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A 60 ÉVES EÖTVÖS-SZOBOR 
Irta: Mesterházy Jenő 

EZ E R N Y O L C S Z Á Z H E T V E N K I L E N C május 25-én valóságos 
népvándorlás indult meg a pesti Dunapart felé. Rengeteg 
ember özönlött át a budai oldalról is a büszke Lánc-

hídon, hogy annak pesti hídfőjénél kissé jobbra fordulva, elérje 
a mai Trieszti Biztosító Intézet, Dunapalota és a korzó által 
közrefogott kicsi térséget, amelynek közepéből mauthauseni 
gránittalapzaton magasodott fel egy lepellel letakart szobor-
alak, melyről egyelőre csak annyit lehetett látni, hogy minden 
mellékalaktól mentesen baljában tart valamit, jobbját magyará-
zóan előrenyujtja, miközben egyet mintha előre lépne . . . A soka-
ság nagy része az eltakaró lepel ellenére is jól el tudta képzelni 
a talpazaton álló, majdnem négy méter magas bronzalakot, 
hiszen a képes ujságok sokat foglalkoztak ezzel a szoborral, 
mert ez volt az első nagyméretű emlékmű a fővárosban, amelyet 
magyar szobrász készített. Azután nemcsak az volt az érdekes-
sége ennek a szobornak, hogy magyar művész volt a mestere. 
Bámulta a sokaság ezt a még le nem leplezett szobrot azért is, 
mert megbizonyosodott róla, hogy valóban ott áll a talapzaton 
és csak órák kérdése, hogy pontosan délben lehulljon róla a 
szépségét elfedő takaró. Nem akarta ugyanis senki sem elhinni 
Budapesten, hogy öt év alatt itt elkészüljenek egy nagyszabású 
szoboralakkal. Hogyisne, amikor József nádornak a szobrát 
1857-ben rendelték meg a müncheni Halbig Jánosnál és 12 évig 
kellett rá várakozni, amíg végre leleplezhették. Pedig ez a József 
nádor-féle szobor is legfeljebb fél méterrel magasabb, mint ez 
a dunaparti és nem művészibb emennél, mert ennek értékét 
és szépségét az akkor legkiválóbb bécsi szobrász, Zumbusch 
Gáspár is elismerte. Azután majd mindenki tudta Budapesten, 
hogy két nagy emlékszobor volt előkészületben. Már 1865-ben 
hirdettek pályázatot a «Legnagyobb Magyar», gróf Széchenyi 
István emlékére és a pályanyertes művészt, a sátoraljaújhelyi 
születésű Engel Józsefet kétszer is utasították pályanyertes 
művének átdolgozására. Nem is csoda azután, hogy Széchenyi 
István szobrára még mindig várni kellett, pedig a pályázatot 
már 14 éve tették közzé. Azután közben Petőfi szobrának az 
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elkészítésével is megbízták a híres Izsó Miklóst 1871-ben és a 
szobor még mindig nincs ott, ahová tervezték, tehát a pesti 
Dunaparton, ahol ma is áll, közel a nem egyesült görög-keletiek 
templomához. — Közben, míg ezeket a szobrokat várta a nagy-
közönség, megszületett ez a harmadik, a báró Eötvös Józsefé, 
mindössze rövid öt esztendőn belül. 

Mivel magyarázhatjuk ezt a rövid időt, amely akkor még 
valóban nagyon szokatlan volt, hiszen évtizedekig kellett várni 
a csekély számban születő magyar szoborművekre? Talán éppen 
azért siettek Eötvös szobrával, mert megunták már azt a sok 
huza-vonát, melyek az addigi szoborbizottságok és a hatóságok 
eljárását jellemezték. Azután még fontosabb magyarázata a 
gyorsaságnak az a nagy népszerűség, amelynek Eötvös József 
báró az egész országban, de különösen a fővárosban örvendett. 
1871 február 2-án bekövetkezett halála olyan széleskörű, mély 
részvétet keltett, hogy már február 8-án határozta el Pest városá-
nak közgyűlése, hogy a magyar reformok e nagy emberének, 
Széchenyi, Kossuth, Deák nagy kortársának, a kiváló állam-
férfinak, költőnek, írónak és bölcsésznek az emlékét minél előbb 
egy hatalmas szobormű hirdesse a főváros területén. Nagy 
összeggel, 5000 forinttal indította meg a közgyűlés a gyüjtést, 
melynek összege rohamosan növekedett. Mindjárt az első ado-
mányozók között volt Erzsébet királyné 1000 forinttal, aki 
különösen nagyrabecsülte báró Eötvös Józsefet. Ő volt segít-
ségére magyarnyelvi tanulmányainak a tökéletesebbé tételében. 
Állandó levelezésben állottak, melynek legszebb emlékeit még 
ma is csak meghatva olvashatjuk a királyi Várpalotában el-
helyezett Erzsébet királyné-ereklyemúzeumban. 

