
Sütő András 2013-ban szintén 
szobrot kapott Udvarhelyen, a Mű-
velődési Ház mellett. Orbán Balázs 
szobrának felállítása előtt azonban 
még történt egy s más szoborügyben 
a városban, hiszen a rendszerváltás 
utáni első évben a város két híres 
iskolája előtt is történt szobordön-
tés. Nevezzük inkább eltávolításnak, 
mert a szobrokat nem meggyalázva 
és tömeg előtt döntötték le, hanem 
diszkréten eltüntették.

A gimnázium Dr. Petru Groza 
egykori miniszterelnök nevét volt 
kénytelen viselni több évtizedig. 
Az iskolához vezető sétány mellett 
1974-ben avatták fel bronzból ké-
szült mellszobrát, amely Bukarestből 
került Udvarhelyre, készítője isme-
retlen. Volt egy márványból készült 
Groza-szobor is, 1990 után mindkettő 
az iskola mögött, egy raktárban volt 
„eldugva”, de 2018 őszén, a gimnázi-
um létrejöttének 425. évfordulójára 
előkerült a bronzszobor az iskolatör-
téneti kiállításra – az ma is a Haáz 
Rezső Múzeum udvarán áll, a fal 

mellett. Évtizedekig tartotta magát 
az a téves feltételezés Udvarhelyen, 
hogy az 1990 őszén az iskola mellett 
felavatott Tamási Áron-mellszobor a 
beolvasztott Grozából készült el, de 
ezt cáfolja a régi szobor megléte. 

Ahogy a gimiben, úgy a Tanítókép-
zőben is lecseréltek egy majd’ három 
évtizedig állt szobrot. Az 1943-ban 
tisztázatlan körülmények között el-
hunyt, hodgyai származású marxis-
ta író és agitátor, Józsa Béla szobrát 
1961-ben állították fel a képző udva-
rán, és 1990 januárjában vették le. 
Az Orbán Áron szobrászművész által 
kőből készített szobor feje az eltávo-
lításkor letörött, de restaurálták. Ma 
a múzeum udvarán Grozával együtt 
néznek a fényes jövőbe, egy bukott 
rendszer szimbólumaiként.

A Józsa-szobor talapzatára 1990 
decemberében Benedek Elek szobrát 
állíttatta fel az iskola. Az avatóün-
nepségre csak a gipszszobrot sikerült 
elkészíteni, a ma is álló bronzszo-
bor később került a talapzatra. Ez is, 
akárcsak a Tamási-mellszobor vagy a 
Vasszékely, a 2018-ban elhunyt Szabó 
János alkotása. A református kollégi-
um előtti tér átrendezésének idején a 
Benedek Elek-szobor az udvar hátsó 
részére került, elöl pedig a kollégium 
történetének három nagy személyi-
sége, Bethlen János, Baczkamadarasi 
Kis Gergely és Gönczi Lajos kaptak 
új szobrot. Az iskolák amúgy is igye-
keztek a Szoborhely városnevet még 
tovább öregbíteni, hiszen ma már az 
Eötvös Józsefről (alkotója Bodó Le-

vente), a Tompa Lászlóról és a Móra 
Ferencről elnevezett iskolákba is név-
adójuk szobra (ezeket Zavaczki Walter 
készítette, akárcsak Sütő András szob-
rát) mellett mehetnek be a diákok, ha 
nincsen vakáció (vagy járvány).

Még a Napozó nőt is ledöntötték

A kommunizmusra visszatérve, 1957 
óta áll a város központjában a szökő-
kút, illetve annak peremén négy, em-

beralaknál nagyobb szobor, amelyek 
Udvarhelyszék néhány hagyományos 
mesterségét mutatják be. A favágó 
(Orbán Áron alkotása), a vasöntő 
(Verestóy Árpád), a bokályfestő-
nő (Székely József) és az arató lány 
(Nagy György) szoboregyüttesének 
eltávolítása többször szóba került a 
rendszerváltás után, de végül megke-
gyelmeztek neki, sőt, restauráltatták 
is néhány éve, akárcsak a város legré-
gebbi köztéri szobrát, a Márton Áron 
téren álló Jézus-szobrot. Ettől néhány 
méterre látható a Márton Áron-szo-
bor, Hunyadi László munkája, ame-
lyet szintén a rendszerváltás után 
állítottak, 1995-ben.

