
„Dőlnek a szobrok, babám, odafenn, 
/ vége a mesének itt, Keleten!” – éne-
kelte a Hobo Blues Band 1990-ben, 
a rendszerváltás hajnalán. Bár ha 
nagyon megnézzük, a kelet-európai 
vasfüggöny leomlásával összekötött 
„rendszerváltás” kifejezést a történe-
lem, a huszadik század és az elmúlt 
két évtized bizony szinte nap mint nap 
átírta, illetve kibővítette olyan kifeje-
zésekkel, mint az „impériumváltás”, 
a „felszabadítás” vagy a „forradalom”. 
Manapság lassan meg sem lehet szó-
lalni úgy a múltról, hogy ne kéne köz-
ben arra gondolni, hogy vajon megsér-
tettünk-e valakit, netán forgattunk-e 
meg valakit a sírjában, annyira érzé-
kenyek lettünk mindenre és mindenki-
re. Amíg még lehet, vegyük számba a 
dolgokat, mert nem lehet tudni, hogy 
egy új rendszer mikor és milyen érte-
lemben írja felül a régit.

Jöttek, láttak, győztek?

Menjünk vissza egészen az első vi-
lágháború végéhez: még a trianoni 
békeszerződés aláírását megelőzően 
a Székelyudvarhelyre megérkezett 
román hadsereg több dolgot is el-
tüntetett. Elsőként az 1917-ben felál-
lított, fából készült, vaspikkelyekkel 
borított Vasszékelyt a Deák térről (a 
mai Márton Áron  térről), illetve az 
1896-ban emelt millenniumi emlék-
művet a városháza előtti térről.
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Szobordöntések és -gyalázások idejét él-
jük Amerika- és világszerte. Talán ilyenkor 
illő azt is számba venni, hogy idehaza ezt 
hogyan élnénk, illetve éltük meg: milyen 
szobraink, emlékműveink tűntek el az idők 
folyamán és miért? A Szoborhelynek is 
csúfolt Székelyudvarhelyen hogyan dőltek 
és állítódtak fel, illetve vissza a szobrok, 
ahogy a rendszerek jöttek és mentek? Kul-
túrtörténeti utazás a múltban és jelenben 
– avagy a nagy „Szoborhely-sztori”.

A nagy Szoborhely

Ismereteink szerint a Vasszékelyt a 
ledöntés előtt többször is meggyaláz-
ták, először letörték a szobor töltény-
táskáját, lefűrészelték a puskát, majd 
nekitámasztottak egy koporsót. 1919. 
február 9-én döntötték le a román ka-
tonák, majd helyiekkel fűrészeltették 
szét darabjaira, a fát pedig eltüzelték. 
Ám egy darabja (eddig ismeretlen 
módon) megmaradt, és a későbbi 
múzeumba került.

Az eredeti millenniumi oszlopon 
levő kőcímerekből két darab maradt 
meg: Székelyudvarhely címere (ez 
teljes), illetve a vármegye törött cí-
merének fele. Ezek (sok más, azóta 
eltűnt vagy még álló temetői, illetve 
köztéri alkotáshoz hasonlóan) az ak-
kor még működő Kő- és Agyagipari 
Szakiskolában készültek. Mind a 
Vasszékely, mind pedig az 1897. jú-
lius 26-án felavatott millenniumi 
oszlop az akkori „régi világot”, a le-
győzött Osztrák–Magyar Monarchiát 
jelentette a bevonuló román katona-
ság és a berendezkedő új rendszer 
számára, így egyik sem maradhatott 
a helyén. Mint ahogy a Kuvar-szikla 
oldalában 1915-ben kialakított kettős 
dombormű sem: ezen Ferenc József 
osztrák–magyar és II. Vilmos német 
császár portréi voltak, a vesztes há-
ború után ezek is eltűntek.

Mindhárom emlékműnek van 
„utóélete”. A székelyföldi buzgó 
kommunisták kaptak az ötleten, és a 
Kuvar-sziklára, a két császár helyére 
az ötvenes években feltettek egy Sztá-
lin-, illetve egy Lenin-domborművet. 
Nyilván előbbi nem maradhatott ott 
hosszú ideig: Gheorghe Gheorghiu
-Dej halálát (1965) és Ceaușescu ha-
talomra kerülését követően ezek is 
lekerültek a Kuvarról, és szerencsé-
re nem állítottak Lenin- meg Sztá-
lin-szobrot az 1958–59-ben felépült 
Művelődési Házhoz sem, bár eredeti-
leg azokat tervezték a lépcső melletti 
virágágyások helyére. A kilencvenes 
években még látszott egy „A nagy 

háború emlékére” felirat is egy kövön 
a Kuvar egyik ösvénye mellett, ám az 
ottani töltőállomás bővítése után a 
domboldal ezen része teljesen eltűnt. 
A Kuvar-szikla tetején 1988 óta áll egy 
mauzóleum, és akkor kialakítottak 
egy román katonatemetőt is: ezeknél 
minden december elsején koszorúzni 
szoktak, a másik emlékművet mára 
gyakorlatilag mindenki elfelejtette.  

Az új Vasszékelyt 2000-ben (az ere-
deti helyétől úgy harminc méterre, 
a jellegzetes pagodaszerű építmény 
nélkül), a millenniumi oszlop mását 
(tetején az eredetin nem levő turul-
madárral) pedig 2008-ban, annak 
megközelítőleg pontos helyére állít-
tatta vissza a város. A millenniumi 
oszlop az ún. Gál-óra helyére került 
– utóbbi a nyolcvanas évek végén, 
Gál Ferenc néptanácselnök idejében 
került a központi parkba, eltűnését 
sokan fájlalták.

A második világháború, illetve a 
„kicsi magyar világ” alatt, 1941-ben 
átépítették az említett Deák teret (ez a 
mai Márton Áron tér), és létrehozták 

az országzászlós emlékművet, vala-
mint azt a félköríves kőépítményt, 
amit ma is a Patkó névvel illetnek 
a helyiek. Az öt dombormű-címert 
(Udvarhely vármegye, Székelyudvar-
hely, Magyarország, Erdély és Pest-
szentlőrinc, utóbbi testvérvárosa Ud-
varhelynek) a visszarendeződéskor, 
1944 őszén eltávolították. A címerek 
replikáit tavaly néhány hónapra kiál-
lították a Patkóban.

„Csak ledöntött szobrainkat 
állítjuk fel újra!”

Többek között ez hangzott el Sütő 
András író beszédében 1995. febru-
ár 4-én, Orbán Balázs egész alakos 
szobrának (ez Hunyadi László alkotá-
sa) felavatásakor, Székelyudvarhely 
főterén. Pontosabban ez: „...részint 
a lábára állítjuk vissza mindazt, 
amit az első világháború utáni, két 
világháború közötti periódusokban 
ledöntöttek. Mi csak a ledöntött szob-
rainkat állítjuk fel újra, és nem tobzó-
dunk szoborállításban.”

Józsa Béla és „Gróza Péter”, 
egy letűnt korszak szobrai

FOTÓ: ERDÉLY BÁLINT ELŐD

A Vasszékely avatása 
1917. december 8-án




