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Nyíregyháza és az aradi Kossuth-szobor

Nyíregyháza és az aradi Kossuth-szobor kapcsolata 1924-ben kezdődött s talán 
még most sincs lezárva. A történelmi idők mélyén, a nagy nemzeti traumák idején 
kezdődött az a történet, amely a jelenkorban s a jövőben fog megoldást nyerni. 

Kossuth halálát követően, a szeretet, tisztelet és kegyelet megnyilvánulásaként 
szoborállítási láz kerítette hatalmába a magyarságot.

Tárgyiasult kultusza, halála után, a művészet egy újabb formájában, a szob-
rászatban jelentkezett. Halála napjaiban országos mozgalom bontakozott ki egy 
Kossuth-szobor felállítására, a fővárosban. Éveken keresztül folyt az adományok 
gyűjtése a legkülönbözőbb formákban és módszerekkel. Igen hosszan lehetne so-
rolni az adományok és adományozók sorát, mert a cél, a budapesti Kossuth-szobor 
csak 33 év után készült el és avatta azt fel Horthy Miklós, Magyarország, Kossuth 
után következő, kormányzója, 1927. november 6-án.

1894 és 1927 között szerte az országban 80 szobrot emeltek, a Kossuth esz-
méit és emlékét ápolók. Szabolcs megyében, ebben az időszakban, hat telepü-
lésen állítottak bronzba és kőbe vésett emléket a neves férfi únak, amelyekkel 
más megyékhez viszonyítva is büszkélkedhet. Szabolcsban, 1902-ben, Kossuth 
születésének az évfordulóján bontakozott ki a szoborállítási láz. Tíz évvel később 
Nyíregyháza, a Kossuth-kultusz városa is szoborral adózott Kossuth emlékének. 
Amit a szoborról tudni kell:

Található: A városháza és a róm. kat. templom tengelyében, a főtéren. Felavatták: 
1912. szeptember 29-én. Típusa: Egész alakos, álló. Anyaga: bronz. Magassága: 3 
m. Talapzata: Talapzata bástyaszerű emelvény, amelyen legfelül a szabadság géni-
usza ül. Előtte balról egy fi atal férfi  ingét széttárva, életét ajánlja fel Magyarország 
szabadságáért, jobbról pedig egy idősebb férfi alak a rabszolgaság láncát tépi le a 
testéről. – Kossuth bronz alakja a mellékalakoknál lejjebb van.

Felirata: Kossuth. Alkotója: Bethlen Gyula. Finanszírozták: Nyíregyháza kép-
viselőtestülete (a megye és város 10 éven keresztül a költségvetésből egy megha-
tározott összeget fi zetett be a megyénél kezelt „Kossuth-szobor alapra”,) emellett 
alkalmanként gyűjtést szerveztek, és adományokat fogadtak el.1

Az a szobor, amely immár közel száz éve a miénk, nyíregyháziaké, legyen bármi-
lyen művészi színvonalú is, megőrzendő érték. A szoborról, mint minden művészeti 
alkotásról egyénileg és koronként is, más-más ítéletek, vélemények születtek és 

1  Ádámfy József: A világ Kossuth-szobrai. Budapest, 1979. 46. o. (A továbbiakban: Ádámfy, 1979.)
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születnek. Idézzünk fel egyet 1924-ből, amikor a nyíregyházi és az aradi Kossuth-
szobrok sorsa összekapcsolódott s tartott az egy évtizedig.

„Nyíregyházán, a Kossuth téren, a nagyszerűen fejlődő város szívében van egy 
szobor, amely szabadságra, demokráciára, honszerelemre, a nemzet és az egye-
temes emberiség nagy erkölcsi javaira kellene fi gyelmeztetnie, a legszentebb esz-
ményt kellene a – kő és a bronz tömör nyelvén harsogva hirdetnie – és e helyett a 
keserűséget, a vádoló kritikát váltja ki a hivatott és nem hivatott nézőből egyaránt. 
Ez a szobor Kossuth Lajos szobra, amely arra példa, miként lehet a művészetben 
elhomályosítani az eszmét, miként lehet zavarossá, kuszálttá tenni a gondolatot, 
amelyet ez a szobor dokumentálni akar. Szerencsétlen architektúrájáról boglyake-
mencének nevezte el a köznyelv a nyíregyházi Kossuth-szobrot s valóban a hatást 
mi sem zavarja annyira, mint az alapzatul és hátterül alkalmazott kőépítmény 
forma és vonal kiképzésének lomhasága. Zsúfolt és nyugtalan a mellékalakok 
együttese és goromba a főalak mintázása. Nyíregyháza valamikor kényszeredetten 
fogadta ezt a szobrot, amely a különösen klasszikusan szép Bessenyei-szoborra való 
gondolás után hat disszonánsan az artisztikus templom és a városháza között.”2

Ez a vélemény volt elfogadott Nyíregyháza értelmiségi körében s vallotta a város 
vezetése is. Így nem volt véletlen az az ötlet, amely dr. Bencs Kálmán, Nyíregy-
háza polgármestere, fejében fogant meg. Ebben az időben beszédtéma volt, hogy 
az elszakított országrészekben mikor és hol romboltak le magyar jelképeket. Így 
Aradon, az 1919 óta bedeszkázott Szabadság- és Kossuth-szobrokra is hasonló 
sors várt. 1924-ben már olyan hírek érkeztek, hogy mindkét szobrot lebontják, és 
hazai földre szállítják. Bencs Kálmán ötlete az volt, hogy a város tegyen lépéseket 
annak érdekében, hogy az addig létesített legszebb és legmagasabb Kossuth-szobrot 
Nyíregyháza kapja meg. A város meglévő Kossuth-szobrának bronzanyagát pedig 
használják fel egy Benczúr-szobor elkészítéséhez. Bencs Kálmán, a szobor Nyíregy-
házára helyezése tárgyában a legilletékesebb személyhez, Barabás Bélához fordult. 
Dr. Barabás Béla ügyvéd, volt Arad város főispánja, s volt a Vértanúk szobrának 
felállítására indított országos mozgalom kezdeményezője, Kossuth szobrát létesítő 
Kossuth Emléktársaság vezetője s járt több alkalommal Nyíregyházán is.

Dr. Barabás Béla 1924. november 27-én kelt válaszlevelének tartalma a kö-
vetkező volt: 

„Nagyságos dr. Bencs Kálmán úr polgármesternek
Nyíregyháza
Tisztelt Barátom! Édes öcsémuram!

A 30955–1924. számú hivatalos megkeresést véve, jóleső 
érzéssel veszem tudomásul, hogy Arad város magyarságá-
nak büszkeségére, a mi Kossuth Lajos szobrunkra Nyíregy-
háza városa pályázik.

Szívünk vérzik, teljes lehangoltság vesz rajtunk erőt, 
amikor az adott viszonyok kényszerűsége alatt meg kell 
válnunk kegyeletünk oltárától, amely egyszersmind a létező 
Kossuth-szobrok legnagyobbja és legszebbje. Ami engem 
illet, reám nézve csak vigasztaló lenne, ha ez a remek mű-
vészi alkotás Nyíregyházára kerülne.

Az itteni román közhangulat már türelmetlen s maga a 
város tanács is sürgeti e szobrok eltávolítását, de azért úgy 

2. Nyírvidék, 1924. dec. 4.

Barabás Béla
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vélem, hogy még elég idő áll rendelkezésre a végleges döntésig. Az én tevékenysé-
gem eddig odairányult, hogyha már az itteni politikai viszonyok egyáltalán nem 
tűrik meg e szobrokat, akkor azok sorsa felett a magyar és román kormányok 
együttesen állapodjanak meg olyképen, hogy azok Magyarországnak adassanak 
ki. Már aztán feltételek mellett, vagy anélkül, bizonyos viszontszolgáltatások elle-
nében, avagy bármilyen viszontszolgáltatások nélkül, ez a diplomáciai tárgyalás 
anyagához tartozik.

Ha Magyarország már megkapta a szobrokat, s rendelkezhet felettük, akkor 
kerül sorra, hogy melyik szobrot, melyik város kapja meg.

Szerény felfogásom szerint, mielőtt a magyar kormány véglegesen döntene, a 
súlyba fog esni Arad magyarságának véleménye és javaslata is, mert hiszen ne-
künk, aradiaknak, akik e szobrokat létrehozták, nem közömbös, vajjon azt melyik 
város kapja s ez érzelmi szempontokkal a magyar kormánynak is fi gyelembe kell 
venni. Ez az aradi javaslat azonban csak akkor nyilatkozhatik meg, ha már tudo-
másunk van arról, hogy melyik szoborra, melyik város pályázik. Sajnos, én Aradról 
nem kísérhetem fi gyelemmel a jelentkezéseket, az ajánlattevő városok feltételeit, 
még hírlapokból sem, mert mi magyarországi lapokat nem látunk, azokat nem 
olvashatjuk. Az én igen szerény, anyagi viszonyaim azt nem engedik meg, hogy 
én gyakrabban utazzam Budapestre, hiszen én eddig is erőmön felül költekeztem, 
hogy meg tudjam akadályozni a szobrok egyoldalú erőszakos szétszedését. Nincs 
tehát lehetősége a fejlődő eseményekről tudomást szereznem. Azt azonban biztosra 
veszem, hogy az én tevékenységem igénybe vétele nélkül sem a magyar kormány 
döntése, sem a szobrok szétszedése nem fog megtörténni. 

Nekem eddig csak Nyíregyházáról van tudomásom, hogy az aradi Kossuth-szo-
bor átvételére pályázik. Igaz ugyan, hogy én magam tettem kísérletet arra nézve, 
hogy ez a szép Kossuth-szobor esetleg Amerikába, New-Yorkba kerüljön, mert nem 
tételezem fel, hogy a mai igen súlyos viszonyok között valamelyik magyar város 
elbírná azokat a terhes anyagi áldozatokat, amelyekkel e hatalmas alkotásnak 
persze az alapozási kőépítményekkel együtt leendő lebontása, elszállítása és újra 
felépítése kerülne. 

Én Amerikára gondoltam, abból az ideális felfogásból is, hogy egy ilyen monu-
mentális Kossuth-szobor ottani felállítása milyen erős erkölcsi köteleket hozna létre 
a szabadság hatalmas állama s a szabadságért lelkesülő kis Magyarország között. 
Kaptam is Amerikából erre nézve biztató levelet s én a feltett kérdésekre feleltem is, 
de már három hónap óta semmi válasz nem jött, dacára, hogy azóta, a budapesti 
lapok az aradi szobrokról s az én budapesti eljárásomról a magyar kormánynál, 
igen sok tudósítást hoztak, amiket az amerikai magyarság szintén olvasott. Úgy 
látom, hogy ez Nyíregyháza városra nézve egyáltalán nem veszedelmes. Mert hiszen 
az bizonyos, hogy az elsőség az ajánlkozó magyar városokat illeti.  

