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A rudabányai Gvadányi-szobor története 

 
VIKTOR GYULA 

 
     Rudabánya képviselőtestülete 1923. november 16-án tartotta szokásos 
ülését, amelyen Kállai Géza, a Borsodi Bányatársulat (BBT) igazgatója 
hozzászólásában indítványozta azt, hogy gróf Gvadányi Józsefnek, a ne-
ves lovasgenerálisnak és költőnek, aki 1725. október 16-án született Ru-
dabányán, a közelgő 200. születésnapja alkalmából állíttassanak méltó 
emléket. Az indítványt elfogadták, és intézőbizottságot jelöltek ki a terv 
megvalósítására. E bizottság tagjai: Kállai Géza bányaigazgató, Ragány 
Bertalan c. esperes, szuhogyi r. k. plébános, Spergely (Görgő) Tibor dr. 
bányaorvos és költő, Kolos Jenő körjegyző, Eltscher Károly főtanító, El-
tscher Ede tanító, Fodor Margit tanítónő, Farkas János kántortanító, 
Csíky Árpád ref. kántortanító, Dudaskó Sándor adóügyi jegyző, Putyer 
István bíró, Samu János, Vincze Lajos, F. Jancsurák János, F. Jancsurák 
József, Vincze Bertalan, Bartus Lajos, Imri József kisgazdák. A Borsodi 
Bányatársulat tiszti kaszinója december 23-i ülésén arról döntöttek, hogy 
mint erkölcsi testület, néhány taggal képviseltetik magukat a bizottság-
ban, a következő személyekkel: Cservenke Miksa, Csató Pál, Krausz 
Frigyes, Thern Sámuel, Wolf Jenő. 
     Ezek után az anyagiak előteremtése céljából vigalmi bizottság alakult, 
amelynek elnöke Kolos Jenő lett, tagjai közé pedig Bilik (Beke) Károly, 
Forisch Gusztáv, Schweitzer János, Dudaskó Árpád, Wolf Jenő és El-
tscher Károly került. 
     Az intézőbizottság első ülésén, 1924. január 25-én elnökké Kállai Gé-
zát, alelnökké Kolos Jenőt, jegyzővé Dudaskó Sándort, pénztárnokká 
Eltscher Károlyt választották. Ekkor döntötték el, hogy a költő emlékére 
egy bronzszobor felállítása lenne célszerű.  
     Kállai Géza javaslatára gyűjteni kezdték Rudabányán és környékén az 
elértéktelenedett egy- és kétfilléreseket, amelyek alapanyaga bronz volt. 
Vagy az adományozó kedv bizonyult csekélynek, vagy kevés aprópénz 
volt a lakosság birtokában, de a gyűjtés nem vezetett eredményre. Ezért 
az intézőbizottság 1924. május 16-án adakozási kérelemmel fordult a 
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környék nagybirtokosaihoz. Báró Radvánszky Kálmán ötmillió K-t (10 q 
búza árát), Polonkay András 100 ezer K-t ajánlott fel. E sikertelen pró-
bálkozások után a vigalmi bizottság gyűjtést indított, mulatságokat ren-
dezett, s a bevételeket a szobor céljaira fordították. Mivel a korona szinte 
napról napra inflálódott, időszakonként bronzot vásároltak, s azt a 
Gutmann testvérek budapesti raktárában tárolták. Kállai Géza indítvá-
nyára a község képviselőtestülete 1925. március 19-én 20 millió K-t, 
majd újabb 13 milliót ajánlott fel; ezek 65 %-t a Borsodi Bányatársulat 
fedezte, mint legfőbb adózó. A Tiszti Kaszinó 2,5 millió K-t, Laufer Jó-
zsef gépgyáros egymillió K-t adományozott a nemes célra.  
     Az általános gyűjtés eredménye 1925. július 16-án a következő volt: 
 

     Rudabánya községre eső pótadó cca.                           11.550.000 K 
     Rudabánya községben eszközölt gyűjtés                       1.500.000 K 
     Borsodi Bányatársulat pótadó címén                           21.450.000 K 
     BBT és dolgozói adományi és gyűjtései                      23.056.000 K 
     Radvánszky Kálmán báró adománya                             5.000.000 K 
     Rudabányai Fogyasztási Szövetkezet adománya              100.000 K 
     Összesen:                                                                     62.656.979 K     
  
