
GE REN CSÉR TI BOR

A VÁN DOR LÓ BEM-SZO BOR

Ma már nem él az a ge ne rá ció, ame lyik em lé kez het ne a ma ros vá sár he lyi Szé -
che nyi té ren ál ló Bem-szo bor ra. A vá ros ban ugyan is egy ide je Szé che nyi tér és
Bem-szo bor sincs, he lyet tük Ró zsák te re (Piaþa Trandafirilor) s a tá bor nok büsz ke
érc alak ját áb rá zo ló meg sár gult ké pes lap ok van nak. Pe dig jó száz év vel ez elõtt Bem
apó nak olyan szép em lék mû ve állt Ma ros vá sár he lyen, ame lyet még messze föl dön
is meg em le get tek, rá adá sul a len gyel tá bor nok nak ez volt az el sõ köz té ri szob ra 
a ré gi Ma gya ror szá gon. Ezt az tán 1919-ben le dön töt ték, to váb bi sor sát pe dig bal -
la dai ho mály fed te. 

Ta lán nem ér dek te len fel idéz nünk, hogy Bem Jó zsef ma ros vá sár he lyi szob rá -
nak fel ál lí tá sát az 1868-as bu da pes ti or szá gos hon véd gyû lés ha tá roz ta el. A szük -
sé ges pénz alap elõ te rem té sé hez Bem-szo bor bi zott mányt ala pí tot tak, amely fel hí -
vás ban kér te a tör vény ha tó sá go kat és ma gán em be re ket az ak ció tá mo ga tá sá ra. 
A gyûj tés las san ha ladt, így a szo bor ki vi te le zé sé re csak 1877-ben ír tak ki pá lyá -
za tot. Ezen Hu szár Adolf szob rász mû vész pá lya mû vét fo gad ták el, s a ma ros vá sár -
he lyi kép vi se lõ tes tü let ek kor díj men te sen át en ged te a szo bor fel ál lí tá sá hoz szük -
sé ges te rü le tet. A vá ros köz pont já ban Szelecki La jos kõ fa ra gó ál lí tot ta fel az em -
lék mû ta lap za tát, erõs ditrói grá nit ból, míg Bem ha tal mas érc alak ját Hu szár Adolf
Bécs ben ön tet te ki. A há rom mé ter ma gas ál ló bronz szo bor Bem Jó zse fet ma gyar
egyen ru há ban, kö pennyel a há tán, kard dal az ol da lán, lát csõ vel és lo vag ló os tor ral
a ke zé ben áb rá zol ta. Ün ne pé lyes fel ava tá sá ra 1880. ok tó ber 17-én ke rült sor a ma -
gyar me gyék, vá ro sok, va la mint krak kói és lembergi ven dé gek, köz tük Oktaw
Pietruski, a ga lí ci ai par la ment al el nö ke és len gyel egye te mis ták jelenlétében.1 Az
ün nep ség re Szász Kár oly köl tõ ódát írt, ame lyet a hely szí nen el is sza valt, a szo -
bor fel ava tá sa or szá gos hír re tett szert. A Bors szem Jan kó is me ret len bu da pes ti po -
é tá ja még irigy ke dett is Ma ros vá sár hely re az új Bem-szo bor mi att: 

Üd vöz lünk bérczes or szág vá ro sa,
Hogy Bem apó nak szob rot állítál!
S irigy lünk, hogy a sok di csõ tu sa

Em lé kül e szo bor ba vés ve áll!
Irigy lünk, mert ha e szo bor ra né zel,
A gyász nap ok dics fé nye vissza tér;

Ne künk ily szob runk nincs, bár lel künk kép zel:
Mert hát Bu dán is folyt sok hõ si vér!2