Nem hiszem, hogy az aradi szobrok elhelyezésének ügye ma már a szakminisz-
térium, a magyar vallás- és közoktatásügyi minisztérium előtt lenne. Ha erről tu-
domásod volna, úgy kérek erről értesítést. De én úgy hiszem, hogy a szobrok sorsa 
felett a két állam kormánya még nem döntött, dacára annak, hogy egyes magyar 
lapok arról is írtak volna, miszerint a román kormány a magyar kormánynak már 
rendelkezésére bocsátotta a szobrokat. Ez annál kevésbé valószínű, mert hiszen 
az én beadványom a román kormányhoz a tárgyalás folyamatba vétele iránt csak 
november 21-én lett expediálva. Arad város tanácsa által 29526–1924. sz. alatt. 
(Itt Barabás Béla közli, hogy emlékiratát csatoltan küldi.) – Megkeresésednek sze-
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mélyemre vonatkozó rokonszenves megnyilatkozását hálás szívvel köszönöm, azzal, 
hogy jólesik lelkemnek visszagondolni azon kevés számú órákra, amelyet három 
alkalommal Nyíregyháza város falai között tölthettem, amikor boldog lehetettem, 
nemcsak édes jó atyád barátságát élvezni, de számos akkori kiváló nyíregyházi 
polgárral is megismerkedni.

Ezúttal is készségesen igyekezem nemes, hazafi as törekvéseteket előmozdíta-
ni s remélve, hogy ezen ügyben nemcsak levélbelileg érintkezhetünk, de annak 
idején személyesen is tanácskozhatunk, vagyok kiváló tisztelettel igaz magyar 
barátotok

Arad, 1924. november 27.
dr. Barabás Béla s. k., ügyvéd, Arad város v. főispánja.3

A levélhez Barabás Béla mellékelte azt a memorandumot, amelyet még 1919-
ben fogalmazott meg a szobrok megmentése érdekében. Ebből a memorandumból 
kirajzolódnak a szobrok állításának körülményei, a háborút követő és a Trianont 
megelőző korszak román törekvései s egy igaz magyar hazafi  elszánt, bátor kiállása 
a szobrok megsemmisítése ellen. Barabás Béla memoranduma fontos kordoku-
mentum, amelyet a nyíregyházi levéltár számára maga gépelt le újra. Az eredeti 
változatról nem rendelkezünk információval.  Az alábbi dokumentumot a helyi 
újság közlése alapján tesszük újra közzé.

„Az én lelkem szárnyalása ott virraszt a halálraítélt magyar 
műemlékek felett.”

Barabás Béla memoranduma az arad-megyei román prefecthez az aradi szobrok ügyében:
»Én még 1919. évben készítettem egy nagyobb emlékiratot a szobrok lebontá-

sa ellen. S mert ez az emlékirat igen érdekesen világítja meg az akkori helyzetet 
s azt az erőfeszítést, amelyet nekem ez ügyben ki kellett fejtenem, s mert ennek 
tartalma téged s a nyíregyházi közönséget is érdekli, azért ezen memorandum egy 
példányát városi levéltárotok részére lekopogtattam, nem azért, hogy azt ott elte-
messétek, hanem hogy forgassátok, olvassátok, mint szomorú bizonyítékát a mi 
elszánt küzdelmeinknek legszebb érzésünk védelmében. Ebből az írásból nemcsak 
a szobrok történetét, körülményeit ismeritek meg, de az én lelkem szárnyalását 
is, mely ott virraszt e halálraítélt magyar műemlékek felett. 

Fogadjátok tőlem szívesen.«
Az emlékirat, amelyet Barabás dr. 1919-ben írt meg, a következő:
»Méltóságos Prefect Úr!
Az a megdöbbentő hír, melyet az aradi lapok még október 9-én számaikban 

közöltek, hogy az aradi 13 vértanú, valamint Kossuth Lajos szobra le fognak 
bontatni és eltávolíttatni, a napokban ismét felmerült azon alkalomból, hogy a 
lebontás végett felfogadott Martinelli Jenő budapesti szobrász Aradon megjelent, 
várva itt a további intézkedést.

Ez a szobrász Méltóságod tudtával november hó 13-án engem meglátogatott, 
s azzal állított be, - és úgy hallom miszerint járt eziránt más magyar uraknál is 
– hogy mi anyagi, pénzbeli támogatással járuljunk hozzá a szobrok lebontásához. 
Én ez ellen felháborodva tiltakoztam, mert sem én, sem egyetlen magyar ember 
nem fog akadni, aki ezen szobrok épségének sérelméhez akár erkölcsileg, akár 
3. U. o.
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anyagilag bármily legcsekélyebbet is hozzájáruljanak. Nem! Ezt mi aradi magyar 
emberek nem tehetjük.

De azt sem tehetjük, hogy némán, avagy közönyös érzéssel térjünk napirendre 
e fájó híradás felett, s ha majd annakidején tehetetlenségünk tudatában végig 
kellene is néznünk a magyar történelmi dicsőségünk és gyászos szenvedéseink 
oltárainak lerombolását, azt megelőzően mindent el kell követnünk, hogy ezen 
kíméletes intézkedést – cselekvési szabadságunk legszűkebb keretében – feltartóz-
tassuk, legalább is addig, míg az erre nézve illetékes tényezők döntő elhatározásra 
nem jutottak. 

Mi aradi magyarok, a ránk nehezedő szigorú behatás alatt, még egy szalma-
szálat sem tehetnénk a netáni végrehajtás útjába, annál kevésbé, mert hiszen – a 
hatósági intézkedésekkel szemben még csak tanácskozásra sem gyűlhetnénk, hogy 
ott további magatartásunk iránt határozzunk. De erre nincs is szükség. Mert én 
egymagam minden mások megkérdezése nélkül és meghallgatása nélkül elég illeté-
kesnek érzem magamat arra, hogy ez ötletszerű és komolyan meg nem indokolható 
rombolással szemben elkeseredett magyar lelkületünk tiltakozó szavát emeljem fel 
visszhangként. Arad egész magyar lakossága néma fájdalmának. 

Ezt a csendes tiltakozást megtenni nekem jogom és kötelességem. Nemcsak 
azért, mert én egész életemen át, gyermekkoromtól kezdve hűséges szolgája vagyok 
a lerombolandó oltárok megszentelt eszméinek, amelyek vallás és nemzetiség  kü-
lönbség nélkül a népek és nemzetek szabadságát, a testvéri összetartást hirdetik, 
de azért is mert én tevékenykedő munkása is voltam annak, hogy e két nemzeti 
műemlék Arad város terét díszítse. Ne vegye tehát rossz néven Méltóságos Uram, ha 
én ezúttal magyaros nyíltsággal és őszinteséggel elmondom és közlöm nézeteimet, 
felfogásomat a szobrok eltávolításának szándékaival szemben, azon célból, hogy 
felhozandó szempontokat megfontolás tárgyává tenni és végleges döntés előtt az 
illetékes hatósági és politikai tényezők elhatározását bevárni méltóztassék. 

Arad város 1919. május 17-ike után, mikor a román kir. hadsereg ide bevonult, 
román katonai uralom és román közigazgatási hatóság alá került. De ez csak 
tényleges állapot, és sem területileg, sem politikailag nem végleges. 

Meglehet, hogy Arad város hovátartozandóságának kérdését a nagyhatalmak 
már eldöntötték, az is meglehet, hogy erről a román kir. kormánynak már  hivata-
los tudomása van, de az bizonyos, hogy sem a nagyhatalmak, sem Románia, sem 
Magyarország még hivatalosan ki nem hirdették és ki nem jelentették, hogy a mi 
városunk a békeszerződés és pontozatok alapján megmarad-e Magyarországnak, 
avagy Nagy Romániához fog-e tartozni?

Mindaddig, míg erről hivatalos és köztudomású bizonyság nincs, addig ezen 
szobrok eltávolítása legalább is korai, amely elhamarkodott intézkedés csak az 
ok nélküli elkeseredés hullámait hozná mozgásba, eltekintve attól, hogy nehezen 
helyrehozható anyagi és művészi hátrányokat okozna, a szobrok esetleges vissza-
helyezésének nagy és nehéz munkája.

II.
Én hajlandó vagyok alaposan hinni, a román közvélemény azon meggyőződését, 

hogy Arad sorsa úgy van, vagy lesz eldöntve, hogy az területileg Nagyromániát illeti 
meg. A kérdéses szobrokat, ez estben sem volna helyes egyoldalulag eltávolítani, 
azon indokolással, hogy ezek politikai szempontból még nem történhetők. Még 
kevésbé lehetne ezeket alku tárgyává tenni, eladni, vagy anyagi előnyök nyerésére 
kihasználni.
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Mert az aradi vértanuk szobra nem az aradiaké, annál kevésbé nem Arad váro-
sáé. Ez a páratlanul szép műalkotás az egész magyar nemzeté és efelett, csakis a 
magyar nemzet képviselete, kormánya rendelkezhetik, esetleges előzetes tárgyalá-
sok eredményéhez képest intézkedhetik. Ha e szobor egyoldalú román elhatározás 
alapján lebontatnék, eltávolíttatnék, úgy ezzel nemcsak az aradi magyarság lenne 
megbántva, de egyenesen meg lenne sértve az a Magyarország, amely a magyar 
nemzetből áll, s amely végzetes összeütközést keltene azzal a szomszéd állammal, 
amellyel a jóviszonynak fenntartása nem kívánatos, de egy állandó és komolya 
béke érdekében szükséges is. 

Hogy az aradi vértanuk szobra nem Arad városáé, hanem az egész magyar 
nemzeté, Magyarországé, arra nézve a következő el nem vitatható bizonyítékokat 
terjesztem elő:

a.) Méltóztassék betekinteni az Aradi 13 vértanú szobor története című könyv-
be, melyet a szoborbizottság megbízásából még 1893. évben írt meg s adott ki 
Szőllősy Károly aradi tanár, bizonyára nem azon feltevésben, hogy Arad valamikor 
román uralom alá kerülhet, s így majdan ezzel szemben beszédes bizonyságot 
képezzen.

Ezen könyv 7. lapján olvasható az első felhívás, amely még 1867. június 15-én 
az aradi Alföld című lap 138-iki számában jelent meg Magyarország hű fi aihoz és 
leányaihoz intézve, hogy adakozzanak az Aradon létesítendő vértanú emlékosz-
lopra. Ennek alapján indult meg az országos gyűjtés és több mint 10 évig tartott 
az első gyűjtés, amely 52.500 forintot eredményezett. A második országos gyűjtés 
eredménye 30.000 forinton felül volt. A szobor alapja a kamatok kamatjaival együtt 
közel 133.000 forintot tett ki.

Ez a pénz az ország területéről kevés kivétellel csakis magánadakozásokból 
és kis összegű tételekből folyt be. A jelzett könyv 48. oldalán olvasható, hogy 63. 
tehát valamennyi vármegye lakosságából, külön-külön vármegyénként mennyi 
pénz érkezett be. 

A mai városunk lakossága, - dacára, hogy a szobor felállítása Aradra tervezte-
tett, csak 6209 forint 80 krajcárt adott össze, - míg Arad vármegye területén csak 
2374 forint 40 krajcár magánadakozás gyűlt egybe, amiket részletesen felsorolt 
Szőllősy Károly könyvének 50., 51. és 53. oldalig. 

