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A szobo rá llítá s

M lidőn a haza nagy fia, Kossuth Lajos meghalt, és a nemzet 
hazahozatta, hogy a haza földjében lelje meg örök nyugodalmát, 
alig volt város, falu, község, amely az országos gyász befolyása 
alatt ne akart volna Kossuth-szobrot emelni. A többi országrész
hez hasonlóan így volt ez Bácskában is. A lelkesedés azonban sok 
helyütt csak lelkesedés maradt -  de nem az akkor Omorovicának 
nevezett faluban, ahol a sikeres gyűjtés mellszobor rendeléséhez 
vezetett. A falut nem kerülték el a Kossuth halála kapcsán újból 
fellángoló nemzeti érzelmek, a hazafiasságuk és főképp a Kos
suth iránti tiszteletük kifejezéseként felállított szobor azonban a 
későbbi években, immár 120 éve befolyásolta és befolyásolja az 
itt lakók és a tágabb közösség érzelmeit, történelmi tudatát. A 
szobor hányattatása, története során nyomon követhető az ómo- 
rovicaiak példamutató összetartása és fejlődése, illetve ennek kö
szönhető megmaradásuk ebben a világban.

Magyarországon 1894. március 15-én terjedt el először a hír, 
hogy Kossuth Lajos, a „szabadság lánglelkű apostola” meghalt. 
Omorovicára is gyorsan eljutott a hír, és gyászba borította az 
1848-as szabadságharc évfordulójának a megünneplésére készü
lődő lakosságot. Gyászlobogók sokasága és harangzúgás jelezte 
a szomorú eseményt. Mintha ezen a napon a természet is siratta



" "\ volna a haza nagy halottját, délután 3 és 4 óra között vil
lámlással és menydörgéssel kísért záporeső zúdult a falura. A 

halálhír, mint később kiderült, nem bizonyult igaznak, de ek
kor már nem volt remény a nagybeteg felgyógyulására. Az isteni 
végzésben megnyugodva mindenki csendesen készült a gyászra, 
amely az első hírt követő ötödik napon be is következett.1 1894. 
március 20-án 10 óra 55 perckor Torinóban meghalt a magyar 
haza legnagyobb fia.

1894. március 16-án, még az első gyászhír idején történt, hogy 
Vojnits Dezső úr, az ómorovicai önsegélyegylet sorrendben 4. el
nöke a helyben felállítandó Kossuth-szobor eszméjét megpendí
tette. „ A megye egyik legmagyarabb községében, Ómoroviczán Kos
suth Lajosnak tehetségünk szerint egy  szerény kis szobrot em elni dicső 
dolog lenne. Az ind ítványt az éppen felszámolásban levő  önsegélyegy
let felszám oló bizottságának tagja i elfogadták és kijelentették, hogy a 
maguk jutalékából az Ómoroviczán felá llítandó Kossuth-szoborra 50 

fo r in to t szívesen adnak.”2Ez volt az első pénzadomány, amely a 
mozgalmat elindította. Határozatban úgy adatott át az önsegé- 
lyegylet 5. szövetkezeti elnökének, hogy „amennyiben nem valósul 
m eg Ómoroviczán a szoborállítás, akkor az összeg a Budapesten fe lá l
lítandó országos szoboralapba küldessék el"?

1894. március 29-én a képviselő-testület küldöttséget vá
lasztott azzal a feladattal, hogy utazzon el Budapestre az április 
Tjén megtartandó temetésre. A küldöttségbe önkéntes alapon 
jelentkeztek: Ambrus Bálint (bíró), Mang István, Obláth Lipót, 
Neufeld Adolf, Ungár Béla, Hollander Mór (községi írnok), Kötő

1 Kossuth Lajos, Moravica 1894-1994. Szerkesztő: Pénovátz Antal
2 Kossuth Lajos, Moravica 1894-1994. Szerkesztő: Pénovátz Antal 

y  3 Máthé László: O-Moroviczai Ünnepély, 1896._______________
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József, Mészáros József, Boldog János, Csákvári József, Un- 
gár Pál és Nagy Sándor.4

A gyásznapon (április 1.) a református egyházközség, há
lájának és tiszteletének jeléül, a következő intézkedéseket hozta:

♦ A templom belsejét fekete posztóval bevonják, fekete 
zászlókat állítanak fel.

♦ A nemzeti zászlót fekete fátyollal beborítják, és az Úr 
asztala mellett állítják fel.

♦ Reggel 6 órától 7 óráig szólnak a harangok.
♦ 10 órakor újra megszólalnak a harangok.
♦ A közös gyász a zsúfolásig megtelt templomban a gyüle

kezet gyászénekével kezdődik.
♦ 10 óra 30 perckor Hetessy Viktor lelkipásztor gyászbe

szédet mond.
♦ A beszéd végén a gyülekezet elénekli a Szózatot.
♦ Határozat születik a Kossuth-szobor felállításáról.
♦ A gyászlobogókat kitűzik a lelkészlakon, a toronyban és a 

három iskolában. A lobogók 6 hétig maradnak kitéve.
A Református Egyház jegyzőkönyvének utolsó sorai: „Legyen 

áldott az Isteni k e g y e l e m , hogy a nemzetnek Kossuth Lajost adta, hogy 
őt oly hosszú évekkel megáldotta és hogy nekünk megengedte, hogy  
könnyeinket hullathattuk annak ravatalánál kinél nagyobb ember 
nem született e haza f ö ld j é n !5

Hetessy Viktor, a református egyház lelkésze kinyomtatta és 
áruba bocsátotta gyászbeszédét, majd tiszta jövedelmét (12 forin
tot) 1894. május 1-jén az Omorovicán felállítandó Kossuth-szo- 
borra adta. Ezáltal a szobor anyagi és erkölcsi ügye újabb lendü
letet kapott. Május 5-én a községi képviselő-testület határozata

4 Drenkovics, Hovány, Magyar, Szimin, Papp: Örökségünk része, 2005.
^ 5  A  Református Egyház jegyzőkönyve, 1894. március 28., Omorovica
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alapján Omorovica 1895. évi költségvetése 100 forint tá

mogatást irányozott elő a szoborállításra, s így három helyen 
lett a szobor ügye felkarolva.6 Megalakult a Kossuth-szoborbi- 

zottság is: Elnök: Kovács Gyula református tanító, a Polgári Kör 
elnöke. Jegyző: Máthé László református tanító, a Polgári Kör 
jegyzője. Tagok: Hetessy Viktor református lelkész, Schadl Ignác 
római katolikus pap, takarékpénztár-elnök, Csákvári Lajos köz
ségi bíró, Dembitz Vilmos orvos, takarékpénztár-igazgató, Voj- 
nits Dezső, a népbank elnöke, Neufeld Adolf, a takarékpénztár 
könyvelője, Szöczi Bálint, a takarékpénztár pénztárosa, Muzsik 
János, a népbank pénztárosa, Kötő József, a Polgári Kör pénztá
rosa, Varjas Sándor, Mészáros József, Kötő Lajos, Nagy Bálint, 
Török Bálint, Jeges András, Kovács Gáspár, Ambruzs János, Ko
vács János, Gál István, Hamar Mihály.7

Az adományok gyűjtését 1895. március 15-én kezdték a Pol
gári Kör helyiségének asztalára kitett íven. Ugyanezen év no
vember 2-án a lakosság körében is gyűjtőakcióba fogtak. Kovács 
Gyula elnökre bízták, hogy a község nagybirtokosait, az egyházi 
hatóságokat, pénzintézeteket, egyleteket és még a község orszá
gos képviselőjét is a támogatásnak megnyerje. 1896. január 5-én 
a Polgári Kör közgyűlése 100 forintot szavazott meg a szobor
alapnak, január 19-én pedig már megalakították a végrehajtó 
szoborbizottságot. A szoborbizottság 17 hónap lankadatlan buz
galmának köszönhetően „kicsik és nagyok, szegények és gazdagok, 
vallásfelekezetek, képviselő-testületek, műkedvelő polgárok és honle
ányok, vidéki hazafiak és szegény színészek, összesen 629-en a szo
bor költségeit összeadják, 32-en kétszer is adnak, hogy M agyarország 
egyik legdicsőbb fiának, Kossuth Lajosnak Ó-M oroviczán szobrot

6 Máthé László: O-Moroviczai Ünnepély, 1896.
\̂ 7 Máthé László: Ó-Moroviczai Ünnepély, 1896._______________________J



í » "  "emeltethessenek.”8 Voltak, akik önkéntes munkával vagy más 
felajánlással járultak a szoborállítás költségeinek csökken
téséhez. Befolyt összesen: 1021 forint 13 krajcár készpénz, 
3390 db tégla, 3 kocsi homok, 50 kg cement. Schumacher Ká
roly és Lengyel János kőművesek a szobor alapját ingyen lerakják. 
Neufeld Adolf helybeli birtokos, fakereskedő felajánlja, hogy a 
szoborparkot maga fogja díszes oszlopokkal és gerendakorláttal 
körülvétetni. Valamilyen oknál fogva ez másként valósult meg.

A következő községekből érkeztek hozzájárulások:
Ó-M orovica.....................611
Topolya.................................. 2
Roglatica puszta ..................5
Szabadka................................2
Zombor...................................1
Cservenka..............................1
B ajsa ....................................... 1
Csúza.......................................4
Cegléd.....................................1
B á lin c .....................................1

Adakozó összesen:................629
A bizottság a szobrot Budapesten, Gerendái Antal kőfaragó 

és szobrász műintézetében rendelte meg. A mellszobor bronz
zal futtatott cink, nagysága 78 cm, belülről üreges. Alkotói Ge
rendái Béla és Kiss György szobrászok voltak, akik az öntés és 
kivitelezés munkálatait a fent említett műhelyben végezték el.9 
Ontőműhelyükben több Kossuth-szobor is készült, némelyek 
nagy hasonlóságot mutatnak az ómorovicaival, pl. a szentesi vá
rosházán, Dunapatajon, Bihardiószegen, Berekböszörményen,

8 Máthé László: O-Moroviczai Ünnepély, 1896.
\^9 Kossuth Lajos, Moravica 1894-1994. Szerkesztő: Pénovátz Antal________
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Bihartordán, Monoron, Tarpán, Técsőn, Bárándon, Bala

tonkenesén található Kossuth-szobrokkal, ám mégsem azo
nosak.10 A szobrokon levő felirat is más-más; míg a legtöbb 

Kossuth-mellszobor felirata: KOSSUTH, KOSSUTH LAJOS 
vagy KOSSUTH 1848, addig az ómorovicai mellszoboré csak az 
évszám: 1848, amely a többivel összehasonlítva szinte egyedi fel
iratnak számít.

A mellszobrot „ elkészültekorsüttői világos márvány talapzatra 
állították, amelynek a párkányzata fin om an  ki vo lt , lapjait

p ed ig  fén ytelen  kidolgozásban hagyták. A talapzat magassága 250 cm 
volt, és így  a teljes emlékmű 328 cm -es nagyságban A

szobor körül egy 5 x 5  méteres szoborparkot alakítottak ki, és a 
Jónás András helybéli lakatosmester által készített díszes vasrács
csal körülkerítették. A bizottság a szoborért 1020 forintot fize
tett, beszámítva a 25 méter hosszú kovácsoltvas rácsozatot is.

A felavatás előtt az egyházak és a község között vitára került 
sor: mindkét egyház a saját területén szerette volna látni a szob
rot, a község pedig azt hangoztatta, hogy köztérre kell helyez
ni, senki sem tulajdoníthatja ki magának. Hosszabb tárgyalások 
után a Bács-ér jobb partján, a falu központi útkereszteződésénél 
állították fel. Ma, 2016-ban, így jelölnénk meg a helyét: A köz
ponti nagy útkereszteződésnél, a Bajsai út és a Szent István utca 
találkozásánál, a Látványkút előtt pár méterrel. A szobor Ma
gyarország felé fordított arccal, de nyugatra nézett.

A szoboravatásra a millennium évében, 1896. augusztus 20- 
án, Szent István napján került sor. Ez volt a világon felállított 
köztéri Kossuth-szobrok közül a 7., Bács-Bodrog vármegyében

10 Besnyi Károly: Honosságunk jelképei: Térmegjelölés Bácskossuthfalván. Bá- 
csország 2015/2(73.) 54-56 o.

y i l  Kossuth Lajos, Moravica 1894-1994. Szerkesztő: Penovátz Antal_______
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az első.12 Az ünnepnek kedvezett az időjárás, nem zavarta 
sem eső, sem zivatar. Már kora reggel az önkéntes tűzoltó 
zenekar és kürtösök járták be Omorovicza fellobogózott ut
cáit, zenével és harsány kürtszóval jelezve a falú polgárainak a 
nagy nap eljöttét. Délelőtt 10 órakor kezdődött az ünnepi műsor, 
ekkorra már talpon volt Omorovica apraja-nagyja. Egymás után 
csoportosultak a díszmagyarba öltözött hölgyek és urak, díszes 
koszorúkat vittek. Hozzájuk csatlakoztak a vidéki vendégek -  
igen szép számban érkeztek. Jöttek Gyulafalváról, Csonoplyáról, 
Szabadkáról, Bajsáról, Csúzáról, de a szomszédos községek egy
házi képviselői is jelen voltak. Hivatalból megjelent Császár Péter 
járási főszolgabíró is. Az ünnepséget némileg megzavarta dr. Pa- 
taj zombori ügyvéd és lapszerkesztő, aki az ünnepélyen függet
lenségi programmal akart fellépni. Dr. Pataj zászlókkal érkezett, 
de a főszolgabíró a nép kezéből a zászlókat rendőrök által elvet
tette, és bevitette a községháza udvarába. Ezáltal a napi politika 
hangja egy kis időre megbontotta az ünnepi hangulatot. A szo
borbizottság meghívta Kossuth Lajos fiát, Kossuth Ferencet is az 
ünnepségre, de ő nem jött el, okát nem tudni.13

„Gyönyörű, fe lem elő  látványban volt részük azoknak, akik eljöt
tek az ünnepélyre, amikor a 4000-5000fő r e  felszaporodott polgár
ság menete élén a főszolgabíró, a községi elöljáróság, a szoborbizottság 
tagjai, a katholikusok Szent István napi istentisztelete után (a protes
tánsok nem tartottak istentiszteletetj, a községháza elől elindultak a 
leleplezendő szoborhoz, 16 feh é r  magyar ruhába öltözött leányka v itte  
előttük a szebbnél-szebb koszorúkat, s mellettük kétfelől az önkéntes

12 Dr. Ádámfi József (1979): A  világ Kossuth-szobrai. Népművelési Propa
ganda Iroda, Budapest

\^13 Szabadka és Vidéke, 1896. augusztus 30.____________________________^



tűzoltó egyesü let 50 tagja díszruhában tartotta a kordont.”14 Az 
ünnepély igen szép rendben folyt le.