     Később még a következő adományok érkeztek: br. Ragályi Balassa 
Ferenc ragályi földbirtokos 3 millió K, Ragályi Gyula és Ragályi Ferenc 
felsőkelecsényi földbirtokosok 1 millió K, dr. vitéz Görgő Tibor gyűjtése 
1 millió K, Ragány Bertalan 200 ezer K, Kner (Karvaly) József kurityáni 
bányamérnök gyűjtése 700 ezer K, Szuhogy község gyűjtése 340 ezer K, 
Kállai Géza hiánypótló adománya 1 millió K.  
     Az intézőbizottság 1924. április 2-án a Hősök Emlékét Megörökítő 
Országos Bizottsághoz fordult a szoborpályázat kiírása érdekében. Ez a 
szervezet Pásztor János szobrászművészt bízta meg az emlékmű tervei-
nek elkészítésével, aki pályaművét 1924. október 10-én küldte el Ruda-
bányára. Ezt a bírálóbizottság azzal fogadta el, hogy a művész az alkotá-
sért és közreműködésért 16 millió K díjazásban részesül.  
     A mellszobor és a relief öntését a Galli és Vignali öntőcég végezte 
22.655.880 K-ért; a terméskő talapzatot a Seenger-féle kőfaragótelepen 
formálták, 16.700.000 K ellenében. Az előkészítés időszakában aprán-
ként 144,5 kg bronz  gyűlt össze, amelyet Laufer József gépgyáros szál-
líttatott az öntödébe. 
     Az emlékmű helyét Rudabányán lázasan keresték. Eredetileg a volt 
Gvadányi-portán szerették volna felállítani, majd az akkori Vásártéren. 
Ezeket végül elvetették, s a római katolikus templom előtti teret jelölték 
ki az emlékmű helyének, amelybe az egyházközség is beleegyezett, s le-
mondott a szobor tulajdonjogának szolgalom útján lehető elnyeréséről.  
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     A szoborállítás helyi manuális, fizikai munkálatait a bányaüzem dol-
gozói végezték. Az emlékművet nyolcszögű, terméskő alapú vaskerítés-
sel övezték, amely a mai napig is áll.  

     Az avatóünnepséget 1925. augusz-
tus 25-én tartották, összekötve a Szent 
István-napi búcsúval, s ebből az alka-
lomból Borsod vármegye törvényható-
sága Rudabányán rendkívüli díszköz-
gyűlést tartott Gvadányi József emlé-
kére. Az ünnepségen a korabeli lapok 
szerint 10.000 fő vett részt, s mindmá-
ig a község legnagyobb szabású ren-
dezvénye maradt. A vármegye notabi-
litásai közül megjelent: dr. Soldos Bé-
la főispán, Zsóry György alispán, dr. 
vitéz Görgey László vármegyei fő-
jegyző, dr. Fekete Bertalan tb. főszol-
gabíró, dr. Szepessy Orbán tb. fő-
ügyész, dr. Molnár József alügyész, 
Meskó Barna és Máriássy István árva-
széki ülnökök, Mogyoróssy Bertalan 

ózdi, Maklári Dezső sajószentpéteri, Zombory Zoltán mezőcsáti, Molnár 
Zoltán putnoki főszolgabírák, Lovász János edelényi parlamenti képvise-
lő, Tarnay Gyula nyugalmazott főispán stb. Miskolc város tanácsát és 
törvényhatósági bizottságát dr. Hodobay Sándor polgármester vezetésé-
vel a következők képviselték: dr. Máday Lajos aljegyző, Bank Sándor, a 
Lévay József Közművelődési Egyesület igazgatója, Leszih Andor múze-
umigazgató, Farkas István, Bátorffy Ferenc, Berzy Sándor, Gálffy Ignác, 
Majoros János és Hercz Ödön. Az irodalmi társaságok részéről megje-
lent: Császár Elemér akadémikus, irodalomtörténész, Markó Miklós tör-
ténetíró, Rexa Dezső Pest megyei főlevéltárnok; s eljött még Palcsó De-
zső festőművész is Budapestről. A hadsereg részéről jelen volt vitéz Nagy 
Pál honvéd főparancsnok, Ludwig György tábornok, Somogyi Aladár, 
Tavassy Gyula, Józsa Dezső ezredesek, Gömöri Árpád alezredes. 
     A Rudabányára érkező vendégek tíz tölgyfakoszorús, fellobogózott 
díszkapun át tették meg az utat a vasútállomástól a Gvadányi térig; köz-
ben leventék, önkéntes tűzoltók, díszegyenruhás bányászok álltak díszőr-
séget. Délelőtt 11 órakor hálaadó istentiszteleten vett részt a közönség, 
amelyet Ragány Bertalan esperes Eltscher Károly főkántor közreműkö-
désével celebrált. A szertartás után hatalmas lombsátorban tartották meg 