Sem Arad város, sem Arad vármegye közönsége, törvényhatóságai, mint ilyenek 
egy garast sem fektettek bele a rendelkezésükre álló közpénzből.

Világos tehát, hogy a szobor nem Arad, hanem az ország lakosságának magán-
pénzéből készült, így tehát a szoborral, mint tulajdonával, mint vagyonértékkel sem 
a város, sem ennek bármely szervezete, hatósága vagy közege, nem rendelkezhetik, 
állagát meg nem sértheti, el nem adhatja. 

b.) Talán mondhatná valaki, hogy az országos gyűjtés felett Arad város ren-
delkezett, hogy ez a pénz a szobor felállítására fordíttassék s így a szobor a város 
tulajdonaként tekintendő. Ez nem áll, mert a vértanuk szobrának alkotása az 
ország kegyeletes ténye volt. S nemcsak Aradon működött egy szoborbizottság, 
hanem az ország fővárosában, Budapesten is, miként ez a jelzett könyv 12-ik 
oldalán olvasható. Az emlékszobor-pályázat is országos volt, a Fővárosi Szak- és 
Művészeti Körök irányításával. A beérkezett pályaművek Budapesten ki is voltak 
állítva közszemlére s ezen pályaművek felett bíráló és döntő bizottság tagjai Atzél 
Péter aradi főispán elnöklete alatt kizárólag európai hírű magyar szaktekintélyek és 
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művészek voltak: mint Pulszky Ferenc, Ráth György, Hegedűs Kandid, Ibl Miklós, 
Keleti Gusztáv, Steindl Imre, Henselmann Imre és dr. Paszteiner Gyula. 

c.) Méltóztassék betekinteni az 1890. évi október 6-án történt leleplezési ünne-
pélyről másnap megjelent hírlapi közleményeket, nevezetesen az Arad és Vidéke 
október 7-iki számát. Ebből mindenki láthatja, hogy ez ünnepély nem helyi, nem 
Arad városi, hanem országos ünnep volt.

És különösen, tessék jól megfi gyelni az ünnepély ama részét, amidőn e műremek 
alkotója, Zala György szobrászművész az egybegyűlt országos közönség és Salatz 
Gyula polgármesterhez intézett beszédét így fejezi be:

»Vegye át igen tisztelt uram, nagyságos Polgármester úr e szobrot, Arad város 
nevében gondozzák, őrizzék«

Mire a polgármester így válaszol:
»Átveszem e szobrot Arad sz. kir. város nevében s ígérem, hogy gondját viseljük 

kegyelettel, s kegyelettel utódainkra hagyjuk örökül.«
Imre, a város nem tulajdonaként vette az ország pénzén készült szobrot, hanem 

megőrzés és gondozás végett, s e nemzeti kötelességet eddig az ideig ez a város 
hűségesen teljesítette is. 

III.
Csak röviden említem meg, hogy az aradi vértanuk szobra nem sért, nem bánt 

semmiféle nemzeti, faji, vagy politikai érdeket, még csak nem is ellentétes román 
érzelmekkel.

Az 1848. évi hatalmas magyar törvényalkotás egyformán szabadította fel a ma-
gyar népet az ország területén lakó összes nemzetiség fi ait, leányait a jobbágyság 
alól, megszűntette a föld népére nehezedett terheket s egyenjogúvá tette a szabad-
ság, testvériség és egyenlőség eszméitől áthatott minden rendű és rangú lakosságát 
az országnak s a román népet is testvéri szeretettel öleltük keblünkre.

Ezt a szép alkotást semmisítette, meg s uszította egymás ellen a nemzetisé-
geket az akkor uralkodó gonosz császári szellem, a dinasztia politikája: Az erre 
feltámadott magyar önvédelmi szabadságharc, nem a románok, szerbek, vagy más 
nemzetiségek ellen indult meg, hanem a császári seregek a dynasztina ellen. Azok 
a vértanuk az egész magyar nemzet s ebben a magyarokkal együttérző és küzdő 
nemzetiségek közös szabadságáért, - jogaiért estek áldozatul.

Minden nemzet értékét és becsét emeli és felmagasztalja az az áldozat, amelyet 
a szabadságért hozott. S ha ezt kegyeletesen ércbe önti, ez nem sértheti egy másik 
szabadságszerető népnek érzékenységét, mert a szabadság közös kincse az összes 
népnek és nemzeteknek. Az a vértanúszobor szabadságszobor! Ez a műalkotás 
nem románellenes, hanem Habsburg dinasztia ellenes. Ez a szobor egyszersmind 
a vértanúhalált halált szenvedett szabadsághősök kegyeletes síremléke, amely 
ilyen minőségben is kíméletre méltó.

IV.
Hogy az aradi vértanuk szobra glorifi kus magasztosságában nem rágalmazha-

tó meg a románellenes hatással, azt azok a hosszú éves tapasztalatai igazolják, 
melyek előttünk vannak, amióta a szobor alkotásának mozgalmai megindultak s 
amióta e művészi alkotás Arad szabadságterét díszíti. 

Ha végiglapozzuk a már említett Szőllősy-féle munkálatot, látni fogjuk, hogy 
az adakozók között igen sok a román, míg Magyarország előkelői, nagyurai, főis-
pánjai, főrendi hyperloyalitási érzelmektől eltekintve, igen sokan tartózkodtak az 
adakozástól, addig a román népnek számos tagja szívesen áldozott e célra.
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A magyar főispánok között egy sem mert adakozni, az egyedüli mármarosi román 
főispán, Maniu József beküldötte a maga 10 forintját. Arad város az összes hazai 
törvényhatóságoknak névre kiállítva elküldött annyi egy-egy forintos befi zetési 
lapot, ahány törvényhatósági bizottsági tagja volt az illető vármegyének, városnak. 
Tessék megnézni, hogy a román lakta vármegyék közül pl. Arad megyében 487 
törvényhatósági bizottsági tag fi zette be az 1 forintot. Alsófehér megyéből 264, Bi-
harból 514, Kisküküllő 161, Kolozs 246, Krassó Szörény 313, Maros Torda 257, 
Mármaros 327, Szatmár 498, Szilágy 295, Szolnok Doboka 283, Temes 367,  Torda 
Aranyos 223, Torontál 447, megyei törvényhatósági bizottsági tag befi zette az 1-1 
forintot. Köztudomású, hogy ezen román többségű vármegyékben a törvényhatósági 
bizottság tagjai között igen sok a román, akik bizonyára megtagadták volna, ha a 
felemelendő szobornak csak egy kissé is román ellenes tendenciát tulajdonítottak 
volna. Ellenkezőleg! Ez az adakozás a magyarok és románok közötti megértésnek, 
együttérzésnek volt őszinte megnyilatkozása!

Olvashatjuk még a Szőllősy-féle könyv 49. oldalán, hogy a szobor-alap javára 
magyarok, szerbek és románok 1867. augusztus 10-én együttes műkedvelő elő-
adást tartottak Aradon, mely nemcsak 250 forintot jövedelmezett, de ezen mű-
kedvelői előadáson szívesen és lelkesen közreműködnek mint szereplők Jonescu 
Gabriella úrnő, Arad vármegye akkori román főügyészének, Jonescu Lázárnak 
neje, aki ma is él, akit a mai román közigazgatás énektanárnői állásra hívott meg 
az aradi román leányiskolához. Továbbá ugyanezen műkedvelői előadáson sze-
repelt Popovits Aurél román fi atalember, aki néhány év előtt, mint kir. főügyész 
helyettes halálozott el. Mindezen román részről is befolyt pénzek is elősegítették, 
hogy Aradon a vértanuk emlékszobra felállíttassák. A román forintok és krajcárok 
bizonyára nem azon gondolattal lettek kisérve, hogy az emlékmű bármikor és bárki 
által leromboltassék, mert ami szent volt, az akkor is élt és akkor adakozó román 
testvéreink előtt szent kell, hogy legyen az ő derék utódaik szemei előtt is. 

V.
Rátérek most az aradi Kossuth Lajos szoborra, amely 10 évvel ezelőtt lett le-

leplezve, s amelynek létrehozásában nekem, mint az aradi Kossuth asztaltársa-
ság tagjának kiváló részem volt. Nehogy ismétlésekbe és hosszabb részletezésbe 
bocsátkozzam, csak röviden jelentem ki hogy ez is országos adakozásból készült. 
Ez is a magyar nemzet tulajdona s Arad városa, ezzel sem rendelkezhetik, azt szét 
nem szedheti, el nem adhatja, de ellenkezőleg, ezen remek műalkotást szintén 
megőrizni és gondozni köteles.

Ezen szobor létrehozását is nevezetesen román pénzbeli adakozások segítették 
elő.

Ha Méltóságodat esetleg a felsőbb döntő tényezőket érdekelnék, úgy hajlandó 
vagyok számos hiteles adattal szolgálni és a még meglévő szoborbizottsági iratokból 
bizonyítani. De hiszen az köztudomású, hogy midőn nemes versenyre keltünk itt 
Aradon magyarok, románok és szerbek, hogy a népszabadság apostolának nagy 
és halhatatlan emléke ércben és kőben a vértanúk városában Aradon megörökít-
tessék.

Ezen Kossuth szoborral kapcsolatosan a fősúlyt arra helyezem, hogy reá mutas-
sak miszerint nem létezhet elfogulatlan román, aki Kossuth Lajosra románellenes 
magatartást reáfoghasson, ércalakjából románellenes tendenciát magyarázhasson 
ki. Megbántanám Méltóságodat és a román intelligenciát, ha foglalkoznám annak 
bevilágításával, hogy ki volt Kossuth Lajos. Az ő neve túlnőtt és szelleme lángelméje 
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túlszárnyalt a kis Magyarország határain. Ezt tudja mindenki. Ő nemcsak európai 
hírű, de világhírű szabadsághős volt, aki előtt kis népek és nagy nemzetek hajoltak 
meg és hódoltak meg szabadságért küzdő nemes lelkének. Ő nemcsak magyar volt, 
hanem népek, nemzetek szabadságának felkent apostola.

De mégis el kell mondanom, midőn 70 évvel ezelőtt a magyar önvédelmi harc 
leveretett, Kossuth Lajos és társai Orsovánál Törökországba menekültek. Az oszt-
rák és orosz hatalmak fenyegetéssel követelték a portától Kossuth és menekült 
társainak kiadását. Ekkor mondá Abdul Medzsid szultán emez erélyes szavakat. 
»Inkább százezer alattvalóimnak feje hulljon porba, sem hogy Kossuth Lajos és 
a többi magyaroknak hajszála meggörbüljön! Jöjjön, aminek jönnie kell, én nem 
adom ki őket!«

Kossuth Lajos 1851-ben egy amerikai gőzös szállította el Angliába. Útja való-
ságos diadalmenet volt. Idegent még nem ünnepeltek úgy angol földön, mint a 
magyar szabadság bajnokát. Southampton, London, Birmingham és Manchester 
városok vetélkedtek egymással Kossuth Lajos fogadtatásában.

