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Egy szobor –  két élet 
          Falunkban, Bácskossuthfalván található egy Kossuth Lajos-szobor a park közepén. Jártamban-
keltemben többször is találkozom vele, de a szoborról keveset tudtam. Mondhatni, szinte semmit sem. 
Édesapámat kérdezgettem róla, hogyan került oda, mikor avatták fel, milyen célból stb. Mivel az ezzel 
kapcsolatos ismerete neki is felületes volt, megkerestük Papp László helytörténészt, tud-e nekünk segíteni. 
A hosszúra nyúló beszélgetés után választ kaptam minden kérdésemre. Ezt követő en Papp László 
megkereste gyű jteményébő l a korabeli újságcikkeket. 

-  „Ollózzuk össze” a számomra leginkább érdekes részleteket, a kétszeri szobor avatás 
történetét – mondta. 

A Kossuth-szobor első  élete akkor kezdő dött, amikor Kossuth Lajos 1894. március 20-án 
meghalt Torinóban, és a nemzet hazahozatta. Alig volt város, falu, község, amely nem akart volna szobrot 
emelni Magyarország nagy fia tiszteletére. Így volt ez a Bácskában is, bár a lelkesedés sok helyütt csak 
lelkesedés maradt országszerte, de Ómorovicán nem. Sikerült gyű jtés útján mellszobrot készíttetni. A 
szoborállítás ötletét Vojnits Dezső , az ómorovicai önsegélyegylet elnöke vetette fel, amit a felszámolásban 
levő  önsegélyegylet bizottságának tagjai elfogadtak, és felajánlottak 50 forintot az elkészítésére. Hetessy 
Viktor, a református egyház lelkésze 12 forintot adományozott, majd 1894. május 5-én hozott határozatával 
a képviselő testület is 100 Ft-os felajánlással csatlakozott az adományozókhoz. A Polgári Kör keretein belül 
megalakítják a szoborbizottságot, amelynek elnöke Kovács Gyula rektor, a Polgári Olvasókör elnöke lett.  

 

A Polgári Kör nagyszabású gyű jtést szervez, amelynek eredményeként kicsik és nagyok, 
szegények és gazdagok, vallásfelekezetek, képviselő testületek, műkedvelő  polgárok, vidéki 
hazafiak és színészek összesen 629-en összeadják a szobor költségeit. Ómorovica község elöljárói 
megrendelik Kossuth Lajos 78 cm magasságú mellszobrát. Gerendai Antal budapesti kő faragó 
szobrászmű intézetében sikerül megegyezni a szobor kinézetérő l és elkészítésérő l. Alkotói 
Gerendai Béla és Kiss György szobrászok voltak. A 250 cm magasságú talpazatra állított 
mellszobrot, amely már így is égköve lehetett volna falunknak, még Jónás András, helybeli 



lakatosmester által készített díszes vasráccsal kerítették be, ezzel lenyűgöző  látványt keltve a 
falubelieknek és a falunkon áthaladóknak. 

Az elő készületeket követte az első  szoboravatási ünnep, melyre 1896. augusztus 20-án, 
gyönyörű  napsütéses idő ben került sor. Már a kora reggeli órákban kürtösök járták be Ómorovica 
utcáit, harsány kürtszóval jelezve a falu polgárainak a nagy nap eljöttét. Délelő tt 10 órakor 
kezdő dött az ünnepi műsor. Ekkorra már talpon volt a falu apraja-nagyja. Sokan érkeztek vidékrő l, 
Gyulafalváról, Csonoplyáról, Szabadkáról, Bajsáról, Csúzáról, valamint a szomszédos községek 
egyházi képviselő i is jelen voltak. Hivatalból megjelent Császár Péter járási fő szolgabíró,dr. Pataj 
zombori ügyvéd és lapszerkesztő  is, aki az ünnepélyen függetlenségi programmal szeretett volna 
fellépni. Dr. Pataj zászlókkal érkezett az ünnepségre, de a fő szolgabíró a zászlókat rendő rök által 
elvetette a nép kezébő l, és bevitette a községháza udvarába. A szoborbizottság meghívta Kossuth 
Lajos fiát is,  Kossuth Ferencet az ünnepségre, de ő  nem jött el. Okát nem lehet tudni a mai nap 
sem. A faluban élő  katolikusok a Szent István napi mise után (a protestánsok nem tartottak 
istentiszteletet) a 4000-5000 fő re felszaporodott polgárság menete élén - a szoborbizottsággal és a 
tűzoltósággal együtt - a községháza elő l indultak el a leleplezendő  műemlékhez. Ez a Kerényi (ma 
Kossuth utca) és a Bajsai (ma Bajsai út) országutak által képzett téren volt felállítva. Az ünnepség 
szép rendben zajlott, de egyes résztvevő knek úgy tetszett és úgy emlékeznek vissza, mintha 
Kossuth Lajosban nem a nagy hazafit ünnepelték, hanem inkább a protestáns egyház nagy 
szülöttjét, ami a szoboravatás ezen pontjára némi árnyékot vetett volna. 