Eötvös báró halálának első évfordulóján már olyan összeg 
volt együtt, hogy szóba jöhetett a szobor helyének a kérdése. 
Az Erzsébet-tér északnyugati sarkára gondoltak, mert itt állott 
az a ház, amelyben Eötvös József báró éveken keresztül lakott. 
A Közmunkatanács azonban nagyon helyesen rámutatott arra, 
hogy ez a hely nem alkalmas egy nagyméretű szobor felállítására. 
Ekkoriban kellett dönteni Petőfi Sándor szobrának elhelyezéséről 
is. Igy terelődött a figyelem a Dunapartra és így határozták el, 
hogy a pesti Dunapart palotasorának a déli végére helyezzék el 
Petőfi szobrát, északi részére Eötvösét. Ekkor nevezték el a 
kis térséget Eötvösről és ekkor határozták el, hogy a megalko-
tandó szoborral szemben sok kívánalommal nem lépnek fel, 
nehogy nagyon korlátozzák a pályázó művészek elgondolásait. 
Csak azt kötötte ki s szoborbizottság, hogy Eötvös alakját 
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élethűséggel és «jelleméhez híven, művészi felfogással kell ábrá-
zolni». — Még így is attól tartottak a szoborbizottság tagjai, 
hogy kevesen lesznek a pályázók. Ezért külön felkérték Engel 
Józsefet és Izsó Miklóst, hogy ők okvetlenül adják be pályázatu-
kat. Ezért a munkájukért már előre felajánlottak nekik 500—500 
forintot. 

Mindenki azt hitte, hogy a két kiváló szobrászművész 
valamelyike nyeri majd el a pályadíjat. Nagy volt azután a 
meglepetés, amikor a titkos pályázat nyertese egy Bécsben 
dolgozó hazánkfia, az 1843-ban Zólyom-Jakabfalván született 
Huszár Adolf lett, aki Bécsbe annakidején azért ment, hogy 
ott a bronzöntés technikáját sajátítsa el. A bécsi Fernkorn, 
majd a Bécsben működő báró Vay Miklós műhelyében megta-
nulta a szobrászatot és mikor olvasta az Eötvös-szobor pályázati 
feltételeit, pályaművét ő is benyujtotta. Ezen csak csekély 
változtatásokat kívánt a szoborbizottság és amikor azt Bécsből 
kiegészített szakértőbizottsággal felülbíráltatták, csak a legtel-
jesebb elismeréssel fogadták a 31 éves fiatal művész munkáját. 

Az elkészítendő agyagmintáért Huszár négy részletben 
10.000 forintot kapott. Örömében még külföldi tanulmányútra 
is elindult, hogy az ott szerzett tapasztalatok alapján annál 
tökéletesebb munkát alkothasson. — Visszaérkezve, eléggé 
hamar elkészült bronzszobrának a mintájával. — A talapzat 
tervezését Ybl Miklósra bízták. A gipszmintát pedig kiöntésre 
Bécsbe szállították. A bécsi császári és királyi fémöntőben 
azonban baleset érte a szobrot. Újból kellett önteni. Ha ez be 
nem következik, akkor Pest-Buda csodájára már 1878. májusá-
ban megtörténhetett volna a leleplezés. De így is nagy volt az 
érdeklődés. Hiába volt 1879 május 25-én rekkenő hőség. A tö-
meget ez nem tartotta vissza attól, hogy minél nagyobb számban 
megjelenjen az avató ünnepségen, amelyet a Magyar Tudományos 
Akadémia vezetősége rendezett. 

A leleplezés előtti órákban az Akadémia ünnepélyes köz-
gyűlést tartott, melyen gróf Andrássy külügyminiszterrel az 
élen megjelentek hazánk előkelőségei is. Annak befejezése után 
az ünneplő akadémikusok és az előkelőségek a szoborhoz vonul-
tak, ahol az Akadémia közgyűlésén báró Eötvösről megemlékező 
akadémiai elnök : gróf Lónyai Menyhért mondotta a szobor-
avató beszédet, kiemelve az ünnep különös jelentőségét abban 
is, hogy «hazánk fővárosában, az ország szívében, annak leg-
díszesebb pontján az első emlékszobrot leplezzük le, melyet a 
nemzet önkéntes adakozásából, egyik legkitűnőbb államférfiának 
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és költőjének, Eötvös József bárónak emelt. E helyen illeti meg 
őt az emlék, mert i t t született, itt élt és halt meg. — E szobor 
nem annyira az ő dicsőségét hirdeti, mint a mi hálánkat. Az ő 
dicsősége műveiben él, vagy amint jóslásszerűen mondá—eszméi 
győzedelmében. Ezen szobor által az államférfiút tiszteljük meg, 
aki annyi hazafiassággal és sikerrel fáradozott nemzete felemelé-
sén ; a költőt, aki szívünk legnemesebb érzéseit zengette, az 
embert, aki a részvét, az emberiség és jóság megtestesülése volt. 
Áldott legyen emlékezete, szolgáljon követendő például és buz-
dításul nemzedékről-nemzedékre, a legkésőbbi utókorig. Adja a 
Mindenható, hogy a hatalmas Duna partján emelkedő e szobor 
számos évszázadokon át fennálljon a hatalmas Magyarország 
és megelégedett magyar nemzet virágzó fővárosában» . . . 