Angliából Amerikába utazott Kossuth Lajos, ahol az Észak-Amerikai Köztár-
saság kormánya, parlamentje és népe nem fogyott ki a tisztelet és bámulat zajos 
nyilatkozásaiból. Mikor én 1904 és 1914. évben Amerikában jártam, még akkor is 
lelkesen beszéltek azokról a páratlan tüntető fogadtatásokról, amelyekben Kossuth 
Lajos New York, Washington, Philadelphia, Boston, Cleveland és a többi amerikai 
városok népe fogadta, nemcsak, mint szerencsétlen magyar hazájának vezérét, 
de mint a népek és nemzetek szabadságának lángszavú hirdetőjét. Amerikából 
visszatérve, sokáig Londonban lakott és élvezte a világ legnagyobb és legműveltebb 
nemzetének elismerését, vendégszeretetét.

És ott látjuk Kossuth Lajost az 1859-ik évben az osztrák–olasz–francia háború 
idején, amikor nemcsak a francia grandnation tüntette ki bizalmával, de maga III. 
Napoleon is tárgyalt vele.

Végül rámutatok Olaszország nemes lelkű elbánására Kossuth Lajossal szem-
ben, Cawburral nemcsak szoros politikai barátságban állott, de a nép is, klasszikus 
Itália évtizedeken át otthont és nyugodalmat biztosított az elaggott hontalanná vált 
magyar szabadsághősnek, aki 1894 évben Turinban fejezte be az egész világra 
nemes hatást gyakorolt életét.

Hátha a világ legnagyobb szabad és művelt nemzetei Amerika, Anglia, Fran-
cia- és Olaszország megbecsülték, bámulták és csodálták Kossuth Lajost, akkor 
az ezen nagy nemzetek védelme és pártfogása alatt szárnyait most is bontogató 
kis államnak, Romániának s az egész román népnek, legalább is tisztelettel kell 
viseltetnie Kossuth Lajos el nem vitatható nagyságával szemben még csak gon-
dolniuk sem lehetne arra, hogy Kossuth Lajos emlékszobra a saját szabadságáért 
lelkesedő és küzdő románságnak útjában avagy terhére van.

Kossuth Lajos világnagyságától eltekintve, szabadjon román világításból is 
röviden rámutatni. Az köztudomású, hogy Kossuth Lajos magyar politikájának 
egyik sarkalatos törekvése volt az, hogy Magyarország szakadjon el Ausztriától s 
igyekezzék tagja lenni a kis nemzetek függetlenségének elvére alapított dunai állam 
szövetségének (konföderáció), ahol a keleti kis államok és ezek között Románia 
gazdasági és védelmi tekintetben együttes erőt képezzenek. Kossuth ezen törek-
vésének nagy pártja volt s habár ez nem is sikerült, de tanúságot tesz Románia 
és a románság iránt táplált meleg rokonszenvéről.
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Tovább megyek! Kossuth Lajos a román népnek is támogatója volt anyagi ér-
dekeiben is. Kezeim között van Kossuth Lajos kormányzó elnök által sajátkezűleg 
aláírt eredeti rendelet, amely kelt Debrecenben, 1849. február 14-én, 2096-c. szám 
alatt, mely Csányi László országos biztoshoz van intézve s amelyben ez foglaltatik: 
»Ezennel megbizatik országos biztos úr, hogy az oly jobb érzelmű oláh papoknak 
felsegélyezésére, akik szegénységüknél fogva erre méltán igényt tartanak, addig 
is, míg ama pótlékdíjak mily arányban leendő kiszolgáltatása iránt a beszerzendő 
biztos adatok nyomán lehetne intézkedni, ezen pótlékdíjak fejében némi előlege-
zéseket tenni szíveskedjék.«

Ehhez nem kell kommentár!!
Ne akarja velem senki sem elhitetni, hogy a román nép nem tisztelte Kossuth 

Lajost. Évekkel ezelőtt ott voltam Nagyszalontán, amikor az ottani Kossuth Lajos 
szobrot leplezték le. Az ünnepélyen ezrével jelent meg a bihari román nép s nagy 
lelkesedéssel setrejaskázott és tüntetve magasztalta a szónokot, aki román nyelven 
tolmácsolta az elhangzott beszédeket. Téved az, aki ezek után ráfogja, hogy a román 
nép lelke ellenszenvvel viseltetik Kossuth Lajos neve és emléke iránt.

VI.
Az aradi szobrokhoz azért sem volna szabad hozzányúlni, mert a műalkotások 

művészeti emlékek nemzetközi védelem alatt állanak, amit minden művelt nem-
zetnek s ezek között a románoknak is szem előtt kell tartani. Ez a két alkotás, úgy 
az aradi tizenhárom vértanú, valamint a Kossuth-szobor, a szobrászművészetnek 
remekei – ezt senki kétségbe nem vonhatja.

Még a háború legvadabb forgatagában is az ellenség respektálta a műalkotáso-
kat. Románia Aradnak nem ellensége, ellenkezőleg barátja, támogatója akar lenni 
nemcsak, de jó viszonyban óhajt élni Magyarországgal. Nincs tehát ok arra, hogy 
akár egyesek, indokolatlan magyar gyűlölete, akár sértettnek vélt hiúság, áldozatul 
követelje azon erkölcsi és művészi értéket, amelyek mindenkitől – nemes ellenféltől 
is – csak tiszteletet érdemelnek.

A világhírű nagyemberek és a szabadság hatalmas apostolai emlékének meg-
becsülésében szép példákat sorolhatnék fel a lezajlott világháború kíméletlen 
idejéből, de nem teszem. Elég ha utalok Budapestre és Amerikára. Dacára, hogy 
a világháború szembeállította nagy Amerikát a kis Magyarországgal, mégis a Bu-
dapesten lévő Washington-szobornak, meg a Clewelandban lévő Kossuth-szobor-
nak megcsonkítása, megszégyenítése, vagy e távolítása sem tömegeknek sem az 
irányadóknak eszébe sem jutott.

És hogy az aradi román uralom sem zárkózhatott el Kossuth nagyságának elis-
merésétől, bizonyítja az, hogy az aradi Kossuth utca neve meghagyatott. Ha Aradon 
helye van a Kossuth utcának, akkor helyén maradhat a Kossuth szobor is.

VII
Felmerült itt az a kérdés is, hogy ki az illetékes, a döntő tényező, elhatározni 

és végrehajtani a szobrok eltávolítását?
Tekintettel arra, hogy a szobrok nem képezik Arad város tulajdonát, sem ezek 

városi értéktárgyaknak nem leltározhatók, így ezek felett sem a polgármester, sem 
a városi tanács, sem a rendőrség, sem egyéb szerve vagy bizottsága a városnak 
nem rendelkezhetik.

Nem kutatom, hogy az eszme, a terv honnan származott, de azt merem állítani, 
hogy egyetlen szempont sem indokolja, miszerint a szobrok eltávolítása felett végleges 
döntés az összes hatalmi tényezők alapos megfontolása előtt történhetnék meg.
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Méltóságod a nyilvánosság előtt több ízben kijelentette, hogy elhatározásaiban, 
intézkedéseiben szigorúan alkalmazkodik a román kormányzótanács intenciójához. 
Ez helyes is, mert hiszen Méltóságod felelősséggel csakis fellebbvalóinak tartozik. 
Arra kérem tehát, ne vegye Méltóságod egyedül magára sem a felelősséget, sem 
az ódiumot olyan intézkedésért, mely országos érdekű nemzetközi szabályokat 
érintő igen fontos politikai kihatással bír. A szobrok eltávolításának kérdése is 
ilyen súlyos természetű ügy.

Méltóságod tapintata és okos előrelátása meg fogja találni a módját, hogy felül-
emelkedve türelmetlenkedő igényeken, ez a kérdés letűnjön a napirendről, avagy 
legalább is a legilletékesebb tényezők intézkedése bevárassék.

Engem eziránt megnyugtat Méltóságod azon nekem tett tapintatos kijelentése 
és ígérete, hogy mindaddig, amíg ezen emlékiratom el nem készül s kézhez nem 
jut, addig egyelőre ezen szobornak nem lesz bántódásuk, s elhatározását füg-
gőben tartja. Meg is állapítom jóleső tudattal, hogy a végrehajtási intézkedések 
abban hagyattak, s a lebontáshoz szerződtetett szobrász megbízás nélkül Aradról 
elutazott.

Íme én is siettem beváltani Méltóságodnak tett azon ígéretemet, hogy jelen 
tiszteletteljes előterjesztésemet mielőbb és sürgősen elkészítsem.

VIII.
Utoljára hagytam foglalkozni azon okokkal, amelyek Méltóságodat arra indítot-

ták, hogy nyílt kifejezést adjon a szobornak lebontására vonatkozó szándékának, de 
még október havában megállapodás történt egy szobrásszal, a tervezett lebontások 
sürgős eszközlése végett.

Méltóságod az én érdeklődésemre szíves volt velem őszintén közölni azt, hogy 
mióta Arad város román uralom alá került, akadnak türelmetlen emberek, akik 
nem jó szemmel nézik a magyarok kegyeletes emlékezését hirdető két aradi szobrot 
s így attól tart, hogy meggondolatlan egyének rombolásra, megcsonkítási kísérletet 
tehetnek a szobrok ellen, amiket el kell kerülni. Továbbá azon aggodalmának is 
kifejezést adott Méltóságod, miszerint ezek a szobrok továbbra is tüntetésekre, 
esetleg zavargásokra adhatnak alkalmat.

Hát hogy ilyen türelmetlen emberek vannak, azt én is elhiszem, de hála az égnek, 
ezek nagyon kis számban lehetnek, mert hiszen nemcsak a román értelmiség, de 
maga a nyugodtabban gondolkozó román nép is szem elől nem téveszti, hogy ke-
rülni kell olyan cselekedeteket, amelyek a románság erkölcsi értékét kisebbítenék, 
sőt a román kultúrfelfogást kedvezőtlen színben tüntetnék fel. De ha vannak is 
türelmetlen emberek, akkor ezek gyors tempóját okkal móddal fel lehet tartóztatni, 
meg lehet akadályozni erkölcsi ráhatással és szükség esetén hatalmi fellépéssel. 
Mert ha attól tartunk, hogy többen vagy kevesen egy házat saját szeszélyükből le 
akarnak rombolni, vagy azon kárt tenni szándékoznak, akkor ennek nem az az 
orvossága, hogy ezeket elkerülendő, a hatóság lebontassa azt a házat, hanem az, 
hogy jobban vigyáztat reá, és hatékonyabban őrizteti.

Arad város közbiztonsága az erő és a hatalom, a román hatóság és katonaság 
kezében van. Szigorú őrködés és fi gyelem alatt áll minden személy és minden tárgy, 
minden közút, utca és minden ház. Ily körülmények között nehéz feltételezni, hogy 
bárki is rosszindulattal a szobrokon sérelmet ejthetne.

Ez alkalommal is kérem Méltóságodat, hogy a rendelkezésre álló erkölcsi és 
hatalmi eszközökkel ezen szobrok sértetlen állagát a netalán türelmetlenkedő ke-
vesekkel szemben megvédeni méltóztassék, nehogy egy-két meggondolatlan egyén 
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helytelen cselekményei félremagyarázásokra és szintén nem kívánatos elkesere-
désre, lehangoltságra adjon alkalmat.