 66

a törvényhatósági bizottság díszközgyűlését. Soldos főispán elnöki meg-
nyitója után Szentmártony Dániel ref. lelkész mondta el emlékbeszédét.  
     A szobor leleplezésének ünnepségét Csíky József rudabányai ref. lel-
kész nyitotta meg, majd Császár Elemér, a Magyar Tudományos Akadé-
mia tagja, egyetemi tanár méltatta Gvadányi József irodalmi munkássá-
gát. Beszédét így fejezte: „Fölemelem a rudabányai Gvadányi-emlékről 
a leplet, s a nagy magyar költőnek és nagy magyar embernek bronzba 
öntött képmását, Rudabánya község és a Borsodi Bányatársulat áldozat-
készségének nemes megnyilvánulását átadom a községnek, hogy Gvadá-
nyi szobra századokon keresztül hirdesse a magyar szellem diadalát, az 
utókor háláját, a költészet dicsőségét.” 
     A leleplezett szobrot először vitéz Nagy Pál főparancsnok koszorúzta 
meg a magyar honvédség nevében, majd Hodobay Sándor, Császár Ele-
mér, Bank Sándor és még sokan mások helyezték el koszorúikat, virág-
csokraikat a szobor talapzatán. Végül Kállai Géza kérte a község lakos-
ságát, őrizze meg a szobrot időtlen időkig.  
     A bronz mellszobor és a talapzaton elhelyezett dombormű egyébként 
Pásztor János egyik legsikerültebb műve; ezt ő maga is többször emle-
gette. A művész barokk stílusban, de realista elemeket is alkalmazva 
mintázta meg Gvadányi alakját. A szobor súlya 76 kg. A talapzat elejére 
erősítve bronz domborművön látható a peleskei nótárius lovas alakja, 
amelyet a kritikusok jobb színvonalúnak tartanak a szobornál is. Közvet-
lenül a szobor alatt helyezte el a művész a Gvadányi-család kőből fara-
gott címerét. Az ősi olasz címer: pajzsban egy szerencsefej, amelynek a 
szájából rózsaág nő ki; ez később kiegészül a Sobieski János által ado-
mányozott lengyel fehér sassal. Alatta a felirat: GRÓF GVADÁNYI JÓ-
ZSEF 1725-1801. A talapzat hátoldalán egy másik szöveg olvasható: 
RUDABÁNYA NAGY FIÁNAK ÁLLÍTOTTA A KÖZSÉG LAKOS-
SÁGA ÉS A BORSODI BÁNYATÁRSULAT IGAZGATÓSÁGA 1925. 
     Ezután csaknem 30 évig háborítatlan nyugalommal állt a római kato-
likus templom mellett a község nagy szülöttének a szobra. Egy-egy jeles 
alkalommal megkoszorúzták, mellette rendezték meg nemzeti ünnepeink 
jórészét. Az 1950-es években azonban szálka lett a község vezetőinek 
szemében, akik az akkori idők szellemének engedve, le akarták dönteni a 
„népnyúzó és piszkos gróf” mellszobrát. Ezt elkerülendő, Kecskés János 
tanácstitkár és Vincze István tanár javaslatára áthelyezték a szobrot a régi 
Vásártérre, a műemlék református templom elé, ahol kevésbé volt „szem 
előtt”. Itt áll ma is; régi nyolcszögletű kerítését újabb vaskerítés övezi, 
néhány éve kikövezett belső térrel.  
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TÓTH Kálmán: Lezajlott Rudabányán az országos Gvadányi-ünnep. = 
Miskolci Napló, 1925. aug. 22. 3-4. old. 

 
 

 
 

A Gvadányi-család címere. 