Az ünnepély a Polgári Kör dalárdája által elénekelt Himnusszal vette kezdetét. Utána 
Hetessy Viktor, ómorovicai református lelkész reverendában és palliumban református alkalmi 
imakönyvbő l felolvasott egy hosszú alkalmi imát. Beszédét a reformátusok hangosan 
megéljenezték. Hetessy Kossuth emlékszobrát a „kegyelmes Isten, a mindenható égi Felség” 
védelmébe és oltalmába ajánlotta, majd felavatta a szobrot. A lelkész imáját a Nemzeti ima 
követte, amit a Polgári Kör énekkara énekelt el. Az ómoravicaiak Kossuth szobrát a millennium 
évében emelték. Az „Ezredéves és szoborleleplezés” beszédet a Polgári Kör és a szoborbizottság 
elnöke, Kovács Gyula rektor tartotta. Beszéde emelkedett és lelkes volt. Kivívta az összegyű lt 
tömeg tetszését. Kossuth Lajost a magyar nemzet megváltójának mondta, „kihez fogható lángelmét 
a magyar föld nem szült, mióta Árpád elfoglalta a hont.” Ezt követte a szoborleleplezés és a 
„Millenniumi Himnusz” a Polgári Kör elő adásában. Az ünnepi program hatodik pontja egy 
szavalat volt „A szobor elő tt” címmel. Maga az író, Faragó József szavalta el. Az ünnepség tovább 
folytatódott énekekkel és szavalatokkal. Az összegyű lt polgárokkal ismertették a szobor történetét. 
A program utolsó pontjaként Kunszabó Antal, községi jegyző  a község nevében atillában vette át a 
szobrot a szoborbizottságtól. A díszmagyarba öltözött hölgyek és urak díszes koszorúkat helyeztek 
a szobor elé és köré. Így el volt halmozva koszorúkkal és virágcsokrokkal. Szinte meg sem lehetett 
közelíteni. Körülötte színes lampionokat gyújtottak, amik még a következő  napon is égtek, és 
vonzották a bámészkodó tekinteteket. 



 

Az átadást követő en a „Kossuth induló” eléneklése alatt a szervező k bevonultak a Polgári 
Kör helységeibe, ahol társas ebéden vettek részt. Az első  köszöntő t Kovács Gyula rektor mondotta 
a királyra, Hetessy lelkész úr pedig a meg nem jelent Kossuth Ferencre. Az ünnepség után egész 
nap kis füzetecskéket árultak, amelyekben az elhangzott beszédek, az ima volt kinyomtatva. Az 
ebbő l származó bevételt a mellszobor parkosítására szándékozták fordítani. Este több helyen 
táncmulatságot tartottak a polgárok részére. Az itt felállított szobor volt a megye első  Kossuth 
szobra. Állt is a szobor talpazatán egészen 1919-ig, amikor is a bevonuló szerb katonák 
ledöntötték.  

Számomra itt ért véget a szobor első  élete, de a története még korántsem. Nem lehet 
pontosan tudni, hogy mi történt egészen 1941-ig, amikor a szobor felállításra került, de nem a 
talapzatán, és csak nagyon rövid ideig, 1944 nyár végéig. Ső t, ha fokozni akarnám, akkor a 
megtalált dokumentumok nem is említik teljes bizonyossággal azt, hogy a szobor állt ebben az 
idő szakban. Ezt követte a műemlék regénybe illő  sorsa. A negyvenes években eltűnt, majd a 
véletlen folytán 1985-ben megkerült. Ifjú Harcsa Sándor találta meg nagyanyja padlásán egy 
nagytakarítás alkalmával. Elő ször Gő rh József mező gazdasági mérnöknek szólt, aki értesítette 
Csubela Ferencet. Ő k elhozták, megtisztították, majd miután Majoros Sándor lefényképezte, 
átadták a falu vezető ségének. 1985-tő l 1991-ig a szobrot megtisztításra a szabadkai Városi 
Múzeum restaurátorának adták át. A VMDK moravicai tagozatának tanácsa elő ször 1990. október 
15-én, másodszor 1992. január 13-án javasolta a helyi közösségnek annak visszaállítását. 1991. 
március 15-ei ünnep alkalmából a színházteremben kiállítják a Kossuth-szobrot. Sok-sok idő  után 
tartott megemlékezésen jelképesen megkoszorúzzák Kossuth Lajos mellszobrát. A szép számban 
összegyű lt közönséget Csubela Ferenc parlamenti képviselő , a VMDK elnöke köszöntötte. A 
színházban levő  koszorúzást megismételték 1992-ben és 1993-ban is, minden esetben a VMDK 
szervezésében. Ezt az idő szakot követte az általam második életnek nevezett korszak.  