Íme, Méltóságos uram, én szíves engedelmével elkészítettem ezen felvilágosító 
iratot, amelyben komoly érveket soroltam fel az aradi szobrok lebontása ellen, azon 
meggyőződéssel, hogy ezen lebontásokat még román szempontok sem indokolják.

Nincs messze az idő, talán csak rövid hetek választanak el, amikor Arad város 
hovatartozandóságának kérdése nyilvánosságra kerül s a nagyhatalmak döntése, bi-
zonyosságot teremt. Lehet, hogy akkor felmerülnek politikai és gyakorlati szempontok, 
amelyek előtérbe helyezik a kérdést, vajon-e műalkotások helyükön maradhatnak-e?

Ha ennek ideje elérkezett, akkor is a legtapintatosabban elintézési formát kell 
választani, s nem volna helyes egyoldalulag kizárólag hatalmi és érzékenységi 
szempontból dönteni.

Az kétségtelen, hogy a megnagyobbodott Románia s a szűkebb határok közé 
szorított Magyarország a jövőben egymásra vannak utalva. E két nemzetnek meg 
kell érteniük egymást s a nagy és kis érdekeket a kölcsönös méltányosság és a 
szomszédi jó viszony alapján kell összeegyeztetni.

Ezen két szobornak mint nemzeti alkotásnak sorsa, nekünk magyaroknak, szí-
vünkig ható nagy kérdés, lehet, hogy a románoknak jelentéktelen és nem fontos. 
Azért ezen érzelmi ellentétek talajáról olyan közös alapra kell helyezkedni, amelyen 
mind a két nemzet megérti egymást, s e közös alap nem más, mint a kultúra, az 
erkölcsi felfogás s a művészeti alkotások megbecsülésének etikai törvénye. Ezen 
közös alapon és közös méltányossági tekintetek szem előtt tartásával kell a kényes 
kérdést megoldani, ha ezt politikai tekintetek így fogják kívánni. 

Akkor majd mindkét oldalról tanácskozunk, tárgyalunk felette s bizonyára meg 
is találjuk a helyes megoldásnak a módját és mikéntjét. Ez meg fogja nyugtatni a 
kedélyeket, s véget vet a türelmetlenségnek is, az elkeseredésnek is.

Méltóztassék ezen nyugodt hangon tartott előterjesztésemet megfontolás tár-
gyává tenni, esetleg magasabb tényezőkkel közölni.

Kijelentem végül, hogy jelen beadványom sikertelensége esetén – amennyiben 
szobraink eltávolítása mégis végrehajtatnék – amit nem merek feltételezni – úgy 
ezidei október 20-án Méltóságodhoz intézett közérdekű kérvényemet fenntartom 
s hajlandó vagyok kegyeletes magyar érzületemnek megfelelő személyes eljárásra 
vállalkozni.

Arad, 1919. december 4.
Kiváló tisztelettel
Dr. Barabás Béla s. k. Arad város volt főispánja
volt országgyűlési képviselője és díszpolgára

Ezt az emlékiratot a hivatalos Nyíregyháza városa kegyelettel őrzi meg levéltá-
rában és mindannyian, akik olvastuk, fájó könnyezéssel zárjuk szívünk mélyére, 
hogy ott éljen, égjen és fi gyelmeztessen bennünket. Figyelmeztessem, hogy eljö-
vend az idő amikor az emlékirat igazságának fénye kilövell az írás holt betűiből és 
beküllőzi az eget, a nagy magyar eget, ott a Maros vize felett is.” 4

Kossuth Lajos és az aradi 13 mártír emlékét megörökítő Vértanúk szobrait nem 
sikerült megmenteni a rombolástól.  Azokat 1925 nyarán, hatévi bedeszkázott 
állapotuk után, lebontották és hosszú évtizedekre egy lovarda épületének mélyén 
rejtették el, a magyarságnak oly becses műalkotásokat. Arad város magyarsága 

4. Nyírvidék, 1924. dec. 4.; dec. 5.; dec. 6.; dec. 7.; dec. 10.; dec. 11.
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megalázásának tényéről, nem írhattak a lapok. A július 1-től - 26-ig tartó rombolás 
helyszínét a helyi karhatalom biztosította. Éppen ezért értékes az a dokumentum, 
amely egy nyíregyházi újságíró tollából származik, aki szemtanúként örökítette meg 
a szobrok lebontásának szomorú folyamatát. Fontos ennek ismerete azért is, mert 
az eltelt közel nyolc és fél évtized alatt több generáció magyarsága nőtt fel úgy Ara-
don, hogy nem is tudnak a Kossuth szobor létezéséről, sőt a helytörténészek sem 
rendelkeznek pontos adatokkal róla. Bizonyítja ezt egy hatodik osztályos gyermek 
dolgozata, amelyet a közelmúltban készített, egy honismereti pályázatra.

„A Szemfüles gyermekmagazin által meghirdetett Szülőföldünk kincsei verseny 
ötödik témakörének kiválasztásánál - aradi lévén - a Szabadságszobor jutott eszem-
be. Anyaggyűjtés közben egy könyvben fényképeket is találtam. Az egyik képre 
külön is felhívták a fi gyelmemet. Sokáig azt hittem, hogy a kép a Szabadság-szo-
borról készült s csak miután felismertem a háttérben a Vörös templomot, jöttem 
rá, hogy nem lehet az. Gondolom nemcsak én, de sokan mások sem hallottak az 
aradi Kossuth-szobor létezéséről. Pedig nem akármilyen szoborról van szó, a képről 
is jól látható, hogy monumentális alkotás. Szerettem volna többet megtudni róla. 
Nem volt könnyű dolgom. Végül is Puskel Péter újságíró és helytörténész segített. 
Tőle tudtam meg a következőket. Az aradi Kossuth-szobrot, a város második 
legjelentősebb szoborcsoportját, a Városháza előtt állították fel 1909 májusában. 
A szobor elkészítését az aradi Kossuth Emléktársaság kezdeményezte abban az 
időben, amikor számos emléktáblát helyeztek el a város különböző épületein az 
1848-49-es szabadságharc emlékére. (Ezekből ma már egy sincs az eredeti helyén.) 
Az aradi Kossuth-szobrot Margó Ede és Pongrácz Szigfrid szobrászművészek kö-
zösen készítették el. Fehér márvány talapzaton állt a főalak, Kossuth Lajos négy 
méter magas, bronzból készült alakja, előre nyújtott karral, a szobor két oldalán 
pedig allegorikus alakok, zászlót tartó honvédek álltak. Az egész szobor 12 méter 
magas volt, mindössze egy méterrel alacsonyabb, mint a Szabadság-szobor. Sorsuk 
is hasonlóan alakult. 1921-ben mindkettőt bedeszkázták. 1925-ben a Kossuth-
szobor mellékalakjait ismeretlen tettesek ledöntötték, szerencsére nem sérültek 
meg túlzottan. Rövidesen, 1925 júniusában aztán mindkét szobrot pár nap alatt 
szakszerűen lebontották, ökrös szekerekre pakolták és különböző raktárakba 
szállították. A Kossuth-szobor azóta is alussza Csipkerózsika álmát, valószínűleg 
a várárok egyik zugában.

Jankó Norbert,
az aradi 21-es számú iskola V. osztályos tanulója”

A szemtanú leírásából nyomon követhető a szobrok lebontásának, elszállításának 
és az aradi magyarság lelki megpróbáltatásainak folyamata. Az újságcikk fontos ada-
tokkal szolgál az utókornak, a helytörténészeknek és minden magyarnak a tényekről, 
a kultúra rombolásának egy történelmi epizódjáról, amely bennünket érintett.

Ismerünk az emberiség történetében olyan epizódokat, amelyekben a kultúra 
hordozói, művészeti alkotások közül könyvek, festmények kerültek máglyákra, 
különböző ércekből öntött szobrok, mint szimbólumok lettek a rombolás tárgyai s 
kerültek a föld mélyébe, újra elásva, vagy kohók olvasztójába, hogy újabb szimbó-
lumok anyaga lehessen s tárgya újabb rombolásoknak. Ez alól sem közelmúltunk, 
a XX. század, sem az azt követő XXI., nem kivétel. S még szomorúbb az a tény, 
hogy kultúrájuk miatt embermilliók kerültek hasonló sorsra. 
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„Barabás Béla Nyíregyházára jön, és beszédet mond 
az ideszállított aradi Kossuth-szobor felavatásán.

A „Nyírvidék” munkatársa Aradon, Barabás Bélánál. A románok azt sem en-
gedték meg neki, hogy jelen legyen a vértanuk szobrának lebontásánál. Barabás 
gyászkeretes Naplója.

Nyíregyháza aug. 1. Nyírvidék tudósítójától.
A vértanuk városának homlokáról friss vércseppek hullanak, bontják a világ 

szobrászatának egyik legsajátosabb és kifejezőbb remekét, Zala György művé-
szetének csodálatos alkotását, a szabadsággondolat magyar és általános emberi 
szempontból egyaránt szent oltárát a szabadság-téri Vértanuk szobrát. A szent 
kövek és bronzalakok zengő harmóniáját brutális kezek bontják meg és július 1-
től, 26-ig tart a ma is színmagyar város lakosságának és vélük együtt Erdély egész 
magyarságának olyan lelki kínzása, amelyhez foghatót keveset ismer a történelem. 
Napokon át tanúja voltam a szobor lebontásának, amellyel együtt eltávolították a 
városháza közelében álló, gyönyörű Kossuth-szobrot is. A képrombolásról semmit 
sem írhattak az aradi lapok. A szuronyos katonák által őrzött barbár rombolás 
színhelyétől, aki csak tehette, távol tartotta magát. Van azonban Aradon egy magyar 
ember, aki a szobrok épségének biztosítása érdekében jelen akart lenni a bontásnál. 
Ez az ember az erdélyi magyarság legmarkánsabb egyénisége: Barabás Béla. Amit 
ezrek némán tűrve érezének, eltölti égő kínnal szívét. Hiszen az ő lobogó agilitása 
hívta életre a két szobor remeket, az ő mithoszi szabadságimádata inspirálta a 
nemzedékeket a vértanúk kultuszára. Arad város oláh főpolgármestere (nem vá-
lasztották, hanem kinevezték a magyarság nyakára) nem engedte meg Barabás 
Bélának, hogy jelen lehessen a szobrok bontásánál, mert az oláhok eszejárása 
szerint lázítóan hatna a város lakosságára. 

A Szent László utcában
Elhatároztam, hogy a végzetes napokban felkeresem aradi magányában a 

hatalmas vezért, aki a Kossuth-szobornak Nyíregyháza város részére való átenge-
dése tárgyában már a múlt év őszétől kezdve levelezésben van dr. Bencs Kálmán 
polgármesterrel.