A szobor-leleplezési ünnepély programja:
Himnusz: Énekelte a Polgári Kör énekkara. 
Szobor-leleplezési ima: Hetessy Viktor ómorovicai refor

mátus lelkész egy hosszú alkalmi imát olvasott fel: az imát, de 
kivált a prédikátor pátoszát a reformátusok hangosan megélje
nezték.

Részlet az imából:
„M indenható Isten! Szeretetnek örök forrá sa ! (...) dicséret, dicsőség 

és hálaadás szent nevednek azon kegyelemért, hogy m egengedted ér
nünk ez ünnepélyes napot, melyen a kegyelet és hála oszlopát avatjuk 

f e l  ama férfiúnak emlékére, kinél igazabbat és nagyobbat m ég nem is
m ert a magyar nemzet. . .”15

Hetessy a Kossuth-emlékszobrot a „kegyelmes Isten , a m inden
ható égi Felség védelm ébe és oltalmába ’ ajánlotta.

Nemzeti ima : Énekelte a Polgári Kör énekkara.
Millenniumi és szobor-leleplezési beszéd: Tartotta Kovács 

Gyula, a Polgári Kör és a szoborbizottság elnöke. Beszéde emel
kedett és lelkes volt, zúgó tetszést aratott. Részletek a beszédből: 

„...ezer esztendeje annak, hogy a magyarok itt laknak. Igen ! egy  
ezredéve, hogy párduczos apáink sátort ütöttek a zúgó n égy fo lyam  
vadvirágos partja in , s v érre l megszerezték ezt a hont, mely annyi 
zivatarok dúlása s »vak visszavonás tüze« után is szabadon fennáll. 
(...) Mélyen tisztelt ünneplő közönség! Most már itt á ll előttünk Kos
suth Lajos alakja, hogy épüljünk látásán és lelkesedjünk rajta (...) Ha 
csüggedünk s erőink hanyatlanak, az 0  érc alakja f o g  bennünket bá
torítani.”

14 Szabadka és Vidéke, 1896. augusztus 30.
\̂ 15 Máthé László: O-Moroviczai Ünnepély, 1896._______________________J



r  Kovács Gyula beszédét követően a szobrot leleplezték. A 
M illenniumi Himnusz: Énekelte a Polgári Kör ének- % 

kara.
A szobor előtt: Irta és szavalta Faragó József. A vers első 

nyolc sora:
Lehullott a lepel!...ím  itt van előttünk 
Kossuth édes apánk ércbe öntött szobra 
Az egyenlőségnek, a testvériségnek  
S a szent szabadságnak örök bizonysága 
A szabad eszméknek ékes szószólója,
A jobbágy rendszernek megsemmisítője 
Dicső apostola a népszabadságnak 
S a mi édes hazánk újjá teremtője.

Élj őseink hazája: Énekelte a Polgári kör énekkara.
A Kossuth-szobor története: Elmondta Máthé László refor

mátus tanító, a szoborbizottság jegyzője. Részlet a beszédből: 
„Mélyen tisztelt ünneplő közönség!
Csekély az én erőm ahhoz, hogy egy  szellemóriásnak, m int Kossuth 

Lajos volt, az érdem eit méltassam, de amit lelki erőmmel ki nem tudok 
fe jez n i, azt pótoln i iparkodom szívem  őszinte érzelm eivel', midőn arra 
törekszem, hogy a Kossuth Lajos-szobor történetét és v ele kapcsolatban 
Ómorovicza közönsége hazafias érzelm eit előadjam. Hogy m iért óhaj
tottunk mi neki múló és romlandó emléket állítani, m iért vésettük dicső 
nevét kőbe, m iért óhajtottuk mellszobrát ércben is megörökíteni, midőn 
az már ott van  minden igaz m agyar szívben? .. ..Azért, m ert oltárt 
akartunk em elni a hazaszer etetnek!”1**

További műsor:
Szózat: Énekelte a Polgári kör énekkara.

\^16 Máthé László: O-Moroviczai Ünnepély, 1896.
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A szobor átadása a községnek: Kunszabó Antal községi 

jegyző atillában átvette a szobrot a szoborbizottságtól.
Kossuth-induló: Énekelte a Polgári kör énekkara.

Az ének alatt a díszmagyarba öltözött hölgyek és urak elhal
mozták díszes koszorúikkal és virágcsokraikkal a szobrot, úgy 
hogy szinte meg sem lehetett közelíteni. A szobor körül színes 
lampionokat gyújtottak, amelyek még a következő napon is égtek.

A szobor átadását követően a szervezők bevonultak a Polgá
ri Kör helységeibe, ahol kisebb bankett volt. Az első köszöntőt 
Kovács Gyula rektor mondotta a királyra, Hetessy lelkész úr pe
dig a meg nem jelent Kossuth Ferencre.

Az ünnepély után egész nap egy kis füzetecskét árultak. Máthé 
László: Ó-M oroviczai Ünnepély címmel adta közzé a szoborlelep
lezés minden beszédét, az imát, a verset, az adakozók listáját. Az 
ebből származó bevételt a mellszobor környékének parkosítására 
szándékozták fordítani. Este több helyütt táncmulatságot tartot
tak.17

1906. július 28-án Omorovicán a községi képviselő-testület 
rendkívüli közgyűlést tartott, hiszen a falunak egy régi vágya lát
szott beteljesülni: vasutat kaptak. Ezen a gyűlésen Lelbach Antal 
falunév-módosítást javasolt, hogy az épülő vasút menetrendjében 
már az új, szebb név álljon. Omorovica új neve a Kossuth Lajos 
emléke iránti tiszteletből Kossuthlak legyen. Javaslatát egyhan
gúlag elfogadták.18 1906. augusztus 4-én választották meg a vas- 
útbejáró bizottságot, majd rövidesen megkezdődtek a munkálatok 
is. A község 200 000 koronával járult az építési költségekhez.19

17 Szabadka és Vidéke, 1896. augusztus 30.
18 Bácsmegyei Függetlenség, 1906. augusztus 2., Zombor
19 Dévay Lajos, Gyarmati Sándor: Nagy idők sodrában, Glóbus Nyomda Sza- 
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A községi elöljáróság alig néhány hónapra rá, 1906. no

vember 29-én újra rendkívüli közgyűlést tartott, amely a már 
elfogadott Kossuthlak falunevet Kossuthfalvára módosította, 
és ilyen értelmű kérelmét eljuttatta a belügyminisztériumba.

A magyar királyi belügyminisztérium 1907. május hó 8-án 
20832/907 sz. rendeletével engedélyezte „a Bács-Bodrogh várm e
g y e i  Omorovicza község nevének Kossuthfalvára leendő 

tását”.20A minisztérium e döntéséről értesítette dr. Városy Gyu
la kalocsai érseket, valamint Bács-Bodrog vármegye alispánját, 
Vojnits urat. Az érsek továbbította a minisztériumi határozatot 
az ómorovicai katolikus egyháznak, Bács-Bodrog vármegye alis
pánja pedig körlevél formájában értesítette a vármegye valameny- 
nyi főszolgabíróját és a községi elöljárókat, hogy az új helynév 
használata feltétlenül kötelező.21

Mivel Magyarországon ezekben az években több Kossuthfalva 
község létezett, és sok probléma adódott emiatt (posta), a falu la
kossága névváltoztatást kért -  meg is kapta. Skultéty Ferencnek, 
Bács-Bodrog vármegye alispánjának körlevele:

„A m. kir. belügym iniszter úr 1912.
IV-b. szám alatt kelt harmadfokú határozatával a topolyai járásban 
lev ő  » Kossuthfalva«község h elyn evét »Bácskossuthfalvá«-ra változtat
ta m eg”22

Ahogy az I. világháború a vége felé közeledett, mind jobban 
elterjedt a hír, hogy a Délvidék, így Bácskossuthfalva is a szerb 
katonaság megszállása alá fog kerülni. Az embereken úrrá lett 
az elkeseredés az elveszített háború, a Monarchia és még inkább 
Magyarország összeomlása miatt. Topolyára a szerb hadsereg

20 Bács-Bodrogh vármegye Hivatalos Lapja, 1907/22. sz. 445. o.
21 Drenkovics, Hovány, Magyar, Szimin, Papp: Örökségünk ,2005., 45. 

o.
22 Bács-Bodrogh vármegye Hivatalos Lapja, 1912/50. sz. 1235. o.________



alakulatai 1918. november 13-án érkeztek meg. A helyi 
Nemzeti Tanács és a Nemzetőrség küldöttsége a Méhészek 

völgyében üdvözölte őket a község békés hajlamának jeléül. 
A szerb csapatok topolyai bevonulása incidensek nélkül zajlott 
le.23 Néhány napra rá, 1918. november derekán a szerb katona
ság bevonult Bácskossuthfalvára is.24 A pofaszakállas, egyenru
hába öltözött, szőrmesapkás, mellükön lőszertartó övét, vállukon 
hosszú, bajonettes puskát viselő katonák félelmet keltettek az el
csatolt területek lakosságában. Tekintet nélkül arra, hogy a Délvi
dék hivatalosan még mindig Magyarországhoz tartozott, a szerb 
hatóságok az 1918. november 25-én Újvidéken megtartott Nagy 
Nemzetgyűlésen meghozott szerb határozat értelmében, hogy el
szakadnak Magyarországtól, és Szerbiához csatlakoznak, a meg
szállt területeken fokozatosan bevezették a szerb közigazgatást.25 
Az új hatalom az iskola igazgatójává, az anyakönyvi hivatal élére, 
a postára, községi jegyzőnek idegen, szerb anyanyelvű embereket 
nevezett ki, akik másik községekből érkeztek. 1922-ben a falut 
-  az Omorovica szó szerinti fordítását alkalmazva Stara Moravi- 
cára keresztelték.

23 Topolya Monográfiája 1750-1945 , szerkesztő Harkai Imre, 2001, 72. o.
24 Brindza Károly: Békétlen rónaság, 1986, Moravica
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A h á n y a tta tá s  éve i

A  Kossuth-szobor 1918-tól 1984-ig tartó kalandos, viszon- 
tagságos történetét részint korabeli újságokból, részint visszaem
lékezések, megalapozott következtetések alapján ismerjük. Ami
kor az 1918 novemberében bevonuló, néhány emberből álló szerb 
katonaság az útkereszteződéshez érve meglátta a Kossuth-szob- 
rot, abba belelőtt26, majd -  mivel a szobor továbbra is a talapza
tán maradt -  ledöntötte. Leszámítva ezt a kis incidenst, megál
lapítható, hogy a szerb katonaság ellenállás nélkül, „békés” úton 
vette át a hatalmat. A szobor még néhány hétig ott porosodott 
a talapzata mellett, hiszen míg a katonaság a faluban volt, nem 
mert senki hozzányúlni. A szerb katonaság kivonulása után2/ a 
helybeli vezetőség a szobrot Szűcs András kovácsmesterre bízta a 
sérülések helyrehozása végett. A mester a szobrot megtisztította, 
a repedések helyét, a golyó (golyók) ütötte réseket beforrasztotta, 
és várt: majd csak elviszik tőle. A helybéli vezetőségnek „jó he
lyen van” megállapítással nem igen akaródzott a szobrot elhozni, 
végül is a mester sokadik felszólítására elhozták, és hogy „sen
kinek ne aggasson”, titokban, elővigyázatosságból a községháza

26 Kossuth-képeslap hátoldalának felirata, 7 Nap szerkesztősége, Szabadka 
Magyar Szó, 2010. március 13.,14., 17. oldal; A szobor kalandos élete
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szénapadlására tették.28 Hogy hol a szobor, alig tudta vala
ki, legalább is azt gondolták, hogy kevesen tudják.

A húszas-harmincas években a Szerb-Horvát-Szlovén 
Királyság, vagy ahogyan később az államot hívták, a Jugoszláv 
Királyság idején Stara Moravicán a községházán előfogatos szol
gálatot teljesítettek: Lódi Lajos, Kőműves Sándor, Nemes Lajos 
és mások is, akiknek a nevét nem tudjuk. Lovaiknak a széna a 
szénapadláson volt. Kézbesítők, vagy ahogyan a faluban hívták 
őket, kisbírók voltak: Kiss Lajos, Cindrity Lajos, Kapusi Ferenc, 
Sebők Lajos. Ezek az emberek tudtak a szobor létezéséről, rej
tekhelyéről, de nem beszéltek róla, titokban tartották, és ezzel 
bizonyos kockázatot vállaltak, hiszen nem lehetett tudni, milyen 
megtorló intézkedéseket alkalmazna a hatalom, ha ez kiderül.29

Az „új” vezetőség valamikor a 20-as években lebontotta az ár
ván maradt talapzatot a díszes kovácsoltvas kerítéssel egyetem
ben, csak egy sima betonfelület maradt a szobor helyén.30 1936- 
ban, Omorovica újratelepülésének 150. évfordulója alkalmából a 
faluról készült fotósorozat egyik felvételén látszik, hogy a Kos- 
suth-szobor talapzata már nincs meg. A fotókat Albrecht János 
helybeli fényképész készítette.

Az 1930-as évek vége felé Bálint Károly géplakatos, helybeli 
mezőgépjavító vállalkozó kútfúró felszerelést vásárolt. A községi 
vezetőség artézi kutat fúratott vele a volt Kossuth-szobor helye 
mögött.31 Ekkor még csak egy közönséges vascsövön keresztül 
tört fel erős sugárban a kristálytiszta, iható forrásvíz, melynek

28 Kossuth Lajos, Moravica 1894-1994. Szerkesztő: Pénovátz Antal
29 Magyar Szó, 2007. február 20., Közös íróasztalunk, Ador Lajos: Közeledik 

március idusa
30 Magyar Szó, 2007. február 20., Közös íróasztalunk, Ádor Lajos: Közeledik 

március idusa
31 Gulyás László: Két évszázad gazdaságtörténete, Logos nyomda, Tóthfalu, 
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í  mcsobogásánál már nem énekeltek Kossuth-nótákat. Igye- 
keztek a helyszínt új tartalommal megtölteni, semlegesíteni 
a szobor utáni vágyat, a nosztalgiát. Ez részben sikerült is, 
hiszen húsz év múlva ezen a helyen látványkút létesült.

1941. április 12-én, húsvét napján a magyar I. hadtest katonái 
bevonultak Stara Moravicára. M íg az itt élő magyarság felsza
badítóként fogadta, addig a más nemzetiségű polgárok megszál
lónak tekintették őket. A községi közigazgatás élére és más fon
tosabb tisztségekre Magyarországról hozattak személyeket.32 A 
falu visszakapta régi nevét, újra Bácskossuthfalva lett, de a szobor 
ügyében nem sok változás történt. Egyes szemtanúk elmondá
sa szerint a Kossuth-szobor 1942 és 1944 között a községháza 
egyes számú irodájában volt felállítva, majd közvetlenül a szovjet 
hadsereg megérkezése előtt innen került újra vissza a szénapad
lásra, a „biztos helyre”.33 A háború végéhez közeledve 1944-ben 
megszűntek a Magyarország által szervezett és irányított helyi 
közigazgatási szervek, a megtorlástól félve sokan Magyarországra 
menekültek. Negyvennégy őszén bevezették a katonai közigaz
gatást, de ez csak 1945. február 22-ig tartott, mert ekkor már a 
népfelszabadító bizottság irányította a falut.34 Új szemléletváltás 
vette kezdetét, hiszen minden másképp lett, mint addig volt, a 
falu neve ismét megváltozott, újra Stara Moravica, magyarul Mo- 
ravica lett.