Bem Jó zsef el sõ ma gyar or szá gi köz té ri szob ra 38 éven át, egé szen 1919. már ci -
us 28-ig állt a Szé che nyi té ren. Köllõ Ig nác, Maros-Torda vár me gye egy ko ri al is -
pán ja ké sõbb így em lé ke zett vissza ar ra a bi zo nyos pén tek haj nal ra: „A meg szál -
lás után egy szá zad (50-60) oláh ka to na, tisz tek és 4 ökör köz re mû kö dé se mel lett
elõ ször a Bem-szob rot, azu tán a Kos suth-szob rot egy haj nal ban oly mó don dön töt -
ték le, hogy a szob rok nya ká ra kö te le ket kö töt tek, de mi u tán ily mó don a ka to nák
nem tud ták a szob ro kat a tal pa za ta ik ról le dön te ni, be fog ták az ök rö ket is, és így si -
ke rült mind két szob rot egy más után le dön te ni. […] A fõ tér re né zõ ma gyar há zak
ma gyar la kói a szob rok le dön té sé re ak kor let tek fi gyel me sek a sö tét haj nal ban, história
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ami kor a Bem-szo bor nagy ro baj jal, a fõ te ret meg rá zó súllyal a föld re esett. […]
Mind két szo bor a dön tés foly tán, a kör nye zõ be ton bur ko la ton sé rü lé se ket szen -
ve dett. Na po kig he ver tek a szob rok a le dön tés he lyén, és a kö vet ke zõ ün ne pen az
oláh ka to nák és a vi dék rõl be ho zott oláh le á nyok és asszo nyok a szob ro kat kö rül
tán col ták, ir tóz ta tó kur jon ga tá sok és sza vak kí sé re té ben. Ké sõbb be vit ték a szob -
ro kat a vá ros há za ud va rá ra, és ott a szer tár mel lett a sza bad ban a föld re dob ták.
Hó na pok múl va is lát tuk ott a két vi lág nagy ság nak szob rát sár tól, pi szok tól el bo -
rí tot tan, a por ban feküdve.”3

Meg kell je gyez ni, hogy a be vo nu ló ro mán had se reg nek min den bi zonnyal
nem Bem len gyel szár ma zá sá val volt prob lé má ja, ha nem az zal, hogy a ma gyar
sza bad ság harc hõ se, a szé ke lyek va ló sá gos ikon ja volt. A két vi lág há bo rú kö zöt ti
ro mán idõk ben ezért Bem nek nem csak ma ros vá sár he lyi szob rát, az er dé lyi Bem-
kul tusz szim bó lu mát dön töt ték le, ha nem meg sem mi sí tet ték még ko lozs vá ri, bras -
sói, újszentesi és sza bad fa lui (ma Te mes vár ré sze) em lék táb lá it, to váb bá Piskin
fel ál lí tott em lék osz lo pát is.4

A szo bor tör té ne te ér de kes mó don nem ért vé get a le dön té sé vel. A Bem-kul -
tusz ma gyar or szá gi ápo lá sá ra lét re ho zott Ma gyar Or szá gos Bem Bi zott ság 1927.
de cem ber 11-én or szá gos Bem-na pot ren de zett. A pes ti Vi ga dó ban meg tar tott
dísz gyû lés ükön Balás György el nök ki je len tet te, hogy a le dön tött ma ros vá sár he lyi
Bem-szo bor pót lá sá ra Bu da pes ten em lék mû vet emel nek a len gyel tá bor nok
tiszteletére.5 A bi zott ság azon ban már hó na pok kal ko ráb ban, 1927 õszén ér dek lõd -
ni kez dett a le dön tött szo bor iránt, mi vel egy ide ig azt ter vez ték, hogy a len gyel
kor mány se gít sé gé vel ki ké rik Ro má ni á tól, s majd azt ál lít ják fel Bu da pes ten. Ami -
kor ki de rült, hogy a ma ros vá sár he lyi szo bor sé rült, a bi zott ság úgy dön tött, hogy
Bu da pest re új szob rot ren del, ame lyet vé gül 1934. má jus 13-án avat tak fel az ak -
ko ri Pálffy té ren (ma Bem tér).