A Szent László utcában, amely az Andrássy utat a Ferencz térrel köti össze, 
előkelő paloták sorakoznak fel. Az oláhok Stradea Closcá-nak keresztelték el, de 
Aradon a román utca nevet nem veszi be senki. Még az oláh katonák, bérkocsisok 
és rendőrök is a magyar utcanevek után érdeklődnek, ha valahová el akarnak 
jutni. És ahogy Nyíregyházán nem tudják, ki volt az a Closca (a (a történelemből 
van tudomásunk bizonyos Hóráról és Kloskáról, akik lázadó és félrevezetett oláh 
forradalmárok voltak) épp úgy nem tudják Aradon sem és a Szent László utca 
nevét, bizony sohase fogják felcserélni vele.

Barabás Béla, aki sok dicsőségről tanúskodó Erzsébet-úti házat kénytelen volt 
eladni, ide a Szent László utcába költözött. Nem csináltatott új oláh ügyvédi táblát. 
A régi magyar felírásából nagy fekete foltok tüntetik el a magyar jelleget, mikor 
odakerül a tábla a Szent László utca 7. sz. bérházra. Megilletődéssel lépek be a 
viharos függetlenségi harcok óriásához, akinek bronz arca a tengerorkánokkal vi-
askodó hajósokra emlékeztet. Mikor szemben állok véle és dübörgő szavát hallom, 
úgy érzem, hogy most áll a legirtózatosabb viharban, a leghevesebb áradatban, 
amely a magyarság törött hajóját dobálja. 

Az íróasztalon Bukarestbe címzett levél, nagy oláhújság-lepedő, a friss tavaszos 
írással reményt nyújtó erdélyi-magyar lapok példányai, fehér agyarfoggantyus 
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nagyítóüveg, a falakon mindenütt forrón szép dokumentumai a szabadságküz-
delmeknek, Rákóczi, Kossuth-képek, kurucok és honvédek, díszmagyaros hősök, 
Kossuth Lajos levele, Kossuth Ferenc, a koalíciós minisztérium. 

Ezeket a képeket nézem, hallgatom a vezér bús és így is erőtadó szavainak 
zenéjét, amelyben az erdélyi magyarság töviskoszorús szíve vérzik. És beszélünk 
múltról és jelenről, oláhról és magyarról, szennyről és tiszta forrásról. Hisz a 
nacionalizmus dicsőséges napkeltében, az erdélyi irodalom hozsannás, fi atalos 
erejének nagyszerű ígéreteiben. 

Egy találkozó
Az erdélyi Magyar Párt küzdelmeiről, az erdélyi magyarság nagy aléltságából való 

ébredéséről beszélünk. A pártnak Aradon a Magyar Újság a hetilapja. A szerkesztő 
most is kéziratért küld Barabáshoz, aki átadja a kész cikket. Egy ötven éves talál-
kozóról szól. Az aradi Lyceumban ötven év előtt érettségit tett férfi ak találkozóra 
gyűltek össze, közöttük van Kristóffy volt belügyminiszter, Barabás Béla, Nemes 
Zsiga beteg volt, így az ő lakásán jelentek meg és ott készült a fényképfelvétel is. 
A fényképen, amellyel Barabás Béla megmutat, egy ominózus hiba történt. Nemes 
Zsiga szobájában Tisza István portré van a falon és az a Tisza-kép a fényképre 
akként jutott rá, hogy csak a törzs látszik, a fej már nincs a képen. Barabás arról 
írja tárcaszerű cikkét, amelyhez, mint Tiszának egykori ellenfele, mártírszellemé-
nek mai hódolója refl exiókat fűz. A Magyar Újság legközelebbi számában. hiába 
keresem Barabás cikkét. Az oláh cenzúra egész terjedelmében törölte. 

Barabás a lázadó
Az oláhság Barabásra kettőzött fi gyelemmel és félelemmel vigyáz. Mikor hatal-

mas Bary-kutyája kíséretében megjelenik az utcán, hideg fut át az oláh impérium 
hátán a tigris láttára. Ahol csak lehet, kellemetlenkednek neki. Épp most is eljárás 
van ellene, lázítás címén. Mivel lázított Barabás az oláh állam ellen?

Megírta, hogy mindaz, ami Aradon erő és szépség dokumentuma, ami anyagi és 
szellemi műveltség ténye, azt magyar ész, magyar erkölcs, magyar pénz teremtette. 
Ez a lázítás. Pedig Barabásnak ezt a megállapítását jól tudja az utolsó regátbeli 
hivatalnok is, akinek szerencséje van, hogy Aradra, ebbe a nyugat-európai légkörű 
szép városba juthat, s aki a lelkében, szívében, szavában egyaránt színmagyar 
lakosság között kénytelen bevallani maga előtt, hogy igazolatlanul elrabolt magyar 
területen van.

Barabás és Nyíregyháza
Barabás megmutatja a Nyíregyháza város polgármesterének a Kossuth-szoborra 

vonatkozó leveleit, a szobrokra vonatkozó hatalmas aktacsomót, amelyben gonddal 
gyűjti évek óta a szobrokra vonatkozó újságcikkeket. Büszkén olvassa fel ezek közül 
a »Kisebbség« c. lapból egy oláh író cikkét, amelyben szemére veti a mikroszko-
pikus nagyságoknak az oláh minisztereknek és politikusoknak az aradi szobrok 
lebontásának gyalázatát. Kossuth a románok szabadsághőse is, írja az oláh író, az 
ő szobra a legszentebb gondolat kisugárzója. És mutatja, olvassa Barabás Naplóját 
is, amelyben gyászkeretbe foglalta július 1-ét, a vértanúk szobra lebontásának első 
napját. Napról-napra feljegyezte, miként haladt előre a szobrok bontása és egy-egy 
szó úgy csillog az öreg betűk között, mint a lélek fájdalmának könnycseppje. Ilyen 
megkönnyeztetően szomorú írást még nem láttam életemben…

Nyíregyháza városnak a szobrok iránt való érdeklődése nagyon jól esett Bara-
básnak és mikor Bencs Kálmán dr. polgármester legutolsó levele megérkezett, ezt 
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a tényt is bevezette Naplójába. A magyar testvérek érdeklődését dokumentálja a 
nyíregyházi polgármester levele a szomorú Naplóban.

A szoborról való beszélgetésünk kapcsán (a szobrokról egy másik riportomban 
számolok be) elmondotta Barabás Béla, hogy Nyíregyházán akkor volt, mikor ott 
Meskó Lászlónál meghalt Irányi Dániel, a békési képviselő. Ekkor Nyíregyházán 
sokakkal megismerkedett. – Bencs László polgármestert és a nyíregyházi urakat 
nagyon megszerette s közülük számosakra ma is jól emlékszik. Meskó Lászlóval 
leutazott Békésre, ahol sikerrel támogatta jelöltségét.

Még sok mindenről elbeszélgettünk Barabással. A politikáról beszélve kijelenti, 
hogy ha átjönne Csonka-Magyarországra, föltétlenül Bethlen hívei közé állna, mert 
az erdélyi magyarság érzi, tudja, látja nagy koncepcióinak zsenialitását. A zsidó-
kérdés felszínen tartását Bethlennel együtt nagy nemzeti veszedelemnek tartja és 
óva int minden túlzástól, amely az egységét veszélyezteti. Azzal búcsúztam el az 
erdélyi magyarság vezérétől, hogy Nyíregyházán találkozunk, ahol az aradi Kos-
suth-szobor felavatásán ő mondja az ünnepi beszédet.

Lejövök a kuruc képek közül, sietek haza. Barabással való beszélgetésem után 
nem akarok az oláh feliratokkal sértő üzletek és román tisztek, Luptát, Adeverult 
stb lobogtató regátbeli hivatalnokokkal, bukaresti ügynökökkel találkozni. Mintha 
mindent betöltő harangzúgássá erősödnének a lelkemben a megalázott magyarság 
rab oroszlánjának szavai. Mikor lesz ez a zúgás az erők mindent elsöprő áradatának 
a harcos kiáltása? Mikor? Ezt susogják az aradi fák is ott a vársáncokban, ahol a 
vértanúkat kivégezték. – Mikor? Mikor?”5

 
„Hogy bontották le a románok az aradi vértanúk szobrát?

Legelőször az „Ébredő szabadság” bronz alakját távolították el. A „Nyírvidék” 
munkatársa végignézte a heteken át tartó szoborbontást. Egy asszonyt be akartak 
kísérni, mert a Szabadságtéren sírva fakadt.

Nyíregyháza, aug. 3. A Nyírvidék tudósítójától.
Temesvárról érkeztem Újaradra, hogy napról-napra ott lehessek az erdélyi 

magyarságot mélyen megalázó barbár szoborrombolásnak tanúi között, az aradi 
tizenhárom vértanú Szabadság-téri szobrának lebontásánál. Reggelenkint jöttem 
át Újaradról a magyar pénzen épített s az oláhok által üres és minden idegent 
megnevettető gőggel Decebal-ról elnevezett Maros hídon. A szobor lebontását egy 
nagyváradi olasz szobrász vállalta. Szerencsénkre. Ez a derék nacionalista olasz, 
akinek Budapesten is van műterme, egy magyar mérnök segítségével, magyar 
munkaerő felhasználásával heteken át, féltő gonddal és odaadással vezette a mű-
remek lebontásának nehéz munkálatait. Minden ellenkező hírrel szemben, mint 
szemtanú, megállapíthatom, hogy a szobornak semmi baja, legkisebb bántódása 
sem történt. A bontás július 1-én kezdődött és több mint három hétig tartott. 
Előbb a vértanú szobrát körülépítő zárt fabódét bontották el. A szobor büszke, 
szép bronz alakjai: A babérkoszorút tartó páncélos, pajzsos, kardos Hungária, 
amelynek szinte eleven fi gurája a szobor csúcsalakja, az »Ébredő szabadság« az 
»Áldozatkészség« »Harcrakészség« és a  »Haldokló megdicsőülő harcos«, amelyek a 
szobor hasábjának négy oldalán helyezkednek el, talán ércszívük dobbanásával 
fi gyelték a börtön falát feszítő szerszám zaját. Keserű csalódás. Alighogy kibon-
takozott Hungária alakja az eltávolított deszkák közül, a munkások az előzetes 
5. Nyírvidék, 1924. aug. 2.
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román utasításnak megfelelően nagy ponyvát borított reá. A városban pillanatok 
alatt elterjedt a hír, hogy a románok gúnyból Hungáriát dominóba öltöztették. 
Mindenütt éles kifakadások hallatszottak, de a félreértés csakhamar kiderült. 
Amint a deszka burkolatot eltávolították, a szobor köré állványoszlopokat emeltek, 
amelyekre erős csiga felvonót szereltek fel

A sírás: izgatás
Hosszú esős napok bús egymásutánja következett. Egész Aradon arról folyt a 

csöndes susogással ejtett, keserűn, fájón könnyes szó, hogy bontják a vértanúk 
szobrát. Talán csak aradi ember tudja átérezni olyan marcangoló kínnal, mit jelent 
a gyermekkora óta szabadnak, büszkének harsonásnak és diadalmasnak látott 
szobor lebontása. Az első véső, amely a vértanúk szobrának kő és bronztestébe 
feszült: szívet ért a vértanúk városának fi ait eleven fájdalommal sebezte szíven. 
Amíg a bontás tartott, fegyveres őrök sétáltak a szobor körül. A feltűnően köze-
ledőt durván eltávolították. Ám az aradiak, ha ezeken a napokon dolguk akadt a 
Szabadság-téren, sietve mentek tovább. De egy se állta meg, hogy könnyekre ne 
fakadjon. Az egyik durva katona meglátott egy síró úri asszonyt. Be akarta kísérni. 
Ráförmedt: mit lázít itt? A néma könny is lázítás a románnak. Pedig tudnia kellett, 
hogy ő a lázító. A vértanúk szobrának szentségtelen kezekkel való eltávolítása a 
leggyújtóbb lázítás, amely hatalmas erővel szította fel a romángyűlöletet.