1945 után a községházánál a lovak és a tenyészbikák gondozói, 
id. Tóthpál József, Punyi István, Csányi Bálint és egy, a hely
ben is házzal rendelkező roglaticai ember, Bozickovic Dusán vol
tak alkalmazásban. Id. Tóthpál, ahogyan a faluban hívták, mint

32 Brindza Károly: Békétlen rónaság, Moravica, 1986.
33 7 Nap, 1984. július 20., Besnyi Károly: A megtalált szobor 

Ú 34 Brindza Károly: Békétlen rónaság, Moravica, 1986.______



Wm ”  “  \wMr ordináncos35 dolgozott, az elöljáróságot hordozta lovas ko- 
wk csival. Egy alkalommal, amikor a lovakat az istállóban gon

dozták, vele volt az akkor nagyóvodás fia, ifj. Tóthpál József 
is, aki -  míg apja dolgozott -  felment a szénapadlásra. Azaz csak 
felment volna, mert a padlásfeljáró utolsó lépcsőfokáról meglátta 
a Kossuth-szobrot, és megijedt tőle. Nem tudta, mi az, életében 
először látott szobrot, félt tőle. A felnőttek nyugtatgatták: Ne félj, 
nem bánt Lajcsi bácsi! A szobor nem volt letakarva, a lucernaszé
na előtt, olyan közel állt a padlásfeljáróhoz, mintha odakészítet
ték volna, hogy elvigyék. Iíjú Tóthpál József 1943-ban született, 
ebből kifolyólag ez az eset csakis 1949-ben történhetett.36 Az 
élet furcsa játéka, hogy az akkori iíjú Tóthpál 1994-ben a Kos
suth-szobrot visszaállító bizottság elnöke lett.

Még ebben az évben, vagy egy évvel később, Mészáros Lajos, 
Moravica község akkori elnöke egy este elrendelte Tóth Dániel 
mindenesnek, hogy másnap reggel hozza le a szobrot a szénapad
lásról, de reggel, amikor Tóth érte ment, a szobrot nem találta.37 
Hogy a falu vezetőségének mi szándéka lehetett a szoborral, nem 
tudjuk, de ekkor megállapították: Nincs meg, elveszett!38

Az 1950-es években a Helyi Közösség a Postát és a Bolman 
(volt Boldog) vendéglőt összekötő gyalogos hidat építtetett a 
Bács-éren (Nagyárok) keresztül. Az odavezető betonos gyalog
járda a volt Kossuth-szoborparkon keresztül épült fel. A gyalo
gos út mellé, a Bács-ér és a Bajsai út közé, látványos elemekkel 
bekerítették az 1930-as években fúrt artézi kutat.39 Az építkezés 
folyamán távolították el a Kossuth-szobor még megmaradt alap-
35 Személyes szolgálatra beosztott katona. Itt kocsis
36 Tóthpál József visszaemlékezése
37 Magyar Szó, 1972. augusztus 20., Matuska Márton: Nyomozás Kossuth 

szobra ügyében
38 Papp (Kecskés) Erzsébet visszaemlékezése nyomán

v^39 Bálint Lajos bácsi visszaemlékezése________________________________
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ját. Csak az emlékezés és a féltve őrzött régi fényképek, ké
peslapok tudták igazolni: „Volt egyszer egy Kossuth-szobor 
Moravicán”.40

Már régen megfeledkezett mindenki az emlékműről, mikor 
Bíró Sándor borbélymester vallomása újra a figyelem középpont
jába állította a Kossuth-szobor ügyét. A borbély kisipari műhelye 
a falu központjában (a mai Szent István utcán, az üzemanyagtöl
tő állomás mögött) volt. Megfordult ott sok mindenki, kisbírók, 
előfogatos kocsisok, helyi vezetők és sokan mások. Ügyfeleitől 
szerzett információi és félelmei különös tettre késztették.41 Az

A. főtér jobb oldala, a% utca közepe táján volt Bíró borbély műhelye. (1960-körül)

40 Képeslapok: 1.- Üdvözlet Ó-Moraviczáról 1896, 2. -  Üdvözlet Omorovi- 
cáról, 1990., 3. - Kossuthfalva - Omoravicza, Kossuth-szobor 1907, Ber- 
ger Sándor kiadása. 4. - Bácskossuthfalva - Főtér, 1918, Harcsa Mihály 
papír és játékkereskedés kiadása, D és M, Bp.

Ü 41 rapp (Kecskés) Erzsébet elbeszélése alapján _



1960-as években, mikor már nyugdíjba vonult, Bíró mes
ter baráti körben, rokonok társaságában többször is elmesélte, 

hogy ő bizony Kossuth Lajos mellszobrát biztos helyre akarta 
menekíteni, ám a szobrot útközben elveszítette. Egy sötét éjsza
kán felmászott a Kossuth-szobrot rejtő szénapadlásra (ez csak 
1949-ben, esetleg 1950-ben lehetett), azt onnan lehozta, hogy 
majd a József Attila utcai házában elrejti. Az izgalom meg a szo
bor súlya (majdnem 50 kg!) nehéz volt a borbélymesternek, ezért 
a szobrot útközben letette a Dragity István utcában lakó Kerekes 
Mariska néni kiskapujába. Hazament egy tragacsért, hogy azon 
vigye tovább, de mire visszaért, a szobor eltűnt.42 Egy másik vál
tozat szerint a közelben levő Juhász János-féle kocsmából kért 
egy tragacsot, valamint gyorsan megivott egy-két „szíverősítőt”, 
és azután ment vissza a szoborért. Történt, ahogy történt, az em
lékmű a kiskapuból eltűnt. Bíró borbély több mint 15 évig nem 
szólt az esetről senkinek, ezért aztán voltak, akik hitték, voltak, 
akik megmosolyogták a mester vallomását.43

A 60-as évek végén Bíró borbély átadta lelkét a Teremtőnek, és 
a szoborügy elfelejtődött, míg meg nem jelent 1972. április 2-án a 
M agyar Szó 10. oldalán Matuska Márton: Szobrok nyomában című 
írása, amelyben röviden beszámolt a Vajdaságban felállított Kos- 
suth-szobrok történetéről. A cikkíró utal Bíró borbély vallomásá
ra, és reméli, hogy akad majd Moravicán valaki, aki tudja, hol a 
szobor. Ennek hatására komolyra fordult a szobor utáni kutatás, 
mindenkit meghallgattak, akinek volt valami mondanivalója az 
ügyről, vagy aki valamit tudni vélt. Átnézték Bíró Sándor házát, 
kertjét, udvarát, még fémdetektorral is nyomoztak a szobor után.

42 Magyar Szó, 1972. augusztus 20., Matuska Márton: Nyomozás Kossuth 
szobra ügyében

43 7 NAP, 1984. július 20., 16. oldal: Besnyi Károly: A megtalált szobor. Va- 
K lamint Papp Erzsébet elbeszélése alapján__________________________ J
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Csubela Ferenc, aki a szoborkeresés fő mozgatórugója volt, 
bevonta a nyomozásba barátait, Németh István és Matuska ''f lf 
Márton író-újságírókat is.44 Hiába. Abban sokan egyetértet
tek, hogy a szobrot senki más, mint Bíró Sándor helybeli bor
bélymester hozhatta le a padlásról, és valószínűleg ő is rejtette el, 
akadt olyan adatközlő is, aki azt állította, hogy a mester lefűré
szelte a szobor fejét és elásta.45 Az ilyen és hasonló híreszteléseket 
természetesen a határtalan emberi képzelőerő termelte. Mivel rö
vid ideig tartózkodtak a faluban, Matuska és Németh, a M agyar 
Szó újságírói megkérték Tóth Dánielt, aki szoborról a legtöbbet 
tudta, hogy próbáljon a szobor nyomára jutni, s ha valamit meg
tud, jelentse.46 Majd' fél év múlva levél érkezett Tóth Dánieltől a 
M agyar Szó szerkesztőségébe. Idézet a levélből:

„Eddigi hallgatásom oka, hogy m inél többet megtudjak a 
Kossuth-szoborral kapcsolatban. Sajnos a nyomozás, jó lleh et több sze
méllyel is beszéltem róla, nem sok sikerreljárt. Ö zvegy Bíróné, a f o d 
rász édesanyja, azt mondja, hogy f ia  a házhoz nem v itte a szobrot. 
Volt ugyan szó anya ésfia  között erről, de B íróné azt mondta afiának , 
hogyha haza is visz i, nem kell elásni, mert ő m egőrzi, de a szobor nem  
került a házhoz. M int Btróné mondja, ha a házban lenne, ő szívesen 
előadná. M egem lítem  még, hogy rajtam kívül mások is jártak B íróm 
nál, és érdeklődtek a szobor után. A faluban nekem többen is mondták, 
hogy a szobrot ellopták Bírótól, m ég azon az éjszakán, amikor a vá l
lán cipelve elv itte a községházától, és útközben letette. (...) Egyelőre 
tehát semmi biztató j e l  arra, hogy hamarosan előkerül. Annyit m ég 
mondhatok, hogy a szoborhoz tartozó terméskőből fa ra go tt em elvény
44 Bácsország 2002/VII-IX, Csubela Ferenc, Deák József, Pénovátz Antal: 

Az ómoravicai Kossuth-szobor
45 Magyar Szó, 1972. augusztus 20., Matuska Márton: Nyomozás Kossuth 

szobra ügyében
46 Magyar Szó, 1972. augusztus 20., Matuska Márton: Nyomozás Kossuth 

szobra ügyében_________________________________________________ f i



7 darab kőtömbje közül egyet az egyik mellékutcában megtalál
tam, a kocsiút m ellett h ever ; úgy gondolom, mindez igen sovány

»47vigasz.
A szobor nem lett meg, a lakosság körében el is fogyott a re

mény, hogy valaha is előkerül.

1984. május utolsó napjaiban futótűzként terjedt el Moravicán 
a hír, hogy megtalálták a Kossuth-szobrot. A szobor, amelyet már 
régóta kerestek a falubeliek és mások is, véletlenül került elő idős 
Harcsa Júlia házának padlásáról.48 Ifjú Harcsa Sándor nagyanyja 
kamrapadlásán keresett valamit, mikor megtalálta a szobrot. Né
hány napig nem is szólt senkinek, nem tudta eldönteni, szóljon, 
vagy ne szóljon és kinek. 1984. május utolsó szombatján Topolya 
községben Búza Napot tartottak, amelyen részt vett a moravicai 
Mezőgazdasági Ipari Kombinát két dolgozója, Gőhr József me
zőgazdasági mérnök és Nagy Béla mezőgazdasági technikus. A 
Búza Napról hazatérőben este 7 óra körül betértek a moravicai 
Sárga Csikó vendéglőbe egy pohár italra, lemosni az út porát. Itt 
találkoztak ifjú Harcsa Sándorral, aki poharazgatás közben vett 
magának akkora bátorságot, hogy közölje: mit talált nagyanyja 
padlásán. Ekkor már este 10 óra is elmúlt, de Gőhr József, aki az 
Ady Endre Művelődési Egyesület elnöke volt, annyira izgalomba 
jött, hogy azonnal látni akarta a szobrot. Mindhárman elmen
tek a nagymama házához, és ketten, Nagy és Harcsa egy gyen
ge elemes lámpa fényénél felmentek a padlásra, míg Gőhr lenn 
várta őket. Annak ellenére, hogy a szobor nehéz volt, Nagy Béla

47 Magyar Szó, 1972. 8. 20., Matuska Márton: Nyomozás Kossuth szobra 
ügyében

^ 48 7 NAP, 1984. július 20., 16. oldal: Besnyi Károly: A megtalált szobor y



\^49 Nagy Béla vallomása

egyedül levitte. Szemre vették a szobrot, és megállapították: 
Harcsa Sándor igazat mondott!49

Gőhr másnap kora reggel értesítette Csubela Ferencet, 
hogy megvan a Kossuth-szobor. Mindketten elmentek özvegy 
Harcsa Sándorné- 
hoz, elkérték tőle, 
és Csubela lakására 
vitték. Lesikálták a 
rátapadt galambpi
szoktól, megtisztí
tották, majd elhívták 
Majoros Sándor ma 
Budapesten élő írót, 
hogy fényképezze le.
A szobor egy éjszakán 
át Csubela Ferenc há
zában „tartózkodott”, 
majd ideiglenesen a 
monográfia szerkesz
tőbizottságának az 
irodájában helyezték 
el a falu történetével 
kapcsolatban össze
gyűlt többi anyag
gal együtt. Ekkor
megoldódott a szobor 
35 évvel korábbi eltű
nésének rejtélye is: amikor ugyanis a borbélymester azon az éjsza
kán a szobrot magára hagyta, idősebb Harcsa Sándor kereskedő

A z  előkerült Kossuth-szobor, 1984



és tűzoltótiszt hazafelé menet majdhogy belebotlott. Nem 
tudván, miről van szó, hazavitte a magára hagyott Kos- 

suth-szobrot, és Orgona utcai házának kamrapadlására tette.50 
Harcsa Juli néni szerint férje a szobrot az utcán találta, és hogy el 
ne vesszen, hazahozta, feltették a padlásra, és régen elfelejtették, 
hogy ott van.51

Mivel a szobron jól látható forrasztási nyomok voltak (a ko
vácsmester nem szakszerű javításai 1918/19-ből), a Helyi Közös
ség tanácsa 1985-ben úgy döntött, hogy a szobrot a hibák kijaví
tása céljából átadja a szabadkai Városi Múzeum restaurátorának. 
A szobrot Ádor Lajos, a Monográfia Bizottság elnöke vitte be a 
múzeumba.52

Öt év múlva, 1990. október 15-én a Vajdasági Magyarok De
mokratikus Közössége (VMDK) kérelemmel fordult a moravicai 
Helyi Közösség Tanácsához: Tegyenek meg minden szükséges 
intézkedést, hogy a Kossuth-szobor 1991. március 15-én a helyé
re kerüljön, vagyis legyen újra felállítva. Kérelmük idején a szobor 
még Szabadkán volt.53 Két Monográfia Bizottsági tag, Ador La
jos54 és Gulyás László55, megelégelve a határozatlanságot, önálló 
cselekedetre szánták magukat. Gulyás megkérte Ádort, menjen el 
a szoborért, a költségeket majd ő állja. Emlékezete szerint ez az 
összeg nem volt túl magas.56 Ador a szabadkai Városi Múzeumban

