terveztek 8 m magas volt, erre
jött rá a 10 m magas dór oszlop,
amelynek a tetején a 3,5 m magas
honfoglaló közvitéz szobra állt.
A művész két szobortervet
mutatott be, a bizottság pedig
a kevésbé provokatív, nyugodtabb alakot fogadta el. Költségtakarékossági okokból a dévényi
és brassói emlékoszlop tetejére
ugyanaz a szoboralak került. A
két talapzat és a két oszlop különböző, de a két 3,5 m magas
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Nagyanyám, a sámán
Sokáig azt hittem, hogy anyai
nagyanyám valami sámán, vagy
gondolatolvasó, mert minden
szavamat kitalálta, még mielőtt
megmozdult volna az ajkam.
Vagy inkább nem is azt, amit
mondani akartam, hanem a való
igazat. Egyszer például csípőre
tette a kezét és hiányzó fogai
miatt kissé selypegő hangján
rám ripakodott:
– Ki ette le a meggyszemeket
a torta tetejéről? A reggel még
mind a 12 szem rajta volt?
Én hirtelen a fülemhez kaptam, valószínű abbéli félelmemben, hogy most a hallókészülékem kerül kezelésbe, mire ő
rögtön rám csapott:
– Ahááá! Tudom már: te voltál az! Hát ezzel el is játszottad
az ebéd utáni tortaporciódat.
Amikor a többiek lakmározzák a
habos szeleteket, te majd az ellopott meggyeken fogsz elmélkedni.
Máskor pedig ugyancsak csípőre tett kézzel várt a kapuban:
– Volt ma felelés? – vett hoppra, rögtön a halk „kezitcsókolom” után.
Én azonnal rávágtam, hogy
nem, de közben a keményített,
fehér galléromat babráltam,
mert hirtelen úgy tűnt nekem,
hogy kissé behorpadt a csücske.
– Hát persze, hogy volt, csak éppen nem tízes az eredmény – adta
meg a helyes választ nagyanyám.

Nagyon későre értettem meg,
hogy nem volt ő sámán, sem
gondolatolvasó, csupán csak a
kezemet figyelte. Az árulta el
neki folyton a valóságot. Ennek
a tudásnak aztán én is hasznát
vettem, amikor kezdő tanár koromban a nebulók apró-cseprő
csínytevéseire kellett fényt derítenem. Ha például eltűnt N.
Péterke radíros ceruzája, a síri
csendben feltettem a kérdést:
– Ki tulajdonította el a Péter
ceruzáját?
A 28 nebuló közül egy rögtön
megmoccant. Abban a percben
sürgős tudakolnivalója akadt a
háta mögötti pajtásától, vagy
belekotort a tolltartójába, hogy
a saját ceruzáit ellenőrizze. Megálltam mellette és addig nem
tágítottam, amíg elő nem szedte a kályha mögül vagy éppen a
táskája egyik zsebéből a lopott
ceruzát. Egyik munkatársam
meg is biccentette egy ilyen ártatlan eset kapcsán, hogy alighanem pályát tévesztettem: fel
kellett volna csapnom detektívnek. Sőt a nagyobb osztályosok,
ahol akkoriban német nyelvet
tanítottam, elneveztek „Herr
Polizei”-nak. Valahányszor (véletlenül) meghallottam a gúnynevemet, csak kuncogtam magamban, ugyanis csodálatra méltó
nagyanyám jutott eszembe, aki
minden turpisságot ki tudott szimatolni.

szobor ugyanazon terv alapján
készült. Felvetődött a szobrok
bronzba való kiöntése is, ezt
azonban elvetette a bizottság. A
végleges terveket 1895. december 18-án fogadták el.
Leírása: „Az 1896-ban, Berczik
tervei alapján, kolozsmonostori
mészkőből felépült, 21,5 m magas «Árpád-emlékmű» tömzsi,
hengeres talapzatból kiinduló,
kannelurás dór oszlopot formált,
melynek tetején egy Árpád-kori
fegyveres harcos 3,5 méteres
kőszobra, Jankovics Gyula művész alkotása állt. A talapzatot,
melybe a honfoglalás évszámát
is bevésték, a magyar címer
díszítette.” [Kovács Sándor: Honfoglalásunk hét emlékműve, Romanika Kiadó, Budapest, 2010.]
A kannelúrázott oszlopot
Benczúr Gyula javasolta, mert
nézete szerint így jobban érvényesült a ráhelyezett szobor.
Lotz Károly ezzel vitába szállt,
mondván, hogy a kannelúrázott
oszlopot csakis épületek elé
való. Végül a bizottság Benczúr

Gyula javaslatát fogadta el.
Vécsei Hunor így mutatja be
a megmintázott honfoglaló
vitézt: „Az egyszerű, széles övvel átfogott, dúsan redőzött
viseletben, fején sastollal ékes
sisakban megjelenített, biztos
kiállású harcos jobb kezében
leeresztett kardot tart, baljával
pedig egy Magyarország címerét
megjelenítő, hosszúkás pajzsra
támaszkodik. Maga a portré a
reformkortól kialakuló Árpád- és
honfoglaló harcos ábrázolások
kánonjába illeszkedik: csontos
arc, sasorr, kerek szem, bajusz és
kétoldalt lelógó hajfonat.”
A Brassói Lapok 1896. szeptember 5-iki számában így mutatják
be a kész szobrot: „oly kiváló
gonddal és műértelemmel lett
kidolgozva, hogy a szobor megtekintésénél elfelejtjük, hogy az
egy darab kő; azt vélnők, hogy
csupa hús és vér, egy elmúlt
század megelevenült harcias
alakja, ki eljött a jelenkor alakjait:
a hálás utódokat tettre s a kétes
jövő iránti bizalomra buzdítani.”
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