Az »Ébredő szabadság« az első áldozat
Az állványok felszerelése után a bronzalakoknak a kőalaptól való lázítása 

következett. Ezután a klasszikusan szép bronzalakokra vastag láncot csavarnak 
rá. Legelőször az »Ébredő szabadság«-ot verik rabbilincsek közé. Valóban jelképe-
zése a rab magyarság sorsának, Erdélynek, ahol minden szabadabb gondolatot 
láncba ver az igazság napfényétől irtózó impérium. Amikor a láncok jól fogják a 
szobortestet, a csiga működni kezd, az »Ébredő szabadság« a levegőbe emelkedik, 
majd a csiga karjának fordításával az előtérbe kerül, ahonnan leeresztik óvatosan 
az alátolt társzekérre. Fájdalmasan groteszk, amint a mozgalmas szoborcsoport 
a kocsin fekszik. A lendülő vonalak élnek és kiáltanak. Megindul a kocsi, s viszi 
a szemfedővel takart bronzot s a Forray-utcán át vonul a szomorú menet a régi 
lovardába, ahová a szobor részeit ideiglenesen elhelyezik. Megyek a szekér után 
kísérőnek. Szinte önkívületben követem erőtlen lábbal, megy-megbotolva. És jól 
látom azokat, akik a boltajtókban, ablakokban álltak s mikor meglátják a lassan, 
szomorúan haladó kocsit, könnyező szemüket elrejtve vonulnak vissza. A mártí-
rokat másodszor is kivégzik, a vértanúkat másodszor temetik… Az a sok könnyes 
szem hirdeti: a vértanúk örökké élnek, ha százszor is halálra szánják őket.

Az »Áldozatkészség«
Kis bronz házioltár, amelyre egy szépséges asszony, gyöngyöket, ékszereket helyez, 

ez a bronz alak jelképezte a vértanúk szobrán a negyvennyolcas nemzet világraszóló 
áldozatkészségét. Mikor a fáklyás »Ébredő szabadságot« elvitték, le van már bontva az 
»Áldozatkészség« oltára is. Ott áll az adakozó nemzetet jelképező bronzasszony egyedül. 
Kezét előre nyújtja, mintha keresné az oltárt, amelyet elvittek előle. Mindez olyan sokat 
mondó, olyan fájdalmasan jelképes. Így lépnek, szállnak le a kegyetlen lánc fojtogató 
karjában július 13-tól, hétfőtől, 17-ig, pénzekig a szobor többi alakjai. Kedden, 14-én 
már csak Hungária áll, most is büszkén, most is diadalmas életet követelőn.

Elvitték az Ébredő szabadságot, az Áldozatkészséget, a Harcrakészség izmos óriását, 
a Hősi halált glorifi káló zászlós csoportot, most már Hungária sem állhat meg..

Így történt, így a valóság is.
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Hungária is…
Pénteken, 14-én reggel ott fekszik hanyatt a társzekéren, Hungária. Egy 

oláh katona észreveszi, hogy odamegyek egész közel a fekvő szoborhoz. Nem 
szól semmit. Elfordul, mintha nem akarná látni búcsúvételemet. Ez a katona 
magyar fi ú volt. Az jutott eszembe, vajjon mit érezhetett az a római katona, akit 
Krisztus szent sírjához állítottak, s aki talán szíve mélyén keresztény volt?..... 
Ott feküdt a szekéren Hungária. Láttam, arca nyugodt és mosolygó, jobb kezé-
ben magasra tartja a babérkoszorút az ég felé, a csillagok felé. Már csak onnan 
jöhet segítség …

A kopár szobor
Szombat, július 15. A vértanuk szobra meg van fosztva alakjaitól. A szürke 

márványoszlop csonkán áll, mint a nagypénteki oltárok… Lebontják a márványla-
pokat és tömböket, levésik a körben elhelyezkedő tizenhárom reliefet, a vértanuk 
portréit. Szétfejtik a belső téglamagvat is. Július 26-án már csak a vasrácsos 
kert van ott. De a románok csalódnak. A szabadság szobrot ott, azon a helyen, 
ahol állt, ott látja, minden magyar, Arad minden lakosa. A betolakodó idegen 
elvitte a szobor testét, mert sértette, zavarta, bántotta az a fenséges himnusz, 
amelyet Zala György a kőnek és bronznak nyelvén ott, a Szabadság-téren a ma-
gyar dicsőségről dalolt. De a himnusz lelke él és ott zeng, a szobor ott fénylik és 
eljön, közeleg, nincs messze az idő, amikor visszakerül az a szobor valóságban 
is Uram, Isten add, hogy ott lehessek a vértanuk aradi szobrának diadalmas 
újraszentelésén.

A vértanuk szobra után a Kossuth szobor deszka burkolatát bontották el és 
Kossuth alakjára terítették a ponyvát: Hogy miért nem szállítják a szobrokat már 
most át Csonka Magyarországra, miért kerültek a szoboralakok az aradi lovardába, 
arról még be fogok számolni.”6 

Az aradi szobrok ügye folyamatosan jelen volt a közvéleményben, amelyet a sajtó 
tartott ébren. Ebből fakadóan sok olyan információ jelent meg, amelynek semmi-
féle alapja nem volt. Azt az óhajt, reményt fogalmazta meg, amely a magyarság 
általános lelkiállapota volt az elcsatolt országrészekkel kapcsolatban. Alig értek az 
utolsó lebontott szobordarabok az aradi lovarda mélyére, Nyíregyházán már arról 
tudósított a helyi sajtó, hogy „Az aradi Kossuth-szobrot Nyíregyházára hozzák.” 
Az 1925. augusztus 1-i sajtóközlemény a Minisztertanács azon döntésére hivat-
kozott, alaptalanul, amely szerint mindkét szobrot hazahozzák Magyarországra s 
a Szabadság-szobrot Budapesten fogják elhelyezni, Kossuth Lajos szobrát pedig 
„…több aspiráns város közül Nyíregyházának ítélték oda”7

Október elején már arról szólt a híradás, hogy a román kormány felajánlotta 
Magyarországnak az aradi vértanúk szobrát, amely arra vár becsomagolva, hogy 
azt Budapestre szállítsák. Tudni vélték, hogy ez ügyben Barabás Béla megkereste 
a magyar kormányzatot, az eredmény azonban elszomorító, mert „…magyar részről 
eddig alig történt valami a terv keresztülvitele érdekében.”  Ezzel szemben Doszkár 
Ferenc ezredes fáradozik azon, hogy a szobrokat Budapestre szállíttassa és elő-
teremtse a szállításhoz szükséges anyagiakat. A hírek szerint kezdeményezését a 
Hadviseltek Szövetsége is támogatta és egy bizottságot is alakított, amelynek élére 
Zala Györgyöt, a szobor alkotóját kívánták felkérni. A szállítási költségek előte-
remtésére az ország nagyobb városaiban hangversenyeket és matinékat terveztek 

6. Nyírvidék, 1925. aug. 4.
7. Nyírvidék, 1925. aug. 1.
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tartani. Mindezek mellett a helyi tudósító feltette a kérdést: „A magunk részéről 
arra is kíváncsiak vagyunk mi lesz az aradi Kossuth-szoborral, amelyre tudvale-
vőleg Nyíregyháza város jelentette be igényét?”8

A megalapozatlan híradások, az irredenta légkör a költő lelkét is megfogta. Így 
született meg az alábbi vers is, Nyíregyházán, a nemzeti gyásznapra időzítve. 

MEGINDUL A SZOBOR
– 1925. október 6. – 

Az aradi »Szabadság szobor«
Hontalan lett, új hazára vár,:
Ledönté a bocskoros botor,
Azt hívén: így nem árt neki már.
És örömmel adja, csak vigyék!...
S várja csonka, bús magyar vidék.
Kitárt karral, bárha könnyes szemmel…
… És – szívére zárja szent örömmel…
S minden magyar szem – mindig rája néz:
A haza csonka – a szobor egész!
… S megindul majd újra a szobor.
Újra éled majd a »Tizenhárom«
S fut e földről mind, mind e bitor, 
Túl az ős határon!...
  Tikos Andor9

A szobrok hazaszállításának az ügye nem haladt előre. Ennek ellenére a remény 
és bizakodás megmaradt. Nyíregyháza város polgármesterének az 1925. évről 
szóló jelentése is ezt támasztja alá. „Kísérletet tettünk az elmúlt esztendőben az 
oláh megszállás alá került Arad város híres Kossuth-szobrának megszerzésére is. 
Kérelemmel fordultunk a kultuszminisztériumhoz és a miniszterelnökséghez, hogy 
az Aradon lebontásra került és elraktározott szobrot diplomáciai úton kérje ki és 
adja át megőrzés és felállítás végett Nyíregyháza város közönségének. Az egész 
város háláját kell ez alkalommal is kifejeznem Barabás Béla volt magyar ország-
gyűlési képviselő úrnak, aki segítő kezét nyújtotta Nyíregyházának a Kossuth-
szobor megszerzéséhez és a szobor kiadására nézve nem csak Arad város magyar 
érzelmű közönsége között, de az oláh kormánynál is propagandát indított. Ez a 
mozgalmunk az év végéig nem vezetett sikerre, azonban a szobor megszerzésének 
reményéről nem tettünk le.”10

1926-ban, dr. Barabás Bélát, a román választások alkalmával, szenátorrá vá-
lasztották. Az örömteli hírre Nyíregyháza város polgármestere, dr. Bencs Kálmán 
kormányfőtanácsos, aki baráti érzelmekkel viseltetett Barabás iránt, levélben 
fejezte ki jókívánságait és gratulált megválasztása alkalmából. Barabás szenátor 
válaszlevelében a következőket írta:

 8. Nyírvidék, 1925. okt. 2
 9. Nyírvidék, 1925. okt. 6.
10. Nyírvidék, 1926. febr. 13.
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„Édes Öcsém Uram!
Nagyon jól esett szívesen és barátilag küldött üdvözlő leveled és a jó érzést fo-

kozta bennem az, hogy a nyíregyháziak szerető megemlékezését is tolmácsoltad.
Bizony nekem már nem jól áll a közszereplés, de nem tehetek róla, hogy a ro-

mániai, jobb sorsra érdemes magyarságnak még az én fogyó erőmre is szüksége 
van, azonban büszke vagyok rá, hogy szózataimmal, cikkeimmel és izzó magyar 
lelkesedésemmel össze tudom tartani a magyarságot.