50 Bácsország, 2002/VII-IX.: Csubela Ferenc, Deák József, Pénovátz Antal: 
Az ómoravicai Kossuth-szobor

51 7 NAP, 1984. július 20., 16. oldal: Besnyi Károly: A megtalált szobor
52 Gulyás László visszaemlékezése
53 Kossuth Lajos, Moravica 1894-1994. Szerkesztő: Pénovátz Antal
54 Ádor Lajos a Monográfia Bizottság elnöke, a Centroslavija Kereskedelmi 

Vállalat moravicai részlegének igazgatója, volt iskolaigazgató.
55 Gulyás László a Jugoszláv Parlament képviselője, a pénzügyi bizottság 

elnöke (1989-1992)
56 Magyar Szó, 2007. február 20., Közös íróasztalunk: Ádor Lajos: Közeledik 

\̂  március idusa. Valamint Gulyás László elbeszélése szerint_____________^



f
kereste a szobrot, de azt Tóth Mihály restaurátor elvitte a la
kására. A múzeumban megadott címen megtalálta a mestert 
is és a szobrot is, majd miután kifizette a munkadíjat, elkapta 
és hazavitte a szobrot. Ideiglenesen saját irodájában tartotta, az 
volt a terve, hogy a Helyi Közösség tanácsának legközelebbi gyű
lésén fogja jelképesen átadni a falunak, de erre nem került sor. A 
VMDK vezetői megtudván, hogy a Kossuth-szobor itthon van, 
elkérték azt Ádor Lajostól a március 15-i ünnepi megemlékezés
re. Megígérték, hogy utána majd visszaadják.57

A szobor visszaállításának ügye nagy tanácstalansággal és 
megannyi nézetkülönbséggel járt. Sajnos, a többnemzetiségű Ju
goszlávia szétesésének kezdete is ezekre az évekre esett. 1991-ben 
kitört az újkori Balkán-háború, behívták a tartalékos katonákat, 
egyeseket háborús területre vittek. Moravicán az első mozgósítás 
már augusztusban megtörtént, majd három hónap múlva ismét 
és így tovább. 1992-ben a mozgósított moravicaiakból álló terü
letvédelmi egység a paprikamalomnál elutasította, hogy a frontra 
kerüljön. Ez a néhány év volt Moravica történelmének egyik leg
nehezebb időszaka. Volt, aki elfogadta a behívót, volt, aki elutasí
totta, de a rendőrök előállították, volt, aki elmenekült külföldre. 
Minderre jött a hatalmas infláció, 1993-ban egy nyugdíjon négy 
kenyeret lehetett venni. Az emberek úgy élték meg ezt az időt, 
ahogyan tudták, otthona és családja védelmében mindenki meg
hozta a maga döntését, áldozatát.

Ilyen körülmények között a falu vezetősége a jószomszédi 
kapcsolatok, a nemzetek közötti viszonyok megőrzése érdeké
ben kellő bölcsességgel várt addig, amíg meg nem született az 
a politikai konszenzus, amely lehetővé tette a szobor felállítását, 
anélkül, hogy veszélybe sodorta volna a falu lakosságát és magát a

y  57 Magyar̂  Szó,u. a. 2007. február 20.________________________________



m m  • ^szobrot is. Végül is ez a konszenzus a Vajdasági Szocialista 
A  Párt elnöke, id. Méhes Béla és Tóthpál József találkozása után 

létrejött. Megegyezés született arról is, hogy a szobor felállítá
sának legmegfelelőbb dátuma Kossuth Lajos halálának centená
riuma, amit nem lehet kikezdeni, méltó egy ilyen eseményhez, és 
mindenki számára elfogadható.58 M íg a megbeszélések zajlottak, 
addig a Kossuth-szobrot három egymást követő évben: 1991-ben, 
1992-ben, 1993-ban, a március 15-ei megemlékezés alkalmával a 
színházban állították fel, és itt is koszorúzták meg.59 íme, hogyan 
is alakultak ezek az események:

Nagyon sok év után először emlékeztek meg Moravicán a ma
gyar történelem egyik legjelesebb dátumáról, az 1848-as szabad
ságharc és forradalom kitörésének évfordulójáról. 1991. március 
15-én, 73 év után első alkalommal újra nyilvánosan kiállították 
a Kossuth-szobrot, igaz, csak a színházban. A zsúfolásig meg
telt teremben az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére 
Márciusi ijjak címmel tartottak ünnepi megemlékezést. A vendé
geket Csubela Ferenc parlamenti képviselő köszöntötte, majd dr. 
Hódi Sándornak, a VMDK alelnökének és Dudás Károly újság
írónak, írónak, a VMDK szabadkai vezetőségi tagjának a felszó
lalása következett. Idézet dr. Hódi Sándor beszédéből:

„Kedves Barátaim! Tisztelt ünneplő közönség! 1848. március 15-e 
máig befejezetlen felada tot hagyott ránk örökségül. Ebben a térségben 
ugyanis, amelyben élünk, máig nem sikerült érvényesíten i a szabadság 
és demokrácia európai eszméjét. A Belgrádból j ö v ő  híreket hallgatva  
rá kell döbbennünk, hogy másfél század múltán is m ilyen időszerű 
ez a követelmény. Jogo t a népnek! -  követelik ma tízezrek (...) társa
dalmi változásokat sürgetve, a demokratikus eszméket demonstrálják

58 Tóthpál József visszaemlékezése
y 5 9  Kossuth Lajos, Moravica 1894-1994. Szerkesztő: Pénovátz Antal_______ J



í  '  "  "Belgrád utcáin. Bizakodással és rem énnyel töltenek e l bennünket 
a közelmúlt esem ényei, és hisszük azt, hogy Kossuth Lajos álma, 
egy szebb kor eljöveteléről, a Duna menti népek szabadságáról és 
megbékéléséről egyszer valósággá válik. Éljen március 15-eT60

Az estet alkalmi ihletésű, magas színvonalú, megható műsor 
zárta, amelyben a moravicai Ady Endre kultúrkör tagjai léptek fel 
és a szabadkai Népkör Galagonya együttese.61 Az ünnepi műsort 
követően előkerülése után első ízben megkoszorúzták a színpadra 
állított szobrot. Az ünnepségről ezt írta Dudás Károly a 7 NAP- 
ban: „Néhány é v v e l  ezelőtt nemhogy ünnepelni, de m ég csak leírni 
va gy  hangosan kiejteni sem igen mertük ezt a gyön yörű  szép dátumot. 
Történelmünk legfelemelőbb dátumát: 1848-as forradalmunkét. (...) 
a Kossuth-szobor m ég nem kerülhetett helyére, ott vo lt m egbújva a 
bársonyfüggöny ráncai között, m int ahogyan mi hetven  esztendőn ke
resztül megbújtunk”.62 A szobrot a színházból az Echo iíjúsági ott
honba vitték, itt őrizték, majd a Monográfia Bizottság irodájában 
vigyázták tovább 1994-ig. Ezekről a helyekről hozták a színházi 
megemlékezésekre.

A moravicai színházterem 1992. március 15-én délután, ami
kor a 48-as szabadságharc 144. és Kossuth Lajos születésének 
190. évfordulóját ünnepelték, zsúfolásig megtelt. Vajdaság min
den szegletéből érkeztek autóbuszok, személygépkocsik, jöttek az 
emberek, hogy részt vegyenek történelmi dátumunknak, 1848. 
március 15-ének a központi emlékünnepségén.63 A rendezvényen 
számos hazai és külföldi vendég is jelen volt: Entz Géza magyar 
államtitkár, Németh Zsolt a Fiatalok Demokratikus Szövetsé
gének a képviseletében, Őszi István, Magyarország jugoszláviai

60 Magyar Szó, Kilátó, 1991. 03. 23.
61 Besnyi Károly: Rivaldafényben, Logos-print, Tóthfalu, 2013.
62 7 NAP, 1992. március, Dudás Károly: Március 15-e

V 63 Magyar Szó, 1992. 03. 16., Nagy Klára: A magyarság ünnepe Moravicán J



nagykövete, Goda Jenő, a Magyar Demokrata Fórum 
képviselője, Hódosi Imre református püspök, dr. Dragoslav 

Petrovic és Petar Petrovic, a Vajdasági Demokratikus Refor
mpárt képviselői, Antun Skenderovic, a Vajdasági Horvátok De
mokratikus Szövetségének a képviselője, Vladimir Kranjcevic, 
a Vajdasági Szociáldemokrata Liga titkára, valamint a VMDK 
tartományi szervezetének és községi bizottságának vezetősége és 
népképviselői. Az egybegyűlteket Csubela Ferenc, a VMDK mo- 
ravicai helyi tagozatának elnöke, parlamenti képviselő köszöntöt
te, majd Ágoston András, a VMDK elnöke mondott beszédet. 
Részlet beszédéből:

„Történelmi érvek től és óhajoktól v ez ettetv e nem kívánunk területi 
és határvitákba bonyolódni, de ugyanakkor m egkell tennünk mindent,

A  színpadon kiállított Kossuth-ŝ obor, 1992
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r    b
hogy legyenek közös céljaink és a demokratizálódó Európában sa- jmá  
já t  érdekünkben, de nem mások kárára valósítsuk m eg őket.“64 

Ezt követően Entz Géza magyar államtitkár szólt az egy
begyűltekhez:

„Mi M agyarországról n ézve egyetértünk a VMDKprogramjával, 
amely a korszerű európai szabadságjogok eszméit követi, és diplomáci
a i, külpolitikai eszközökkel m indent megteszünk , <?£ megvalósul
jo n  a közös szabadság érdekében és ja v á r a “65

Az ünnepi műsort követően, akárcsak egy évvel korábban, a 
színpad mélyén megkoszorúzták Kossuth Lajos mellszobrát.

1993. március 14-én Moravicán hálaadást és megemlékezést 
tartottak március 15-e alkalmából; számos magas rangú külföldi 
és hazai vendég jelenlétében ismét megkoszorúzták Kossuth La
jos mellszobrát a színpadon.66 A házigazdák nevében a vendége
ket Csubela Ferenc és Ágoston András köszöntötte. Jelen voltak: 
Martonyi János magyar külügyi államtitkár, Dornbach Alajos, 
a parlament alelnöke, Simics Sándor belgrádi magyar nagykö
vet, Kónya Imre, az MDF frakcióvezetője, Csépe Béla, a KDNP 
frakció vezetőj e.67

Részlet Martonyi János beszédéből:
„Ezekben a nehéz időkben a vajdasági magyarság az egész v ilá g  

csodálatát és elismerését kiváltotta azzal a kötődéssel, amellyel szülő
fö ld jéh ez  ragaszkodik, a fegye lem m el, ahogy sorsát v iseli, de különösen 
azzal a h iggadt kitartással és politikai öntudattal', ahogy céljai eléré
séért küzd.6S

Az ünnepséget a VMDK helyi szervezete szervezte.
64 Napló, 1992. 03. 18., Csubela Ferenc: Március 15.
65 Magyar Szó: 1992. 03. 16.
66 Magyar Szó, 1993. március 15., A nap krónikája
67 Simonyi Máté: A bácskossuthfalvi Kossuth-szobor kalandos története. Iskolai 

dolgozat.
^ 68 Magyar Szó, 1993. március 15.___________________________________ ^
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Az ú jraá llítás

időközben a Kossuth-szobor köztéri felállítása ügyében sok 
minden történt. Májusban a Helyi Közösség tanácsa nyilvános 
falugyűlést tartott, amelynek témája: A Kossuth-szobor vissza
állítása. A nagy érdeklődést kiváltó polgári összejövetelen Méhes 
Béla, a Helyi Közösség választmányának elnöke vitaindítójában 
elmondta, hogy a Kossuth-szobrot valószínűleg a református 
templomkertben, vagy pedig a moravicai központi emlékparkban 
helyezik el a közeljövőben. Erről alakult ki tartalmas és hossza
dalmas vita, ki a templomkert mellett, ki a központi parkban való 
szoborfelállítás mellett tette le voksát.69

A közvita alapján a Helyi Közösség tanácsa és így a községi ha
tározat is a falu központjában levő parkot jelölte ki a szobor helyé
ül, az első világháborús emlékműtől különválasztva, a park elülső 
részében. A szobor-visszaállítási dokumentáció elkészítését Du
dás Sándor topolyai szobrászra és Budai László építészmérnök
re, a topolyai telekrendezési iroda vezetőjére bízták.70 Ezzel egy 
időben a Helyi Közösség közgyűlése kérelemmel fordult a köz
ségi képviselő-testülethez, hogy újra felállíthassák a falu egykori 
szimbólumát, a néhány évvel azelőtt előkerült Kossuth-szobrot. A

69 Magyar Szó, 1991. május 10., A Kossuth-sz
y  70 Magyar Szó, 1991. augusztus 29.__________________________________



kérelemmel együtt egy programot is benyújtottak, melyben 
meghatározták a szobor helyét, anyagát, talapzatának mére

teit és a szükséges pénzkeretet, melyből 45 000 dinárt a Helyi 
Közösség ad, ugyanennyit pedig a polgárok önkéntes adománya
iból szeretnének összegyűjteni.71 A kérelmet és programot Topo
lya község képviselő-testülete elfogadta, és megadta az engedélyt, 
valamint kinevezte a szoborbizottságot is. Az idevágó részlet az 
1991. évi köztéri emlékműállítás községi programból

II.pont: 1991-ben Topolya község területén köztéri szobrot állíta
nak: Moravicán, Kossuth Lajos mellszobra

III. pon t: Helyszín, M oravica központi parkja.
IV. pont: Költségek fedezése: 45 000 dinár M oravica Helyi Közös

ségtől, 45 000 dinár önkéntes adományokból
VI. pont: A Programot m egjelen tetn i Topolya község Hivatalos 

Lapjában.
A Topolya község képviselő-testülete által kinevezett szobor- 

bizottság 1991-ben:
1. Dávidházi Ádám -  elnök (Topolya község közgyűlésének 

elnöke)
2. Méhes Béla -  tag
3. Gulyás László -  tag
4. Tóthpál József-tag
5. Csubela Ferenc -  tag
6. Dragoslavic Dragoslav -  tag (Topolya)
7. Povazansky Ján -  tag (Bajsa)
8. Pénovátz Antal -  tag (Pacsér)
9. Lekic Dragutin -  tag (Topolya)
10. Ádor Pál -  tag (Topolya)
11. Ninkov Vlastimir -  tag (Pacsér)

71 MagygrSzó, 1991. augusztus 29.__________________________________ J



í JPElső gyűlésüket 1991. augusztus 26-án tartották Móra- 
vicán, az ECHO ifjúsági központban déli 12 órai kezdettel, 
Vitaindítót Dávidházi Adám mondott, melyben kifejtette, 
hogy a szobor helyének meghatározása, valamint a talapzatának 
terve változatlan. Ismertette a jelenlevőkkel, hogy a községi kép
viselő-testület határozata alapján mint községi elnök jóváhagyta 
a szobor felállítását. Méhes Béla ismertette a Kossuth-szoborral 
kapcsolatos eddigi tevékenységet, Csubela Ferenc pedig rövid 
történelmi ismertetőt tartott a szoborról.72 Több összejövetelt 
nem tartottak, mivel a szoborbizottság néhány hónap múlva fel
bomlott.