Jellemző, hogy Székelyudvarhe-
lyen több szobor választási évben ke-
rült a helyére: az említett Vasszékely 
és a millenniumi emlékmű visszaál-
lítása is helyhatósági választásokat 
előzött meg, de 2004-ben hozták létre 
az Emlékezés Parkját (ebben össze-
sen tizenhárom magyar híres ember, 
király vagy író mellszobra látható), a 
Művelődési Ház előtt pedig Széche-
nyi István-mellszobrot avattak. Ebbe 
a sorba illik a 2016-ban felállított Ro-
mán Viktor-szobor is, A szekér (a II. 
Rákóczi Ferenc utcai tömbházak kö-
zött), de 2007-ben avattak Szent Im-
re-szobrot és a főtéren egy Élet-szo-
borcsoportot is.

A szobrok mellett van adatunk 
még egy térplasztika-döntésről is: 
1979-ben állították fel Székely József 
szobrászművész Kibontakozás című 
fém térplasztikáját a három évvel ko-
rábban, a Montreali olimpia évében 
átadott Olympia mozi előtt. Ez egy 18 
méter magas alkotás volt, amelyet a 
rendszerváltás után, az épület felújí-
tásának ideje alatt egészben eltávolí-
tottak, majd a moziépület oldala mel-
lől egyszerűen lába kelt.

Szintén Székely József alkotása az 
udvarhelyi sétateret díszítő Napozó 
nő (1969-ben állították) – a művész 
egyik unokája nemrég hívta fel a fi -
gyelmet arra, hogy látott rajta mász-
káló gyerekeket. Lehet, hogy meg-
lepő, de ez a szobor a kétezres évek 
elején majdnem vandalizmus áldo-
zata lett: állítólag erősködő fi atalok 
döntötték le, de a szobor nem tört el, 
így pár nap múlva visszakerülhetett a 
helyére. Székely József nevéhez fűző-
dik még két köztéri szobor Udvarhe-
lyen: a színház mellett áll névadója, 
Tomcsa Sándor mellszobra 1997 óta, 
illetve a gimnázium másik nagy sze-
mélyiségének, Baróti Szabó Dávid-
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Jellemző, hogy Székelyud-
varhelyen több szobor 
választási évben került a 
helyére.

Az 1897-ben felavatott millenniumi 
emlékoszlop az első világháború előtt, 
háttérben a Kossuth Lajos utca
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nak a szobrát 2005-ben avatták fel az 
iskola mellett, Tamásival szemben.

Remélhetőleg a most álló szobrok a 
helyükön maradnak, nem jön olyan 
világ vagy olyan rendszer, amelyben 
bizonyos embereknek hatalmában 
állhat az, hogy eltávolíttassanak, 
áthelyezhessenek szobrokat csak 
azért, mert azoknak avatása egyik 
vagy másik polgármester hivatali 
idejéhez köthető. Ne adj isten, hogy 
a mai világban látott gyakorlatok 
alapján Tompa Lászlót, Tomcsa Sán-
dort vagy Sütő Andrást haláluk után 
évtizedekkel, hiányos információda-
rabkák miatt mondjuk lekommunis-
tázzák, és szobraikat meggyalázzák 
vagy lebontsák forrófejű, a pillanat-
nál tovább nem látó akarnokok.

Ne érjük meg a szobordöntések 
újabb korát!

KATONA ZOLTÁN

Fényképezkedő házaspár 
1942-ben az országzászlós 
emlékműnél, a Patkóban

Székely József 
egykori, 
Kibontakozás 
című 
térplasztikája 
a mozi előtt

A KÉP SZERZŐJE 
NEM ISMERT