S lassan-lassan eredményeket is érünk el, persze tapintattal, okossággal, böl-
csességgel.

Hálásan köszönöm úgy neked, mint a nyíregyháziaknak kedves köszöntésü-
ket.

Hát a Kossuth-szobor ügye elaludt?’
Már szétszedték. El van raktározva.
Mindenkor kész híved és öreg barátod:
Barabás Béla volt magyar országgyűlési képviselőből romániai szenátor”11

Bizony, a szobor ügye néhány évre elaludt. 1928. év végén került a köztudatba 
az a hír, hogy a román kormány hajlandóságot mutat a Szabadság- és Kossuth-
szobrok átadására. A hírre ismét beindult a Kossuth-szobor megszerzésére irányuló 
akció. A helyi Nyírvidék című lap 1929 januárban, már tényként, vastag betűs 
címmel írta: „Az aradi Kossuth-szobor Nyíregyházára kerül.” Ennek az alapját az 
a múltbeli tény képezte, ami a nyíregyházi polgármester és Barabás levelezéséből 
eddig kiderült. Sőt bírták Barabás Béla ígéretét arra vonatkozólag is, hogy ő fogja 
felavatni Nyíregyházán a volt aradi Kossuth-szobrot.

Erről a helyi sajtó így tájékoztatott:
„Nyíregyháza a legméltóbb arra, hogy megkapja Kossuth aradi szobrát, de 

egyelőre nincs szó a szobor kiadatásáról – írja Barabás Béla Nyíregyháza polgár-
mesterének. (A »Nyirvidék« tudósítójától.)

Megírta a Nyírvidék, hogy dr. Bencs Kálmán kir. kormányfőtanácsos, polgár-
mester megtette a szükséges lépéseket az aradi Kossuth szobor Nyíregyházára 
hozatala érdekében.

A polgármester a legilletékesebbhez, dr. Barabás Bélához, az erdélyi magyarság 
vezéréhez fordult a szobor ügyében, Barabás Béla válasza, amelyet Bencs Kálmán 
polgármester levelére irt, nagy meglepetést keltő fordulatot jelent a szobor Nyír-
egyházára hozatala ügyében. A nagyjelentőségű levél a következő:

Méltóságos Uram!
Az aradi szobor ügyében 2695–1929 sz. a. hozzám írott nagybecsű soraidra 

tudatom, hogy bárhol is olvastatok az aradi szobrok átengedése és Magyarországra 
leendő átszállítása iránt, az csak üres fecsegés, aminek semmi komoly alapja nincs. 
Ezt az újabb mesét egy Lendvay Sándor szegedi biztosítási főnök, aki valamikor 
Aradon lakott, indította meg, mert nincs más dolga. Állítólag járt mostanában 
itt Aradon, beszélt az aradi múzeum igazgatójával, aztán irt egy levelet Varjassy 
Lajos volt polgármesternek s szintén állítólag gróf Klebelsberg Kunó miniszter-
nek. Ez mind csak hiábavaló kombináció. Ebben a kérdésben valamit csinálni, 
csak a magyar miniszterelnök s ezzel együtt a külügyminiszterhez tartozik, mert 
ők hivatottak megindítani Románia kormányával a szobrok átadására vonatkozó 
diplomáciai tárgyalásokat. Arról szó sincs, hogy ezt a román kormány kezdemé-

11. Nyírvidék, 1926. jún. 24.
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nyezze. Annak most nagyobb és fontosabb dolgai vannak, semhogy ezzel minden 
belső, vagy külső kezdeményezés nélkül foglalkozzék.

Egyelőre a kormány sem foglalkozik a szobrok ügyével.
Azt tudod, hogy ezzel a kérdéssel én sokat foglalkoztam, fáradtam. De 1926. 

november 13-án gróf Khuen Héderváry Sándor külügyi államtitkár nekem olyan 
kijelentést tett, amiből meg kellett győződnöm, hogy a szobrok kérdése nemlege-
sen van a magyar kormány részéről elintézve, de legalább is pihentetve marad 
hosszú-hosszú időre.

Nem hiszem, de nincs is reá ok, hogy ezen kérdéssel a magyar kormány hivata-
losan foglalkozzék, még akkor sem, ha Nyíregyháza város eziránt kérelmezett. Mert 
a Ti kérvényetek csak akkor lesz aktuális, ha már el van döntve, hogy a Kossuth 
szobor a román kormány által a magyar kormány rendelkezésére bocsáttatnék. 
Erre pedig mostanában nincs kilátás, én ezt így tudom.

A bukaresti követség nyújt felvilágosítást.
Utóvégre nem lehetetlen, hogy valami a szobrok kiadása iránt talán történt, de 

az ki van zárva, hogy ez a romániai magyar követség megkerülésével történjen. 
Én tehát úgy 3—4 héten belül úgy is Bukarestbe utazom a parlamenti ülésekre, 
amikor szívesen megteszem azt, hogy ott a magyar követségtől megtudom, vajjon 
akár a magyar, akár a román kormány tett-e bármilyen lépést az aradi szobrok 
kiadatása iránt? Ez a legautentikusabb forrás s erre szívesen vállalkozom is, az 
eredményt annak idején Veled közölni fogom.

Magától értetődik, hogy azon kívánságodat, miszerint támogató leveleket írjak 
a megnevezett hivatalos helyekre, ez idő szerint szándékosan nem teljesítem, mert 
szerintem kétségtelen, hogy ez hiábavaló dolog lenne.

Csakis Nyíregyháza jöhet fi gyelembe.
De az is magától értetődik, hogy ha az aradi Kossuth szobornak kiadatásáról 

szó lesz, úgy én a legnagyobb örömmel és lelkesedéssel csakis Nyíregyháza mel-
lett fogok nyilatkozni és kardoskodni, nemcsak azért, mert Titeket illet meg az 
elsőség jogán, de azért is, mert én Nyíregyháza városát tartom a legméltóbbnak 
s a legérdemesebbnek arra, hogy a vértanuk halálával megszentelt földet vala-
mikor ékesített Kossuth szobor Hozzátok a Ti ősi szabolcsi magyar talajotokra 
kerüljön.

És hiszem is, ha rákerül a sor s az Isten engem éltet, nekem szintén lesz sza-
vam a döntésben, mert az aradi Kossuth szobornak apja vagyok, s csak én vagyok 
életben azon kevesek közül, akik annak létrehozásán annak idején dolgoztak.

Elhiheted, hogy lealkonyuló életemnek legboldogabb napja lenne, ha ezen szo-
bornak nyíregyházi leleplező ünnepélyén az én reszkető kezem adna áldást arra a 
művészi alkotásra s az azt körülvevő nyíregyházi magyar népre.

Egy kissé elragadott a fantáziám, de ez nem baj, – térjetek felette napirendre.
Csak sajnálom, hogy kedvezőbb és biztatóbb választ nem adhattam nagybecsű 

hivatalos leveledre, de ez nem zárja ki azt, hogy meleg szeretettel üdvözöljelek 
Téged s nemes városod lelkes közönségét.

Arad, 1929. január 22. 
Öreg barátod:
dr. Barabás Béla magyar képviselője, a román parlamentnek”12

12. Nyírvidék, 1929. jan. 27.
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A Bethlen által készített helyi Kossuth-szoborról pedig ez időbeli vélemény a 
következő volt: „Nyíregyházának van ugyan Kossuth-szobra, de nem felel meg a 
város művészi érzésének, igényeinek és már a hősök szobrának elhelyezése al-
kalmával csaknem lebontásra és áthelyezésre került ez a szobor. Most, amikor 
Nyíregyháza elsőbbsége kétségtelen, meg fogja találni a város a módját annak, 
hogy az aradi Kossuth-szobor felállításával kárpótoltassék.”13 A helyi szoborra 
vonatkozólag módosult az álláspont. Azt már nem akarták beolvasztani, hanem 
valamelyik községnek kívánták átadni.

A szobor megszerzése érdekében a tettek mezejére léptek. Levelet intéztek a 
miniszterelnökhöz, a kultuszminiszterhez. Megkeresték levél útján Barabás Bélát 
is, kérték további támogatását. Nyíregyháza országgyűlési képviselőjét, Rakovszky 
Ivánt, kérték fel arra, hogy járjon el a város érdekében, interveniáljon Kossuth 
Lajos szobráért. 14

Közben a helyi sajtó megemlékezett arról, hogy az aradi Kossuth-szobor egyik 
alkotója, Pongrácz Szigfried elhalálozott. A magyar művészettörténetbe az aradi és 
a debreceni Kossuth-szobrok megalkotásával írta be a nevét.15

Hat év telt el az újabb nekibuzdulás óta, amikor az aradi Kossuth-szobor 
megálmodója, létrehozója és megmentője, dr. Barabás Béla halálhíréről szóltak a 
tudósítások. Arad nagy halottjáról Nyíregyházán is megemlékeztek és méltatták 
átlagon felüli életteljesítményét. „Élete 80-ik évében hanyatlott az utolsó lehelletéig 
védett Maros menti magyar földre, ahol szinte legendás fény övezte ezüstfürtös, 
büszke homlokát. Ö volt Erdély Toldija, a magyar gondolat, a magyar önvédelmi 
harc Grál-lovagja, akit még az ádáz ellenség is tisztelettel övezett. Ha megjelent 
hatalmas alakja az aradi utcákon, olyan volt, mint a magyar lelkiismeret, a vádoló 
magyar igazság. Mindig a szabadsággondolat volt éltető eleme. Az aradi vértanúk 
kultuszának ihletett papja, az aradi Golgota lángpallosú őre, a vértanúk szobrát 
megalkotó országos mozgalom megindítója volt. Aradi otthonának magyar trófeái 
a kuruc harcok dicsőségét sugározták. A magyar függetlenségi gondolat szinte 
kossuthi-erejű hirdetője volt. Úgy néztek rá az erdélyi magyarok, mint hívő a 
keresztre, amelyen az igazság vérző szíve piroslik. Neve örök erőforrás, szent ha-
gyomány lesz örökké, míg magyar szó zeng a szőke Maros mentén.” Méltatták az 
irányú tevékenységét, amelyet az aradi Kossuth-szobor Nyíregyházára kerülése 
ügyében kifejtett.16

Barabás kortársa, a Kossuth-szobor Nyíregyházára helyezésének kigondolója, 
dr. Bencs Kálmán is lehunyta a szemét, 1934-ben. Az a tízéves, eredménytelen 
küzdelem a szobrok megmentéséért, nem volt hiábavaló. Más műalkotásoktól el-
térően, amelyek örökre megsemmisültek, az aradi szobrok túlélték az azt követő 
kataklizmákat. Az aradi Szabadság-szobor újra a helyén áll. Kossuth Lajos szobra 
még mindig a történelem mélyén vár arra, hogy Nyíregyházán vagy máshol hirdesse 
az ember szabadságvágyát. 

13. Nyírvidék, 1929. jan. 18.
14. Nyírvidék, 1929. jan. 20.
15. Nyírvidék, 1929. febr. 7.
16. Nyírvidék, 1934. máj. 30.