A VMDK moravicai tagozatának tanácsa 1992. január 13-án 
másodszor javasolta és igencsak sürgette a Helyi Közösségnél a 
szobor visszaállítását. A Helyi Közösség többször is foglalkozott 
az üggyel, majd a helyszín kijelölése után már januárban megkez
dődtek az alapozás munkálatai. A  Helyi Közösség 1992. február 
3-án tartott gyűlésén az építkezés kivitelezője, a Moravica MIK 
Standard egységének igazgatója, Bevanda Jovan arról számolt 
be a jelenlevőknek, hogy az alap betonozása a fagy beállta miatt 
leállt, de ha kienged, azonnal folytatják a munkát, és ha jó idő 
lesz, a talapzat munkálataival március 10-ig elkészülnek. Ezen a 
gyűlésen a szoborral kapcsolatban két bizottságot is kineveztek.
A szervezőbizottság tagjai Bencsik József (elnök), Tóthpál József, 
Csubela Ferenc, Juhász Márta, Bevanda Jovan, Mészáros József, 
Gulyás László, Méhes Béla, Crnkovity Kálmán, a kultúrprogra- 
mot előkészítő bizottság tagjai Juhász Márta, Maruzsenszki Jó
zsef, Besnyi Károly, Nemes Károly, Gracza Antal lettek.73

72 A Helyi Közösség Közgyűlésének jegyzőkönyvei 1986-1994. 
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Hivatalos tervdokumentáció mégsem készült, a tervrajz 
szabad kézzel volt megalkotva egy A4-es papíron, az egyes 

részekhez felhasználandó anyagot a rajz mellett nyilakkal tün
tették fel. A szoborpark kialakításánál a tervezők figyelembe vet
ték a Szilágyi Gábor által készített, 1986-ban használt jubileumi 
falucímer formáját, motívumait, szimbolikáját -  ezeket felhasz
nálva készült el a „tervrajz”.74

A szobor talapzata egy tíz méter átmérőjű kör közepére lett 
tervezve, 31 méterre a községházához vezető gyalogjárdától. 
A vasbetonból készült, téglalap alakú, 43 x 63 cm-es talapzat 
zsaluzásához rétegelt farostlemezt rendeltek Boszniából, Blazulj 
helységből, hogy a talapzat oldalai úgynevezett natúr sima fe
lületet kapjanak, ami nem igényel további megmunkálást. Ma
gassága a föld felszínétől mérve 172 cm. Az oszlopot szürkésfe
hér (füstszínű), 2,5 cm vastag márványlapokkal borították be, és 
mindegyiket hat csavarral rögzítették. A márványlapokat Földi 
László topolyai kőfaragó mesternél rendelték meg, a szöveget pe
dig Kozity Károly helybeli kőfaragó mester véste bele. A talapzat 
felirata 1994-ben készült el, amikor már biztos volt a szoborava
tás dátuma. A szobor-visszaállítási bizottság által meghatározott 
talapzati felirat:

KOSSUTH LAJOS 
1802-1894 

EMELTETTÉK SPOMEN BISTU
1896-BAN SU PODIGLI 1896. GODINE 

ÚJRAÁLLÍTTATTÁK PONOVI SUJE POSTAVILI
1994. III. 20-ÁN 20. III. 1994. GODINE

MORAVICA GRADANI 
POLGÁRAI ST. MORAVICE

y  74 Kovács István elbeszélése nyomán



- jp
A szoborhoz vezető 26 méter hosszú, 230 cm széles utat J lp «

a talaj tömörítése után élére állított téglával rakták ki, vala- 
mint a körön belül körgyűrűt kialakítva, 2 m szélességben is 
élére rakott téglaborítás került. A kör szabadon maradt felületére, 
a döngöld földre geotextilíát terítettek, amely a gyomnövények 
átjutását volt hivatott meggátolni, majd erre került még 5 cm vas
tag dunai homokréteg; a téglák közti réseket is dunai homokkal 
fugázták ki. A munkálatok kivitelezője a már említett Moravica 
MIK Standard építőegysége, a két építésvezető Krizsán Péter és 
Jurkovic Drago építésztechnikus volt. Bár a talapzat elkészült, a 
szoboravatás elmaradt -  az ünnepi megemlékezést azonban meg
tartották.

A moravicai Helyi Közösség közgyűlése 1994. február 14-i 
kibővített ülésén úgy határozott, hogy Kossuth Lajos halálának 
100. évfordulója alkalmából, a falu tisztelete és kegyelete jeléül, 
visszaállíttatja az 1896. augusztus 20-án felállított köztéri Kos- 
suth-szobrot. A visszaállítás körüli teendők szervezése, a ten
nivalók részleteinek megállapítása és kivitelezése céljából egy új 
bizottságot neveztek ki, melynek tagjai:

♦ Tóthpál József, elnök, a Mezőgazdasági Ipari Kombinát 
igazgatója,

♦ Méhes Béla,
♦ Csubela Ferenc,
♦ Gulyás László,
♦ Juhász Márta,
♦ Kiss Antal ref. esperes,
♦ Molnár András r. k. pap,
♦ Masic Svetislav,
♦ Ifj. Somogyi Sándor,
♦ Gellér Tibor,

______________________________________________________________J



♦ Szilágyi József,
♦ Sztánkó Lajos,
♦ Hj. Sétáló János.75
Felhívást intéztek a lakossághoz, hogy önkéntes adomá

nyaikkal járuljanak hozzá a szoborállítás költségeihez, ugyanis a 
költségek felét a Helyi Közösség fedezte, a másik felét pedig a 
polgárok hozzájárulásából szándékoztak előteremteni. Ebből ki
folyólag szórólapokat osztottak szét a polgárok között magyar és 
szerb nyelven. A szórólap részbeni tartalma:

„MORAVICA POLGÁRAI! Március 20-án lesz KOSSUTH 
LAJOS halálának 100. évfordulója. Annak idején falunk népe az elsők 
között közadakozásból szobrot állíttatott emlékének. A szobor többet 
vo lt száműzetésben, m int talapzatán. Úgy érezzük, az évfordu ló al
kalom arra, hogy a szobor méltó helyére visszakerüljön, hogy hirdesse 
azokat az eszméket, melyekért Kossuth küzdött. Sokan vannak, akik 
napjainkat alkalmatlannak tartják erre a vállalkozásra, f é l v e  attól, 
hogy általa más népek haragját hívják ki maguk ellen. Terhes időket 
élünk valóban. Körülöttünk háború dúl', sokan lettek földönfutókká , 
de éppen ezért van szükség a szoborra, hadd hirdesse Kossuth eszméjét, 
amely ma is időszerű.

(...) Kérjük polgárainkat, hogy elődeink példá ját követve, lehetősé
geik szerint adakozzanak a szobor újbóli felállítására. Adományaikat 
juttassák el a helyi közösség irodájába, v a gy  fizessék be a következő 
folyószámlára: KOSSUTH-SZOBOR ÚJBÓLI FELÁLLÍTÁSÁT 
PÉNZELŐ ALAP 45200-743-63?

A jótékony adakozásból hat magánszemély és 22 vállalat vette 
ki részét. A szobor-visszaállítási költségeket támogatók jegyzéke: 
AIK Topolya, Topolya; Agrobacka, Topolya; Agroimpex, Mo- 
ravica; Baja, Topolya; Berkut, Topolya; Beszédes István, Mora-

\ 75  Kossuth Lajos, Moravica 1894-1994, Szerkesztő: Pénovátz Antal_______



f
vica; Meblo, Moravica; Népnyomda, Topolya; Glóbus, Ada; 
Mediteran, Szabadka; Grmec, Topolya; Stred, Oreskovic; 
Inomag, Topolya; Krivaja birtok, Krivaja; Moravica MIK, 
Moravica; Pacir birtok, Pacsér; ZZ, Moravica; Sila, Moravica; 
Miteks, Moravica; Zitokombinat, Topolya; Zakó Plus, Moravica; 
a Vajdasági Bank bankfiókja, Topolya; Topolacommerce, Topo
lya; Király Lajos, Moravica; Tóthpál József, Moravica; Csubela 
Ferenc, Moravica; Gellér Tibor, Moravica; Gulyás László, Mo
ravica.76 Az önkéntes adakozók 10 560 dinárral járultak hozzá a 
szoborállítási költségek csökkentéséhez.

A Kossuth-szobor köztérre állítására, újbóli felavatására 1994. 
március 20-án került sor. A meghívókat Tóthpál József és Csube
la Ferenc vitték személyesen Magyarországra a külügyi államtit
kárnak és Belgrádba a kultuszminiszternek. Önkéntelenül hibát 
követtek el, nem tudták, hogy „egy fa lu  nem végezhet nemzet
közi kapcsolatfelvételt“, nem tartották magukat a diplomáciai eti
ketthez, ezért Jugoszlávia legrangosabb meghívott vendége, a 
kultuszminiszter, az utolsó pillanatban lemondta résztvételét.

A szervezőbizottság kiemelt biztonsági intézkedéseket kért, 
lezáratták a központhoz vezető összes utat, és több rendőrt kértek 
biztosításul.77 Az ünnepélyre szép derűs, de kissé szeles időben 
került sor. A szoboravatás programja:

9.00 A szervezőbizottság az ECHO ifjúsági központban 
fogadja a vendégeket.

10.00 Ökumenikus istentisztelet. A templom bejáratá
nál minden vendégnek kokárdát tűztek fel. A színültig megtelt, 
gyönyörű fekvésű református templomban Kiss Antal helybe
li református esperes-lelkész, Molnár András helybeli katolikus

76 Kossuth Lajos, Moravica 1894-1994. Szerkesztő: Pénovátz Antal.
\ 7 7  Tóthpál József elbeszélése alapján._________________________________



" " — plébános, valamint igen kedves vendégként az ómorovicaiak 
elődeinek városából, Karcagról érkezett Nagy Kálmán refor

mátus esperes közösen tartottak istentiszteletet a béke, a hűség 
és a megmaradás igéjét hirdetve a nevezetes, első bácskai refor
mátus templomban.78

Kiss Antal március 15-e, valamint Kossuth halálának cen
tenáriuma alkalmából történelmünk emlékköveiről szólt, arról, 
hogy egy kivételével mindegyik gyászbetűvel van teleírva. Ez a 
kivétel: március 15-e. „Emlékezzünk”, szólította fel a gyülekeze
tei, az egybegyűlteket Kiss Antal esperes, mert „annak a népnek, 
amely elfelejti nemzeti hőseit, nemzeti történelm ét, nincs je len e , nincs 
holnapja.”79

10.45 Térzene. A kiskőrösi Iijúsági Fúvószenekar induló
kat játszott, amíg a vendégsereg a templomból a községháza mel
letti parkba levonult a szobornál kezdődő ünnepségre. Mintegy 
háromezren gyűltek össze, az árbocokon jugoszláv, szerb és ma
gyar zászlókat lengetett a szél, az ünnepség résztvevői közül töb
ben magyar zászlókat lobogtattak. A szobor mellett az Ady End
re Művelődési Egyesület Cimborák néptánccsoportjának magyar 
népviseletbe öltözött táncosai álltak őrt, balról Fejős Gabriella, 
jobbról iíj. Papp László és Cérna Karolina. Az avatóünnepség 
alatt az őrt álló gyerekeknek egy-egy ideig tartaniuk, fogniuk 
kellett a szoborleplet, nehogy lefújja a szél.

11.00 Himnuszok. A fúvószenekar előbb a jugoszláv, majd 
utána a magyar himnuszt játszotta el.

11.06 Szavalat. Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz című 
versét Torna Viktória, a moravicai Id. Kovács Gyula Általános 
Iskola tanulója mondta el.

78 Családi Kör, 1994. március 24., Torok Csaba: Egy szobor újjáavatása
\^79 Magyar Szó, 1994. március. 22., N. Z.: A száműzetés feloldásának napja J



í  :11.15 Üdvözlő beszédek. Tóthpál József, a szervező- 
bizottság elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, köztük Ke
lemen András urat, a Magyar Köztársaság külügyi államtit
kárát, a jugoszláviai magyar nagykövetség jelen levő képviselőit, 
Kecskemét, Kiskőrös, Karcag testvérvárosok küldöttségét, Harta, 
Mélykút, Bácsalmás nagyközségek küldöttségeit, Topolya község 
képviselőit, valamint Pacsér, Backi Sokolac, Krivaja és Gornja 
Rogatica, azaz a Moravicával szomszédos falvak képviselőit, vé
gül azoknak a vállalatoknak a képviselőit, amelyek anyagilag tá
mogatták a szobor visszaállítását. Idézet beszédéből:

„Ha elismerjük azt a tényt, hogy a nemzeti kisebbség az a h íd , 
amely a hazát összeköti az anyaországgal, akkor fogadjuk el azt is, 
hogy e hídnak az egyik tartópillére a visszaállított Kossuth-szobor. Fo
gadjuk el azt is, hogy a visszaállított szobor legyen a szerb és a magyar 
nép barátságának szimbóluma”

Őt követően Kelemen András magyar külügyi államtitkár 
mondott beszédet. Részlet beszédéből:

„...Hölgyeim és Uraim!
M inden szobornak lelke van , am it faragói és állít ói, sőt újraállítói 

lehelnek belé. Ez a Kossuth-szobor nemcsak a nagy m agyar politikusra 
emlékeztet bennünket, hanem valam i másra is. E gy kis közösség -  az 
ómoravicaiak -  kitartó és állhatatos múlttiszteletére, magyarságára. 
Rejtőzködő vo lt ez évtizedekig, m ert nem lehetett más. R ejtegetni 
kellett nemcsak igaz érzelmeinket, hanem tárgyainkat, könyveinket, 
leveleinket. Tudjuk, mennyi érték veszett oda. S m ég értékesebb lett 
ettől, ami megmaradt. Ennek a szobornak a léte az Önök titka volt. 
Megőrizték, m ert magukénak vallották. Ezzel is tisztelték szoborállító 
őseiket. De tovább is akarták adni gyermekeiknek azt az üzenetet, azt 
a lelkiséget, ami ehhez a szoborhoz kötődik. Különösen felem elő  -  de 
lehet, hogy kiáltó szó - ,  hogy ezt a titkot akkor fedezték  fe l , amikor
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" " 'Nveszélybe kerültek. Amikor gyermekeiket egy  értelm etlen háború
fron tja ira  vitték, amikor a gazdag Bácskában sokan nélkülöznek, 
sőt éheznek. Amikor sokan földön fu tók ént M agyarországra me

nekültek. (...) M i magyarok egy olyan ú j közös Európához kívánunk 
csatlakozni, amelyet nem fegyverekkel, hanem szívvel, ésszel, becsü
lettel lehet csak építeni. Nem lesz könnyű. De erőt ad  nekünk ehhez 
történelm i örökségünk, Kossuth Lajos öröksége.”80

Utána Sztánkó Lajos, a Helyi Közösség elnöke szerbhorvát 
nyelven fordult az egybegyűltekhez. Kossuth Lajos életének 
és a Habsburg-ellenes függetlenségi és jobbágy-felszabadító 
harcnak a fontosabb mozzanatairól beszélt. Arra emlékeztet
te a jelenlevőket, hogy Kossuth valójában az Osztrák—Magyar 
Monarchia minden népének egyforma jogokat akart kiharcol
ni, majd az emigrációban megírta a Duna-konföderáció tervét, 
hogy a népek tartós békében és barátságban élhessenek. Szólt 
az ómoravicai Kossuth-szobor hányattatásáról, megemlítette 
megalkotóinak, Gerendái Béla és Kiss György budapesti szob
rászoknak a nevét és azt, hogy az emlékmű a falu lakosságának 
és vállalatainak adakozásából készült el, akárcsak a mostani, új 
talapzat.81

11.47 A szobor leleplezése. Kelemen András és Sztánkó 
Lajos leleplezték a szobrot. A résztvevők hosszan tartó tapssal 
tisztelegtek a szobor előtt.