A beszéd befejezése után zúgó éljenzés közben hullott le 
a takaró a szoborról, melynek élethűségét mindenki elragad-
tatással szemlélte. — Akik 60 évvel ezelőtt ott szorongtak ezen 
a szép ünnepélyen, azok szinte kivétel nélkül még látták életében 
is a nagy embert, tehát méltán dicsérhették az ügyes szobrászt, 
aki megelevenítette. Magyar ruhában, fedetlen fővel, vállán 
szépen redőzött köpenyben mintázta meg Huszár az első magyar 
kultuszminisztert, balkezében irattekerccsel, jobbját szónokló 
mozdulatra felemelve. A Huszár Adolf idejében divatozó realiz-
musnak megfelelően a művész nem is törekedett másra, mint 
élethűségre, annak megéreztetésére, hogy egy nagy író és állam-
férfi előtt állunk, aki eszméit mint politikai és akadémiai szónok 
is hatásosan terjesztette. 

A szobor leleplezéséről megemlékező egykorú kritikus meg 
is jegyezte, hogy «a kezelés és kivitel egészen realisztikus s a 
művész e tekintetben a modern szobrászati technika vívmányait 
erőteljes bravúrral tárja elénk». — Nagy megelégedéssel hason-
lította össze a kritikus az új szobrot a kereken tíz évvel előbb 
leleplezett József nádor-szoborral, amely a müncheni Halbig 
Jánosnak az alkotása. «Nem akarok összehasonlítás által az 
áldott emlékezetű József nádor szobrának ártani, de azt az 
igazság érdekében el nem hallgathatom, hogy egy magyar művész 
jelenben a külföld egyik ismertnevű szobrásza fölött ülte diada-
lát. — Az első nagyszabású mű, mely Huszár erőteljes művészi 
tehetségét élénken tolmácsolja, meglepett s örömteljes bámulattal 
töltött el m indnyá junka t . . . A művelt és műpártoló magyar 
közönség büszkén mondhatja : íme, itt van záloga annak, hogy 
oly monumentális magyar művészünk van, kit tőlünk egykor 
a külföld is irigyelni fog.» 
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A talapzat elején olvashatjuk a bronzalak nevét : Báró 

Eötvös József. A talapzat Dunapalota felőli oldalába pedig ez 
van vésve : Emelte a nemzet 1879. — A szoborra 64.543 forint 
gyűlt össze, amelyből — ritka dolog — 24.000 forint megmaradt. 
Ebből 20.000 forintot az Akadémia kapott, a többit a Kisfaludy-
Társaság és a Magyar Irók Segélyegyletének osztották el. Eötvös 
József még élettelen alakjával is így istápolhatta az írókat és a 
tudományos intézményeket. 

Szobra — legalább eleinte — zarándokoló helye lett barátai-
nak, tisztelőinek. Ma már kevésbbé keresik fel, pedig a szobrok 
arravalók is lennének, hogy a valóban nagy érdemeket szerzett 
embereknek ott alkalmi ünnepségeket is rendezzenek. Mikor 
1913. október 26-án megemlékeztek a nagy férfiú születésének 
százéves fordulójáról, «a magyar középiskolák tanárai és ifjú-
sága» egy bronzkoszorúval körülfont márványtáblával, aljában 
nyitott könyvvel díszítették fel a szobor talapzatának alsó 
felét «országos ünnepük alkalmával». A nyitott könyv két lap-
jára Eötvös egyik legszebb ötversszakos költeményének, a 
«Végrendelet»-nek 7. és 8. sorát vésették fel: Eszméim győzedelme-
legyen emlékjelem. 

TAVASZI VIRÁGOK 
Tavaszi virágok! Szeretném szépségetek megfogni 
és a szavak zárt soraiba rejteni csodálatos 
pompájú testeteket, hogy ne múljon el az idő 
és a hervadó órák kegyetlen karjaiban. 
De a szavak merevek, hajlékony szívetekhez 
támasztva és leperegnek a gondolatok is, 
csak a szem és ecset közelíthet meg, 
hogy valamit maradandóvá faragjon belőletek, 

mert szépségetek illanóbb 
mint az öröm érintő-tűnő szárnysuhanása, 
illanóbb, mint a szerelem, 
amelynek napjai meg vannak számlálva. 

Nagy Méda 