A Bem-kul tusz 1920-as évek vé gi fel éle dé se el sõ sor ban an nak volt kö szön he -
tõ, hogy ek kor szer vez ték Bem Jó zsef ham va i nak ha za szál lí tá sát a szí ri ai
Aleppóból szü lõ vá ro sá ba, a len gyel or szá gi Tarnówba. A szá mos or szá got érin tõ,
nagy saj tó ér dek lõ dést ki vál tó ese mény bõl a ro mán kor mány sem akart ki ma rad ni,
ezért a ma ros vá sár he lyi szob rot ba rát sá ga je lé ül fel aján lot ta Len gye lor szág nak, s
kér te, hogy azt majd az ün nep sé gek ke re té ben avas sák fel.6 A sé rült szob rot egé -
szen odá ig mél tat lan kö rül mé nyek kö zött, egy ma ros vá sár he lyi fé szer ben tá rol ták,
majd 1928-ban vo nat ra tet ték, és Bu ka rest be szál lí tot ták, hogy ott át ad ják azt 
a len gyel kö vet ség nek.

A hír hal la tán Var só és Krak kó vá ro sa ver sen ge ni kez dett egy más sal a szo bor
meg szer zé sé ért. Var só fõ vá ro si mi nõ sé gé re, Krak kó pe dig ma gyar ba rát vol tá ra, va -
la mint ar ra hi vat ko zott, hogy a ma gya rok könnyeb ben el tud nák ér ni, ha Bem elõtt
akar nak tisz te leg ni. Krak kó a ki rá lyi vár, a Wawel egy ki emel ke dõ pont já ra kí ván -
ta he lyez ni a szob rot, a pa lo tát ak ko ri ban res ta u rá ló Adolf Szyszko-Bohusz már ki
is je löl te az er re meg fe le lõ he lyet. Bem Jó zsef ma ros vá sár he lyi szob rát vi szont 
a len gyel kor mány vé gül nem fo gad ta el, ugyan is Balás György, a Ma gyar Or szá -
gos Bem Bi zott ság el nö ke meg kér dõ je lez te a ro mán fel aján lás jo gi alapját.7

Ez zel a szo bor ügye jó pár év re le ke rült a na pi rend rõl, míg nem 1937 au gusz -
tu sá ban Bárdossy Lász ló bu ka res ti ma gyar kö vet, ké sõb bi mi nisz ter el nök az aláb -
bi je len tést küld te Bu da pest re: „A ro mán Kül ügy mi nisz té ri um szék há zá nak, az
ún. Sturdza-palotának kert jé ben ál ló mel lék épü le te ket le bont ják. Né hány hét tel
ez elõtt, ami kor a kert nek azon a ré szén kel lett át ha lad nom, ahol a bon tá si mun ká -
la tok foly nak, desz ka áll vány ok és épü let tör me lé kek kö zött egy, a föld re fek te tett
na gyobb ará nyú szo bor alak ra let tem fi gyel mes. A szo bor ma gyar hon véd atil lá ba
öl tö zött ala kot áb rá zolt, mel lén 48-as ma gyar ki tün te tés sel. Két ség te len volt, hogy
a 48-as sza bad ság harc egyik tá bor no ká nak szob rá val ta lál tam ma ga mat szem ben.
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A bronz ta lap zat egyik ol da lán lát ha tó fel írás ból (Hu szár A. 1879) az is ki tûnt,
hogy a szo bor Hu szár Adolf alkotása.”8