11.50 Szózat. Kecskemétről érkező színész szavalta.
11.54 Szép záróaktusként következett a felavatott szobor 

megkoszorúzása. A koszorúkat a Cimborák magyar népvise
letbe öltözött táncosai vitték a szoborhoz, őket követték a ven
dégek, küldöttek, akik, miközben a kiskőrösi Ifjúsági Zenekar

80 Magyar Szó, 1994. március 20.
C  81 Család) Kör 1994. március 24., Torok Csaba: Egy ípjáayatÓM J



Az első koszorút a moravicai Helyi Közösség nevében Szi- vl i  
lágyi József és Sztánkó Lajos helyezték el a szobornál. Han
gosbemondó nem volt, így a résztvevők nem mindig tudták, ki 
koszorúz. A rendezvény méltóságteljes volt, mentes mindennemű 
kilengéstől.

13.00 Ebéd. Az ünnepi ebéd előtt a szervezők alkalmi, 
24 oldalas, a Kossuth-szobor történetét bemutató kiadvány
nyal ajándékozták meg a vendégeket. A  kiadvány borítólapján 
a Kossuth Lajos felirat és a mellszobor látható, a mellszobor 
alatt csupa nagybetűkkel MORAVICA és két évszám egymás 
alatt: 1894, 1994. A  kiadvány alcíme: „ megemlékezése
Kossuth Lajos halálának 100. évf, szerkesztője Péno- 
vátz Antal.

A vendégek és házigazdák közösen, de két helyszínen, 
az ECHO ifjúsági központban és a Diana vadászházban vettek 
részt az ebéden. Falunk szülötte, Torok Csaba újságíró, író egy

Meghívó a s^oboravatásra, 1994



* .   —aprócska kis helyesírási hibát talált a talapzat feliratában,

amiről még az ünnepség alatt tájékoztatta a szervezőket. Az 
észrevétel után kijavították a hibát, és azóta is ott áll az em

lékmű, magas platánok és vadgesztenyék lombjai alatt Bácskos- 
suthfalva polgárainak büszkeségére.

E g y  s z o b o r  ú j j á a v a t á s a
Óm oravieán megemlékeztek Kossuth Lajosról és függetlenségi harcáról

História est magistra vitae
A z  1848/49-es magyar forradalom és sza- 
Htöadságharc kezdetének idei vajdasági 
évforduló-ünnepségeinek méltó záróaktusa- 
kértt Omoravicán a helybeliék ismét köztéri 
[alapzatra helyezték a még 1896-ban fölava
tott, majd 82 első világháború végén ledöntött 
S azután egészen 1985-ig feledésbe merült 
rejtekhelyen nyugvó Kossuth-szobrot. Ezzel 
lette valóban emlékezetessé a falu a szabad- 
Ságharc vezéralakja halálának centenáriu
mát. Miután az utóbbi néhány év ómoravicai 
március 15-1 ünnepségein csak színpadon 
fos2órúzhatták meg az emiékezők, ezúttal a 
szokásosnál jóval többen jelenlek meg a ren
dezvényen: látni akarták annak a szobrát, aki

nek emlékét, s azzal szellemét, szabadság
szeret étét kisdrákkoruk óta magukban hor
dozzák. Aki -  mint ahogyan kilencvennyolc év
vel ezelőtt, 1896. augusztus 2(M n mondta az 
első avatóünnepságen „millenniumi és szobor- 
eteptezési beszéd“-ében idősb Kovács Gyula 
anrtó, a helybeli Polgári Kör elnöke -  .aki nincs 
tööűntaé

ennek az id. Kovács Gyulának a nevét viseli ma 
a falu iskolája- diákjai is ott voltak a vasárnapi 
ünneplők közős.

A megemlékezés délelőtt tí2kor kezdődött 
Ökumenikus istentisztelettel, amelyet Kiss An
tal helybeli református esperes-lelkész, Mol
nár András szintén helybeli katolikus plébá
nos, valamint iöen kedves vendégként az 
ömoravicaiak elődeinek városából, Karcagról 
Irkezett Nagy Kálmán református esperes 
sőzösen tartott meg a béke, a hőség és a 
mégmaradás igéjét hirdetve a nevezetes -  
Bácskában első -  református templomban 

Ezt kővetően a tömeg a községháza mel- 
ettl parkba vonult. A jugoszláv és a magyar 
timnusz elhangzása után Tóthpál József, az 

¿ékbizottság elnöke köszöntötte az egybe

nemzet élő lelkiismerete. Haláláig kitartott 
eszméi mellett, nem kötött alkut, nem tett 
egyetlen gesztust sem az 1848/49-as forra
dalmat eitipró Ferenc József felé. Óvta nem
zetét az Ausztriával megkötendő kiegyezés
től. „Végzetes lehet, még az ország feldara
bolását is okozhatja” -  irta egyik hires levelé
b en -, „ha a magyarság sorsának alakulását 
Bécshez köti'. Sajnos, igaza lett. Ebben a 
században két Mohácsot is át kellett ölnünk. 
Nem pontosan azért, amitői Kossuth óvta a 
nemzetet. Az új Mohácsokat nem magunk
nak, hanem a 
nagyhatalmaknak 
köszönhetjük, 
amelyek gátlástala
nul szakítottak szét 
összefonódó egy
séges régiókat.., 

ünnepi beszé
dét végül a követ- 
kező szavakkal 
zárta:«Ip fi
szobor álljon itt a 
népek közötti meg
békélés mementó- 
jakóttt rs. Kossuth 
Lajos volt az, akt az 
1848/49-es tragé
diából okulva ki
dolgozta a dunai 
konföderáció ter
vét. Megegyezést 
javasolt a Duna- 
völgyi népeknek: 
magyaroknak, 
szerbeknek, tomá- 

. noknak, bolgárok
nak egyaránt. Tetve azonban nem lelkesítette 
fel az érintett népek politikusait

életének és a Habsburg-ellenes függetlensé
gi és jobbágyfeiszabadító harcnak a fonto
sabb mozzanatait. Eközben emlékeztetett rá, 
hogy Kossuth valójában az Osztrák-Magyar 
Monarchia minden népének egyforma jogo
kat akart kiharcolni, majd az emigrációban 
megírta a Duna-konföderáció tervét, hogy tar
tós békében és barátságban élhessenek. 
Szóit végül az ómoravicai Kossuth-szobor 
hányattatásáról, megemlítette megalkotóinak, 
Gerendái Béla és Kiss György budapesti 
szobrászoknak a nevét, és hogy az emlékmű

KELEMEN ANDRÁS ÁLLAMTITKÁR (JOBBRÓL) ÉS SZTÁNKÓ LAJOS LELEPLEZI AZ 
ÓMORAVICAI KOSSUTH-SZOSROT

Újságcikk a s^oboravatásról, 1994
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Nyolc év elteltével a Helyi Közösség Tanácsa a Kossuth Lajos 
születésének 200. évfordulója alkalmából 2002. szeptember 22- 
én rendezett megemlékezésre pályázati támogatásból átrendezte, 
felújította a parkot. Ezzel együtt a Kossuth-szobor körüli tér is 
megszépült. A szoborhoz vezető sétány régi térburkoló elemeit 
felszedték, és új barokk piros (bordó) térburkoló elemeket, út
szegélyt raktak le. Némileg módosították a szobortér alakzatát, 
a 10 méter átmérőjű kört 10 méter átmérőjű oktaéder alakzatúra 
változtatták. A parkban levő összes utat, sétányt szilárd útbur
kolattal látták el, öntött vasból készült padokat raktak le, új kan
delábereket állítottak. Ekkor nevezték el a parkot Emlékparknak. 
A munkálatokat a Bauimpex Kft. végezte, a tulajdonos és épí
tésvezető Kovács István irányításával. A kandeláberek árammal 
való ellátását, a világítást Kiss Tibor villanyszerelő oldotta meg. 
A szoborhoz vezető út bal oldalára egy márványtábla került a kö
vetkező szöveggel:

EMLÉKPARK 
KOSSUTH LAJOS SZÜLETÉSÉNEK 

200. ÉVFORDULÓJÁRA 
ADOMÁNYOKBÓL ÚJÍTTATTA FEL 

MORAVICA HELYI KÖZÖSSÉGE 
2002. SZEPTEMBER 22.

A park és a szobor körüli tér ma (2016-ban) is változatlan.

V_____________________________________________ J



Ha lesz egy  nap, hol m illió szemek 
M int egy  szívből egy  könnyet ejtenek,
Ha lesz egy  sír, hol rem ényt nem lelünk,
Hisz életed örökké kell nekünk -  
Emléked egy  hazának fén y e  lesz,
Soká mondjuk?Kossuthnak lelke ez.82

A Kossuth Lajos születésének 200. évfordulója alkalmából 
Moravicán rendezett ünnepségen 2002. szeptember 22-én a mű
sorvezető, Torna Viktória a fenti idézettel, Jámbor Pál Kossuth 
című versének részletével köszöntötte a megjelent vendégeket. Az 
ünnepség programja így állt össze:

10 órától: Ökumenikus istentisztelet a református temp
lomban

11 órától: Megemlékezés Kossuth Lajos születésének 200. 
évfordulójáról a Kossuth-szobornál; míg a vendégek érkeznek, a 
moravicai ifjúsági fúvószenekar Gracza Antal vezetésével Kos- 
suth-nótákat játszik. {Márciusi induló, Kossuth Lajos azt üzentei)

Dr. Somogyi Emmának, a Helyi Közösség Tanácsa elnökének 
ünnepi köszöntője.

Himnusz. Az ifjúsági fúvószenekar és a Lányi Ernő M. E. kó
rusa, karnagy Varga Péter.

A vendégek felszólalása.
Reményik Sándor: A gondolat szabad című versét Mészáros 

Boglárka szavalja.
Történelmi visszatekintő. Nagy Tibor történelemtanár előa

dása.
Juhász Gyula: Kossuth-szobor című versét Bencsik Tímea sza

valja.

V 82 Jámbor Pál: Kossuth /
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Kossuth-nóták. A szabadkai Lányi Ernő M. E. kóru

sa Varga Péter vezetésével. ( Koss Lajos Kos
suth Lajos udvarában áll egy  terebélyes Kossuth Lajos azt 

ü z e n t e , E lindult már Kossuth Lajos is, Ütik a rézdobot, Gábor Áron 
rézágyúja, Esik eső karikára)

A jászkiséri és a moravicai néptánccsoportok fellépése Masic 
Dejan vezetésével.

Koszorúzás. A koszorúkat egyenruhába öltözött két-két cser
kész viszi a szoborhoz, őket követik a koszorúzók.

Szózat. A fúvószenekar és a kórus előadásában.
Az ünnepség programját Besnyi Károly állította össze.
A Kossuth-szobrot 1994-es újraállítása óta egy támadás érte, 

mégpedig 2009. április 2-án, a hétfőről keddre virradó éjjelen va
lak ik) zöld festékkel leöntötte(ék) a szobor talapzatát. A rendőr
ség még kedden elvégezte a helyszínelést, és nyomozást indított 
a tettes (tettesek) után.83 Az elkövető(k) nem lett(ek) meg, így az 
indítékra sem derült fény. A festék eltávolítása nem a legjobban 
sikerült, ezért még napjainkban is, de csak közelről és csak alig, 
de észlelhető a zöld szín a füstszürke márványon.

A második világháborút követően első alkalommal Magyarit- 
tabén 1990. március 15-én,84 Bácskossuthfalván pedig 1991. már
cius 15-én emlékeztek meg a magyar szabadságharc kitörésének 
évfordulójáról. Ezektől az évektől kezdve a koszorúzással egy
bekötött megemlékezéseket minden évben megtartják, kivéve a 
2003-as évet, ugyanis Zorán Dindicet, Szerbia miniszterelnökét 
március 12-én meggyilkolták, és a nemzeti gyász miatt elmaradt 
az ünnepség. 1994-től a vajdasági magyarság március 15-e alkal
mából a bácskossuthfalvi és a magyarittabéi Kossuth-szobornál

83 Magyar Szó, Megrongálták a Kossuth-szobrot, 2009. április 3.
V 84 Bácsország, vajdasági honismereti szemle, 2002/VII-IX., 42. o._____



tartotta központi ünnepségeit egészen 2007-ig, amikor Sza
badkán is állítottak Kossuth-szobrot: a Népkör épületének fa

lába helyezték el golyóálló üveg mögé; azóta a 48/49-es szabad
ságharcra való emlékezés központi ünnepségei három helyszínen 
zajlanak, Szabadkán, Bácskossuthfalván és Magyarittabén.

2002 . 
szeptember 22. 
vasárnap

10 órától ökumenikus istentisztelet a reform átus templomban

11 órától m egem lék ezés a parkban. Ekkor kerül so r  a támogatások

b ó l felújított park átadására is.

Ü n n e p e l j ü n k  e g y ü t t !