A Moravicai Helyi Közösség közgyű lése 1994. február 14-i kibő vített ülésén úgy 
határozott, hogy Kossuth Lajos halálának 100. évfordulója alkalmából, a falu tisztelete és 
kegyelete jeléül, visszaállíttatja az 1896. augusztus 20-án felállított, a II. világháború végnapjaiban 
leszerelt és biztonságos helyre rejtett köztéri Kossuth-szobrot. A visszaállítás körüli teendő k 
szervezése, a tennivalók részleteinek megállapítása és kivitelezése céljából bizottságot nevezett ki, 
melynek tagjai: Tóthpál József, Méhes Béla, Csubela Ferenc, Gulyás László, Juhász Márta, Kiss 
Antal, Molnár András, Mašić Svetislav, Ifj. Somogyi Sándor, Gellér Tibor, Szilágyi József, 



Sztánkó Lajos, Ifj. Sétáló János. A bizottság elnöke Tóthpál József, a Mező gazdasági és Ipari 
Kombinát igazgatója volt.  A párton kívüli rendezvényre meghívták Magyarország és Szerbia 
művelő dési minisztereit. A Kossuth-szobor ismételt felállítása 90 ezer dinárba került, melynek 
felét a helyi közösség teremtette elő , másik felét pedig a polgárok adományaiból szándékozták 
megvalósítani. Folyószámlát nyitottak, amire az adakozó polgárok „A Kossuth-szobor 
felállítására” megjelöléssel átutalhattak pénzösszegeket. A jótékony adakozásból hat 
magánszemély és 22 vállalat vette ki a részét. A szobor visszaállítási dokumentációt Dudás Sándor 
szobrász, valamint Budai László, a topolyai telekrendezési iroda vezető je készítették el. A szobor 
felállítását nem a régi helyére tervezték, hanem a falu központjában levő  parkba, ahol jelenleg is 
áll.  

A szoboravatásra 1994. március 20-án került sor. Délelő tt 10 órakor ökumenikus 
istentisztelettel kezdő dött. A gyönyörű  fekvésű  református templom színültig megtelt. Kiss Antal 
esperes március 15-e, valamint Kossuth halálának centenáriuma alkalmából történelmünk 
emlékköveirő l szólt. Arról, hogy egy kivételével mindegyik gyászbetűvel van teleírva. Ez a 
kivétel: március 15-e. „Emlékezzünk!”, szólította fel a gyülekezetet, az egybegyű lteket Kiss Antal 
esperes. „Annak a népnek, amely elfelejti nemzeti hő seit, nemzeti történelmét, nincs jelene, nincs 
holnapja.”. 

Az istentiszteleten jelen volt Nagy Kálmán, Moravica testvérvárosának, Karcagnak a 
lelkésze is, aki legvégül meleg hangon üdvözölte a moraviciakat, s mindazokat, akik eljöttek az 
ünnepségre. 11 órakor a szobornál kezdő dő  ünnepségre mintegy háromezren gyű ltek össze. Az 
árbocokon jugoszláv, szerb és magyar zászlókat lengetett a szél, az ünnepség résztvevő i közül 
többen magyar zászlókat lobogtattak. A hazai himnusz után elhangzott a magyar himnusz is, majd 
Tóthpál József, a szervező bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. Külön üdvözölte Kelemen 
András urat, a Magyar Köztársaság külügyi államtitkárát, a jugoszláviai magyar nagykövetség 
jelen levő  dolgozóit. Kecskemét, Kiskörös, Karcag testvérvárosok, illetve Harta, Mélykút, 
Bácsalmás nagyközségek küldöttségeit, Topolya község képviselő it, valamint Pacsér, Bački 
Sokolac, Krivaja és Gornja Rogatica, a Moravicával szomszédos falvak képviselő it, végül azoknak 
a vállalatoknak a képviselő it, amelyek anyagi támogatást adtak a szobor visszaállítására. „Ha 
elismerjük azt a tényt, hogy a nemzeti kisebbség az a híd, amely a hazát összeköti az 
anyaországgal, akkor fogadjuk el azt is, hogy e hídnak az egyik tartópillére a visszaállított 
Kossuth-szobor. Fogadjuk el azt is, hogy a visszaállított szobor legyen a szerb és a magyar nép 
barátságának szimbóluma.” Ő t követő en Kelemen András magyar külügyi államtitkár mondott 
beszédet, majd Sztánkó Lajos a helyi közösség elnöke szerb nyelven köszöntötte az 
egybegyű lteket. Az ünnepség a szobor leleplezésével és megkoszorúzásával ért véget. A 
rendezvény méltóságteljes volt, mentes mindennemű  kilengéstő l. Egy kis szépséghiba mégis 
becsúszott: a talpazatra kerülő  szövegben helyesírási és nyelvi hiba került. Az észrevétel után 
kijavították azt, és azóta is ott áll Bácskossuthfalva polgárainak büszkeségére. 

 „Alföld porában, kisváros sarában / 

A Napban és a hóban  nyugodtan áll”  

Kossuth szobra, ahogyan Juhász Gyula versében megénekelte.  



 

 Ma még áll talapzatán az 1896-ban elkészített és 1994-ben másodszor felállított Kossuth- 
szobor. Remélem, hosszú idő n keresztül büszkék lehetünk falunk egyik jelképére, csodálhatjuk, 
valamint fő hajtással tiszteleghetünk elő tte.  

 