Bárdossy Lász ló utá na kér de zett a nyil ván va ló an Er dély bõl szár ma zó em lék -
mû nek, s a le írás alap ján Bernády György, Ma ros vá sár hely volt pol gár mes te re azo -
no sí tot ta Bem szob rát. Ki de rült, hogy Hu szár Adolf al ko tá sa Bu ka rest be ér ke zé se
óta a ro mán Kül ügy mi nisz té ri um mel lék épü let ének pin cé jé ben fe küdt. Bárdossy
Lász ló a ro mán kor mány 1928-as aján dé ko zá si öt le tét csak ürügy nek tar tot ta, vé -
le ke dé se sze rint a szob rot ak kor azért vit ték Bu ka rest be, hogy az er dé lyi ma gyar -
sá got és Ma ros vá sár helyt meg fosszák a ma gyar tör té ne lem em lé ké tõl. Ar ról azon -
ban nem tu dott, hogy a ro má nok szo bor ado má nyo zá sát tu laj don kép pen ép pen a
ma gyar fél fúr ta meg. Bárdossy Lász ló fel vet te ez után a kap cso la tot Miros³aw
Arciszewski bu ka res ti kö vet tel. Úgy vél te, hogy „a len gye lek szá má ra nem le het
kö zöm bös, hogy Bem tá bor nok nak, a nagy len gyel had ve zér nek és sza bad ság hõs -
nek szob ra mal ter tör me lék kel bo rít va mél tat la nul ott he ver egy bu ka res ti ház ud -
va rán, amíg a ro má nok – nem is tud va, hogy a szo bor kit áb rá zol – elõbb-utóbb
beolvasztják”.9

Bárdossy azt ja va sol ta len gyel kol lé gá já nak, hogy a ro mán kor mány tól kér je ki
az em lék mû vet Var só szá má ra. Jobb nak lát ta azt fel ál lít tat ni a len gyel fõ vá ros ban,
mint vesz ni hagy ni. Né hány hét tel ké sõbb, 1937 ok tó be ré ben a len gyel Kül ügy mi -
nisz té ri um ar ról tá jé koz tat ta a var sói ma gyar kö vet sé get, hogy ké ré sük re a ro má -
nok át ad ták Bem szob rát. Az em lék mû ak kor már a bu ka res ti len gyel kö vet ség
Aleea Alexandru 23. szám alat ti épü le té ben volt, vég le ges el he lye zé sé rõl még nem
dön töt tek. A len gyel Kül ügy mi nisz té ri um nem volt könnyû hely zet ben: a ja vu ló
lengyel–magyar kap cso la tok ugyan is azt dik tál ták vol na, hogy a szob rot vissza ad -
ják Ma gya ror szág nak, a Ro má ni á val fenn ál ló jó kap cso la tuk mi att vi szont ezt nem
te het ték meg. Egy ko ra be li új ság tu dó sí tás sze rint a szo bor ek kor még jó ál la pot ban
volt, s ide ig le ne sen a bu ka res ti len gyel kö vet ség ud va rá ra tet ték ki, így azt az ut -
cán sé tá lók is láthatták.10

Bem Jó zsef el sõ, Ma gya ror szá gon fel ál lí tott egész ala kos szob rá ról egy elõ re ez
az utol só in for má ció. Kér dés, hogy „Osztrolenka vé res csil la ga” 1879-ben Bécs ben
ön tött, 1880-ban Ma ros vá sár he lyen fel ál lí tott, majd 1928-ban Bu ka rest be szál lí -
tott bronz em lék mû ve foly tat ta-e kö zép-eu ró pai ván dor út ját, s el ju tott-e vé gül
Len gye lor szá gig, vagy pe dig a má so dik vi lág há bo rú alatt a ro mán fõ vá ros ban kal -
ló dott el. Va jon ki de rül-e még, hogy mi tör tént ve le? Egy dol got min den eset re biz -
tos ra ve he tünk: az óta, hogy 1934-ben a ma gyar fõ vá ros ban is fel avat ták Bem Jó -
zsef szob rát, Bu da pes ten már nem irigy ked nek a ma ros vá sár he lyi em lék mû re.
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