Meghívó a felújított szoborpark átadására, 2002
\______ "  J



Az Ó -M o ro v ic z á n  
1896-ik  é v  augusztus 2 0 -á n  fe lá llíto tt 

K ossu th-szoborra  a d a k o z ó k  névso ra  
ko ra be li írásm ód szerint

Az ó-morovicai önsegélyző Dömöndi Bálint 20
egyesület IV-dik szövetkezet Iíj. Tipold József 20
felszámoló bizottsága a köz- Hamar János 20
gyűlés által megszavazott 2% Hirt Gyula 20
jutalékból, úgy mint: Gallos József 50

Vojnits Dezső 12.50 Gallos Károly 50
Máthé László ref. tanító 12.50 Kohut János 20
Muzsik János 12.50 Gellér Ferencz 30
Beke József 12.50 Kocsis Péter 10

Kovács Gyula ref. tanító 2 Fogl József 30
Guba József, Topolya 1 Komenda József 20
Somogyi Mihály 1 Kovács Gáspár 20
Kunszabó Antal k. jegyző 2 Ifj. Gyenge József 20
Kosik Ferencz állatorvos 1 Ifj. Kötő József 50
Holländer Mór 1 Bézi Mihály 50
Varjas Sándor 50 Mészáros József 50
Szöczi Bálint 50 Fejős János 50
Mang István 1 Pető Félix pék 15
Ilj. Kötő János 1 Jenei Mihály kárpitos 30
Hieler Péter 20 Méhes Sándor 50
Nagy Bálint 20 Varjas Lajos 50
Szeicz Antal borbély 20 Szabó Sándor 50
Erdei István 20 Milassin Dezső 1

v ___________________________________________________________ J



K. Nagy Sándor 
Doma Sándor 

Hamar József 
Szöczi Sándor 
Juhász János ifj.
Jeges András
Schumacher Károly kőműves,
Cservenka
Otterbein József
Kötő Mihály
Petró Sándor
Torok Bálint
Krix István
Kötő Lajos
Mendege János
Méhes János ifj.
Kötő József
Szűcs Fülöp állatorvos
Szilágyi István
Dominó játékból 2.
Jeges Sándor
Ifj. Szigeti Mihály
Faragó József
Kötő Sándor
Kohut József
Szél János
Gál István
Mészáros József
Sztruhár János
Gallos Ignácz 

V___________________________

Biró Sándor 20
Drenyovszky András 20
Szász Miklós 50
Besnyi Péterné 20
Somogyi János ügyvéd, Topolya2
Szűcs Bálint 20
Otterbein József 20
Schumacher Károly 20
Heiler Péter 20
Löbl Katalin 10
Udvardi János 10
Dávid József 10
Rontó György és társa 40
Sólya Mihály 50
Inotai Julianna 30
Az ó-morovicai ev. ref. egyház 20
Hetesi Viktor ref. lelkész ki
nyomtatott beszédének tiszta
jövedelme az író által 12
Ungvári Sándor, Cegléd 50
Az izraelita egyház 10
A temetkezési egylet 25
Olvasókör 10
Polgári kör 100
Pilaszanovics József 25
Önsegélyző egylet 25
Ifj. Vojnits Sándor 5
Fernbach József országos képv.,100
Szemző István 30
Túri Lajos, Szabadka 5

40
20
40
20
40
40

40
20
40
20
50
30
50
50
20

1
30
30
.37
20
20

1
20
50
50
1

50
50
50



Klein Jakab 50 Kiss Bálint 20
Paul György, Szabadka 50 Kiss István 20
Ungár Lajos 10 Iván János 10
Heinrik Mihály 2 Farkas István 10
Lelbach Antal 5 Ozv. Gál Bálintné 10
Kis Bálint gazda 1 Ifj. Szigethi József 20
Műkedvelői előadás I. 109,55 Juhász Péter 10
Műkedvelői előadás II. 56,71 Koczó Sándor 10
Fülöp Dénes 50 Vékás József 10
Rocsnyai színészelőadásából 18,40 Jeges Sándor 20
Márc. 15-én (1896) adakozás 19,13 Nagy Ferencz 40
Somogyi Bálint 1 Szoboszlai Sándor 10
Az ifjúság húsvéti bálja 20 Madarász Sára 50
Pápa István K., Csúza 50 Id. Szigethi József 20
Mikola Ferenc, Csúza 50 Farkas János 20
Kovács Sándor, Csúza 50 Mohai István és neje 20
Dávid Sándor, Csúza 50 Szigethi Lajos 50
A márc. füzetek jövedelme 12.70 Halasi Imre 20
Bajsai nagyvendéglős 1 Boldizsár András 10
Schumacher Károlyné 50 Hallgató Imre 20
Jónás Bálint, Bálinc 1 Kiss Józsefné 20
Bányai Sándor rendőrvezető 50 Gellér Ferencz 30

Simon György 20
Nagy Sándor és Doma Sándor Lovas József 10
gyűjtése: Csáthi József 10
Ambruzs Bálint 50 KuczorJános 5
Gyenge Lidia 6 Firis János 20
Balázs Bálint 6 Bézi Mihály 10
Gyenge László 20 Ozv. Mészáros Józsefné 5
Szöczi Pál 50 Sebők Sándor 10
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Nagy János 
Biró András 

Ifj. Dömöndi Bálint 
Patkány Sándor 
Varró István 
Kovács Sándor Imre 
Czérna Mihály 
Besnyi Mihály 
Sándor András 
Faragó Bálint 
Szöczi József kovács 
Kötő István 
Balogh Imre 
Fekete József 
Szigethi Sándor 
Ambruzs János 
Gyütő Ferencz 
Gyütő Imre 
Özv. Nagy Kovács Julis

Hamar József és Kötő Lajos 
gyűjtése:
KuczorJános 
Kun Sámuel 
Jeges Mihály 
Szöczi József 
Sebők Bálint 
Tóth András 
Farkas István 
Ifj. Pap Sándor

"\
Házmánn Mátyás 30
Berger József szabó 40
Ungár Jakab 30
Török József 10
Zemankó János cimbalmos 10
Zemankó Rudolf muzsikus 10
Király István 20
Biró Mihály 10
Szöczi Sándor 10
Kiinger Kálmán 10
Gál Sándor 5
Tóth János 20
Pap István asztalos 10
Gyenge Bálint ács 10
Zsáki Ferencz 10
Gál Mihály 2
Boldog József 5
Sztánkó János 10
Nagy Zsófia Szoboszlainé 10
Balázs Sándor 5
Doma János 10
FodorJózsef 5
Fodor József cs. 20
Jeges József 50
Ifj. Biró János és neje 20
Juhász Sándor 20
Inotai János 10
Török János 10
Sebők Mihály 10
Varró János 10

20
10
20
10
10
20
10
10
10
20
20
50
50
20
10
50
50
1

50

10
10
10
20
10
10
10
30



Sárközi Imre 20 Gellér Ferencz és Nagy M é
Szabó Sándor 5 Bálint gyűjtése:
Facsar István 5 Ungár Benjámin 5
Dávid János 30 Ungár József 5
Mészáros Mihály 40 Kötő András 50
Győri János 10 Jeges Péter 50
Szabó Sándor csáti 50 Gellér Ferenczné 50
Pap Sándor idősb 50 Schumacker Teréz 30
Ivanyos Sándor 20 Nagy Bálintné 30
Fekete János 10 Id. Pap Sándor 50
Juhász János kaczér és neje 1 Pap Sámuel 20
Bézi Sándor idős 50 Sárkány András 20
Zsebe Sándor 50 Fekete János kőműves 50
Bézi Sándor ifj. 50 Bordás István 30
Beke Sándor né 20 Nagy József 50
Oblath Náthán 1 Jeges István 20
Sólya Sándor idős 15 Facsar Péter 50
Takács Sándor 20 Jeges József 20
Hallgató Sándor 10 Nagy Sándor János fia 20
Berta Józsefné 5 Mendege Bálint 50
Sziriski Mirko, Újvidék 1 Neufeld Adolf 2
Kötő János idős 1 Hetesi Viktor 2
Kötő Mihályné 40 Jeges Sándor 20
Josvai Sándor 30 Szigethi Mihály 20
Biró Mihály 50 Zsebe Zsuzsanna 50
Ador István 1 Kovács Lidia 10
Stanyor Mihály 20 Jeges Benjámin 20
Buruzs János 50 Hamar Sándor és neje 20

Mészáros Mári Fodorné 20
Rózsa sz. Kovács Katalin 50



Pap István 20
Vékás Mihály 20

Berger Dávid 20
Szabó József 20
Györe Mihály és neje 1
Háhn Pálné 50
Jónás András 50
Majláth Mári Jónásné 20
Szigethy Imre 10
Hamar Bálint 30
Magyar János 10
Jeges Bálint 30
Facsar Sándor 10
Lakatos Sándor 10
Jeges István 30
Szűcs András 10
Dómján János 50
Szöczi Mihály 20
Czibere János 10
Czékus István 10
Szűcs János és neje 1
Sólya Lajos 10
Sándor György 50

Szűcs Bálint és Varga János 
gyűjtése:
Klézer Ádám 
Kis Maris 
Fodor Pál 
Lódi Sándor

Móricz Pál 20
Ivanyos András 20
Sólya József 1
Karai János 20
Szűcs József 50
Vékás István kovács 20
Tipold József 10
Facsar Mihály 10
Kósa János 20
Ágoston István 20
Kuczor János 30
Dávid József vendéglős 40
Szűcs István 20
Kuczor József 50
Ivanyos János 50
Budincs Lajos 50
Pap Bálint 50
Meleg Dániel 20
Dávid Mihály 20
Ivanyos József 1
Krémer testvérek 6
Ifjú Anna 2
Kis Sándor patikus 1
Király János 50
Mang Antalné 10
Thomjenovits István 50
Juhász István ács 40
Nagy István 5
Bergl Rozi 10
KuruczJános 10

10
2

10
10



Tóth Sándor 20
Dobaijánosné 10
Szűcs Jánosné 20
Faragó József id. 1
Seboli János 50
Boza Mihály 10
Keresztúri András 20
Tóth Bálint 20
Zajácz Mihály köteles 10
Nagy József 5
Fodor János 20
Facsar Sándor 10
Özv. Kovács Jánosné 50
Facsar Péter k. 12
Tóth András korodi 50
Ambrus János G. 20

Erdei István és Méhes János 
gyűjtése:
Méhes Sára 30
Inotai Mári 50
Szűcs József 10
Tóth Bálint kása 2
Tóth János 10
Özv. Nagyjózsefné 5
Ivanyos Sándor 20
Mendege István 50
Cseke Bálint 25
Özv. Ivanyos Sándorné 1
Kara Sándor 50

Id. Gyenge József 
Magyar Mihály 
Susmann Mózes 
Mendege Lajos 
Id. Solya Bálint 
Özv. Mendege Jánosné 
Kohut János 
Csákvári József 
Scháffer Ferencz 
Juhász János 
Gracza János 
Fodor Sándor 
Czibere Sándor 
Földi Bálint 
Beke Sándor 
Gellér József 
N. Kovács Lidia 
Vizi József 
Kuczor Sándor 
Szűcs Sándor 
Kálmán András 
Búzás István 
Juhász Bálint ács 
Özv. Kiss Gáborné

50
50
20
30
30
30
30
5
1
4

20
10
20
10
10
20
20
10
20

2
1

Gyenge József és Szűcs János 
gyűjtése:
Galambos János 10
Klein Jakabné 10
Kovács Lajos 20



Natkai Sándor 10
Simon Imréné 5

Gere Sándor 3
Fütő Mihály 20
Hideg János 10
Szabó István 5
Solya János 50
Konecsni Ferencz 5
Banai János 10
Kerekes István 10
Lakatos János 10
Szabó József 10
Kurucz Lajos 25
Juhász Lidia 10
Kis József 13
Scheffer Albert 10
Laki Mihály 50
Balog János 10
Hamar Mihály 50
Kerekes Sándor 30
Gujás Bálint 20
Banczik András 20
Szűcs János és Boldog Julianna 1 
Nagy Lidia és Gyenge Józsefné 50

Drenyovszki András és Szabó 
Sándor gyűjtése:
Nemes István 10
Hallgató Lajos 20
Özv. Gyütő Józsefné 50

V_____________________________

Móricz Sándor 20
Juhász János 20
Fris János 20
Bordás Lajos 50
L. Nagy Pál 20
Nemes Márton 10
Czákvári Zsófia 10
Gyütő Mihály 20
Farkas Miklós 10
Meleg Imre 50
Nagy József 35
Sándor Pál 50
Major Józsefné 5
Bika Bálint 5
Ónodi Mihályné 10
Mike Bálint 5
Tar János 20
Sebők András 10
Horkai István 20
Nemes Bálint 10
Juhász András fék. 20
Mészáros István 10
Horkai János 10
Özv. Szabó Józsefné 20
Özv. Madarász Sándorné 20
Lovas Sándor 20
Szabó József 20
Nemes József 20
Gyenge Sándor 16
B. Mészáros András 10



Simon Bálint 25
Mihálko Mihály 5
Kis József 5
Kovács Mihály 5
Fütő Mihály 20
Kecskeméti Mihály 20
Csáti Bálint 10
Horkai Mátyás 10
Farkas István 20
Kerék János 20
Kerék Mihály 5
Kecskeméti László 10
Német András 10
Tar József 10
Nemes Mihály 20

Jeges András és Király Sándor 
gyűjtése:
Mészáros József 10
Mészáros József 25
Farkas Julianna 25
Tóth János 20
Tóth József 10
L. Nagy Mihály 20
Nagy Julianna 20
Bútor Lajos 20
Nemes Mihály 10
Tügyi József 20
Drenyovszki András 15
Kocsis István 20

Kocsis Mihály 
Károlyi István 
Besnyi József és Zsófia 
Muzsik Péter 30
Kajdocsi Pál 20
Kun István 10
Dobi Imre 10
Horkai Ferencz 5
Gannai József 10
Német András 10
Kecskeméti István 5
Farkas Mihály 10
Biró Ferencz 30
Károlyi János 20
Ifj. Király Sándor 20
Sárközi Lidia 20

Földi József és Hamar János 
gyűjtése:
Ador Zsuzsanna 20
Mészáros Ida 10
Halasi József és neje 50
Jeges Bálint és neje 20
Gyütő Bálint és neje 50
Földi János 30
Pap Erzsébet 40
Földi Zsófia 20
Nagy János 50
Sós Julianna 50
Farkas János 50



Méhes József és neje 50
Kovács János és neje 50

Boldogh Imre 20
Valter József 20
Volkenstein Móricz 20
Bőhm Ede, Bezdán 50
Józsa Lajos 20
Földi József és neje 50
Halasi Judit 20
Kovács Bálint 50
Sárközi Ferencz 25
Pap Imre 30
Adorjózsefné 50
Cseke József 10
Özv. Tóth Anna 1
Kovács Sándor lakatos 35
Szűts Fülöpné 20
Schreiber Alajos 30
Novák György 25
Tóth József 25
Gyumityjenő 20
Kasza Lajos 75
Nagy Lajos 25
Bak Sándor 25
Faber Margit 20
Mang Teréz 50
Berta Sándor 30
Kurucz Bálint 10
Nagy István 10
Besnyi Bálint 10

V_____________________________

A
Özv. Muzsik Jánosné 10
Tügyi Mihály 10
Gujás Lidi 10
Boza György 10
Piaki Mihály 3

Kovács Gáspár és Szöczi Sándor 
gyűjtése:
Drobina Mátyás 20
Özv. Titus Mihályné 50
Özv. Torok Istvánné 20
Özv. Csáti Jánosné 5
Nagy Károly 5
Kovács Ferencz 30
Kurucz Ferencz 10
Gracza Pál 20
Weisz Illés 50
Berger Jakab 50
Kugler Lajos 50
Berger Hermán 1
Kohut Józsefné 20
Friedmann Dániel 1
Kurucz József 50
Gyarmathi József 2
Friedmann Mór 1
Király István 30
Dembitz Vilmos orvos 1.50
Somogyi Ferencz 3
Pap István 20
Bene Vilma 50
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Mészáros János 50
Muhi János 20
Gyenge nővérek 1.50
Lódi József idős 1.25
Király András 20
Kraz József 1
Jeges Sándor ászt. 30
Beke Bálint 30
Privigyi János 10
Tóth Mihály 20
Ambruzs András 15
Kiss Bálint 50
Csákvári Julis 30
Özv. Fiamon Józsefné 10
Csákvári József 20
Vilhelm József 10
Fiamon Miklós 20
Lengyel János 50
Kárász János 15
Kurucz Mihály 40
Csáti Sándor 50
Szöczi Sándorné 30

Komenda József és Szalay Károly 
gyűjtése:
Ifj. Csepcsik József 20
Ifj. Csepcsik Józsefné 10
Komenda Józsefné 20
Biczó Gábor 20
Kovács Lajos 20

Erdei József 50
Zádori András 20
Ifj. Madarász János 50
Jeges András 20
Földi József 50
Ifj. Földi József 50
Nemes Sándor 20
Erdei János 50
Kovács András 25
Áldott József 10
Özv. Pap Lászlóné 1
Banczik István 1
Pap Lajos 10
Baják Vendel 50
Német István 20
Vig József 50
Welker Sándor 50
Kracz György 50
Szalay Károly 50
Rákóczi Partetics Dániel 20 
Szilágyi Sándor 50
Privigyi Lidia 20
Kenyeres János 20
Gál István 1
Gál István Hj. 50
Pap János 50
Sós Sándor 1
Nyári Antal 30



Fogl József és Szilágyi 
István gyűjtése:

Földi Mihály 30
Lódi Istvánné 40
Kasza István 30
Biró János 30
Rontó Imre 10
Heller Mór 30
Farkas Sándor 10

N. Balogh Bálint és Sztruhár
János gyűjtése:
Well Bernát 60
Berger Sándor 20
Deuts Simon 20
Berger Mór 50
N. Balogh István 15
Erdei János 20
Jósvai István 20
Körtvélesi József 20
K. Papp János 40
Jeges Julianna 20
Szatmári Etel 10
Juhász Bálint 20
N. Balogh Bálint 30
Balla István 20
Mohácsi János 10
Torok Lidi 10
Dobi András 20
Balogh Bálint 20

~\
Piukovits József 10
Vojnits Dávid 5
Sándor Mihály 50
Sója Mihály 20

Téglát adakoztak:
Kötő József 500 tégla
Csuti Mihály 30 ■
B. Nagy Sándor 100 -
Holländer Mór 50 »
Gellér Ferencz 100 •
Nagy Bálint 50 ■
Schumacker Károly 50 •
Varjas Sándor 100 •
Máthé László tanító 50 •
Somogyi Ferencz 300 •
Kötő János iíj. 200 •
Kötő András 100 -
Beke József 50 •
Zubán Antal prímás 50 ■
Hamar János 100 »
Hamar József 100 ■
Torok Bálint 50 ■
Kohut János 100 ”
Faragó József 300 ”
Kovács Gyula tanító 250 •
Szűcs János 200 -
Jeges András 100 -
Földi József 100 »
Halasi József 100



/"
Mészáros József 100 »
Vojnits Dezső 200 -
Dömöndi Bálint 2 láb hoszú 7 
czol széles 10 tégla
Kötő Lajos 1 kocsi homokot.
Hj. Kötő József 1 kocsi homokot. 
Biró Sándor 1 kocsi homokot. 
Schumacker Károly és Lengyel 
István kőművesek a szobor alap
ját ingyen lerakták.
Kohut József adott 50 kg cemen
tet.

Hamar János egy szabadkai 
fuvar.

A 629 adakozótól befolyt 
készpénz összesen 1021 frt. 
13 kr., ezenkívül 34-en épí
tőanyaggal és munkával tá
mogatták a kezdeményezést. 
Összegyűlt: 3390 tégla, 3 kocsi 
homok, 50 kg cement.
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BACSKOSSUTHFALVA 3

Megrongálták a Kossuth-szobor^^ 
talapzatát

Zöld festék
kel öntöttetek) 
le ismeretlen 
elkövető(k) a 

, bácskossnthfal- 
j vi Kossuth-szo- 
2- bor talapzatát.
£ Az eset hétfőről 

keddre virradó 
éjjelen történt, 
és maga a szo
bor nem sérült.
A rendőrség 
még kedden 
elvégezte a 
helyszínelést, 
és nyomoznak a 
tettes(ek) után.

Az esetet a bácskossuthfalvi helyi közösség tanácsa elítélte, és indítványozta a 
rendőrség irányába, hogy az ügyet rongálásnak minősített esetként kezeljék, amit 
a'törvény hat hónaptól öt évig terjedő börtönbüntetéssel sújt.

A szobor 1994-es újraállítása óta ez az első ellene irányuló tett. |  p j ? ^  g

A  szobrot földfestékkel leöntöttek 2009-ben.
A% esetről beszámolt a Magyar S f) is
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Csubela Ferenc 
üdvözli a vendégeket, 

1993

A  megemlékezés résztvevői, 
1993





A  Viola leány kórus és a Dalárda Kossuth-nótákat énekel 2014. március 15-én

A  koszorúzás résztvevői 2014. március 15-én



A  helybeli résztvevők 2015. március 15-én

A  vendégek 2015. március 15-én





A  Helyi Közösség nevében Fazekas Róbert és Seffer A ttila kos^orú  ̂2015-ben

Kos^orú^ás után 2016-ban
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A szo b o r készítői

GERENDAY ANTAL (1 8 1 8 -1 8 8 7 )

Clerenday Antal, a piszkei kőbánya bérlője, Pesten, a Kere
pesi úton nyitotta meg kőfaragó és sírkészítő műhelyét 1847-ben. 
Műhelyéből került ki a magyar művelődés számos kiemelkedő 
egyéniségének síremléke. Közülük a Kerepesi temetőbe került 
ismertebb síremlékek: Vörösmarty Mihályé, Lendvay Mártoné 
és Szentpéteri Zsigmondé. Ö készítette el Vajda Péter síremlékét 
Szarvason, Kölcsey Ferencét Szatmárcsekén, Kisfaludy Sándorét 
Sümegen. Figurális emlékszobrai közül talán a legismertebb a 
Szatmáron felállított Kölcsey-mellszobor és a Petőfi Sándor-em- 
lékszobor Kiskőrösön. Ebben a műhelyben készült el az ómorovi- 
cai Kossuth-szobor is.85

GERENDAY BÉLA (1 8 6 3 -1 9 3 6 )

A p ja  a Mintarajziskolába íratta, ahol Huszár Adolf volt a 
mestere. Ezután Milánóban három évig dolgozott Frances-

^ 85 A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
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co Barzaghi műtermében, egyidejűleg a Brera Akadémia

előadásait is látogatta. Milánóból Carrarába, a márvány tu
lajdonképpeni hazájába utazott, és itt fejezte be első művét, 

a Fürdő gyermeket, amely az 1885. évi országos kiállításon volt 
látható a Műcsarnokban. Gerenday Béla később apja figurális és 
ornamentális márványmű-gyárának a vezetését is átvette, de a 
cég apja halála (1887) után is mindvégig Gerenday Antal és fia 
néven volt bejegyezve. Számos köztéri művet és temetői síremlé
ket készített megrendelésre, eleinte még atyjával együtt historikus 
stílusban, lírai hangvétellel. 1885-től részt vett a Képzőművészeti 
Társulat kiállításain, majd elsősorban Kossuth-emlékműveket és 
síremlékeket készített: Kossuth-szobor (Bácskossuthfalva, 1896); 
Kossuth-szobor (Técső, 1896); Honvéd emlék (Nagykáta, 1897); 
Kossuth-szobor (Monor, 1901); Splényi báró síremléke (1910).86

KISS G Y Ö R G Y  (szobrász 1852-1919)

A  magyar épület- és köztéri szobrászat egyik jeles képviselő
je. Grazban és Münchenben tanult, ez utóbbi helyen Irgalmas 
szamaritánus című szoborcsoportjával keltett figyelmet. E szo
borcsoportot ma a Magyar Nemzeti Galériában őrzik. Később 
Rómában alkotott, Apagyilkos című szobrát szintén a MNG őrzi. 
Hazájába visszatérve akadémikus stílusú szobrokat készített, szá
mos egyházi és állami megrendelést kapott. Több mint negyven 
évig élt Budapesten. Ezalatt számos, még ma is látható köztéri 
szobrot alkotott. Az első köztéri szobor is Kiss György nevéhez 
fűződik. A nőnevelés megindítójáról, Veres Pálnéról mintázott

Y 86 A  Wikipédiából, a szabad enciklopédiából_________________________ J
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monumentális méretű márványszobrát 1906-ban állították 
fel az V. kerületi Erzsébet téren. Károly Róbert királyról ké- 
szült alkotása a Millenniumi Emlékműnél látható. A Parla
ment számos kül- és beltéri szobrát: a tőzsdét és kereskedelmet 
ábrázoló hármas szoborcsoportot, a díszlépcsőn álló 4, egyenként 
3 méter magas, a magyar koronát és a koronázási jelvényeket tar
tó apród, Péter és Aba Sámuel alakját is ő készítette. A Parla
ment külső szobrai közül a Zrínyi Miklósról, III. Ferdinándról, 
Jurisits Miklósról és Erdődy Tamásról megmintázott alkotásai is 
jelentősek. Dekoratív, realisztikus szobrai díszítik Budapesten az 
Operát és az Országházat. Irodalmi és történelmi témájú művei 
közül kiemelkedik: Vörösmarty Mihály, Kossuth Lajos, Zrínyi 
Miklós, Szondy György című alkotása, továbbá Berzsenyi Dá
niel, Arany János és Kisfaludy Károly mellszobrai. Jelentős mű
veket alkotott Ausztriában, Olaszországban, Horvátországban, 
Szlavóniában, Felvidéken, Erdélyben, valamint Esztergomban 
(a főszékesegyházban), Pécsett (Szepessy Ignác püspök szobra, a 
Szécsényi téri Szentháromság-szobor) is.87

^ 87 A  Wikipédából, a szabad enciklopédiából
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Recenzió ■\

KMmossuth-szobor, Omoravica -  Bácskossuthfalva. Naponta 
látjuk és halljuk. Aki először jár erre, az is találkozik először a falu 
bejáratánál a névvel, majd a központban álló szoborral. Számunk
ra, akik itt élünk és dolgozunk, mindkettő „természetes“, mint a 
levegővétel. Nem figyelünk rá, ösztönszerű, de ha valami oknál 
fogva elvennék tőlünk, pótolhatatlan űr maradna utána. S amikor 
elvették tőlünk, akkor harcoltunk, míg vissza nem kaptuk őket. 
De ami magától érthetően van, az nem is biztos, hogy istenadta 
és öröktől valóan van. így van ez a szoborral és a falu nevével is. 
Sokan nem is tudják történetük legelemibb részleteit sem. Ez a 
könyvecske most ezt hivatott pótolni.

A szerző, Papp László, mint lelkes amatőr történész, lokálpat
rióta, a szűkebb pátria elhivatott kutatója, első pillantásra két álta
lános és sokak számára érdektelen témához nyúlt. De ha kezünkbe 
vesszük a könyvet, átlapozzuk, majd figyelmesen el is olvassuk, rá
jöhetünk, hogy mily keveset is tudunk erről a két egyáltalán nem 
mellékes dologról, s amit tudunk, az is sokszor tele van pontatlan- 
Sággal.

Alapos kutatások és elemzések előzték meg a könyv születését. 
Több olyan évszámot is ki kellett igazítani, amely eddig alapigaz
ságként közszájon forgott. Közben olyan adatok, nevek, távolabbi 
és közelebbi események kerültek elő, amelyek ez idáig csak elsár
gult újsághasábokon voltak olvashatók, vagy még egyáltalán meg 
sem lettek jelentetve.

A szerzőt azért illeti dicséret, hogy képes volt félretenni az ad
digi meggyökeresedett nézeteket. Alapoktól kezdve ellenőrizte a 
„biztost” is, sok helytelent kijavítva egy új, egyedi helytörténeti

V_________________________________________J



mozaikkockát állított össze. Ezek az apró mozaikkockák a 
helytörténet pontosabb megjelenítését segítik elő, és beépül
nek abba a sorozatba, amely egyszer talán egy egységes falu
monográfiává áll majd össze.

A mű a falu talán egyik legismertebb tárgyával indít, a Kos- 
suth-szobor történetével. A nyers adatok, nevek, évszámok tömke
legéből azonban kivillannak sokkal fontosabb dolgok. Ez nemcsak 
egy darab fém története, hanem a falué, a benne lakó embereké, a 
XX. század viharának története sűrítve arra a kicsi miliőre, amit 
szülőfalunak, legszűkebb hazánknak, eleink és önmagunk élette
rének hívunk. Ennek a térnek pedig van saját, mindenki által is
mert neve. Név, ami végérvényesen megkülönbözteti az egyik falut 
a másiktól. Ez a név pedig több, mint egy földrajzi fogalom. Mert 
Istvánok, Zoltánok, Máriák és Zsuzsannák... vannak több ezren 
szerteszét a nagyvilágban, na de Omoravica -  Bácskossuthfalva 
csak egy. És ennek a névnek is van története, mint a szobornak, 
az itt élő embereknek, az elviharzott múltnak. Mint oly sok min
den ebben a kun-magyar nyakas világban, a név sem jött csak úgy 
magától. Ókorból Ömorovica majd Kossuthlakból Kossuthfalva, 
abból meg Bácskossuthfalva, azután Stara Moravica és Omoravica 
-  Bácskossuthfalva. Egy kívülállónak mindez bolondos névjáték
nak vagy érthetetlen névkavalkádnak hat, de az itt élő embereknek 
ez sokkal több annál. Ez múltjuk tömör s viharos felsorolása, ami a 
mai napig mélyről feltörő érzelmeket, indulatokat indít el, ugyan
akkor egy adag büszkeséggel tölti el őket, mert nem mindegy, hogy 
Ómorovica, Omoravica vagy Bácskossuthfalva.... Mint ahogy nem 
mindegy, hogy a szobor áll vagy sem, hogy hol és hogyan áll. Mert 
ettől lesz az itt élő ember, az itt álló szobor, az itt meghúzódó falu 
története egyedi s megismételhetetlen -  MOROVICI!

Nagy Tibor
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