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Kossuth szobrok történetéről 

Kossuth Lajos szobra Sátoraljaújhely 
főterén 

A város jelképévé vált Kossuth-szobor a város főterén áll. Az egész alakos bronzszobrot 
Gárdos Aladár készítette 1911-ben, mely hazánk egyik legkifejezőbb Kossuth-szobra. 
Kőposztamense harangra emlékeztet, melyből Árpád vitéze lép ki, megérintve az ekeszarvra 
támaszkodó, felemelkedni készülő parasztot. Felirata az Újhelynek címzett legszebb vallo-
más, amely Kossuth turini száműzetése idejéből, 1890-ből való: „Én Monokon születtem... de 
engem életem legelső emlékei Újhelyhez csatolnak, a szülőföldhöz ragaszkodás édességével. Újhely volt 
gyermekkorom bölcsője... És ami a madárfióknak első bizonytalan szárnypróbálgatásainál az anyai fé-
szek, nekem ez Újhely volt... S büszke vagyok arra, hogy magamat újhelyi magyar embernek nevezhe-
tem." 

Kossuth Lajos alakja jelképesen is a város történelmi hagyományainak középpontjában áll. 
A szobor képe az első borítón látható. 

Fehér József 

Az erdőbényei 
Kossuth-szobor 

Erdőbényén 1902. október 12-én avatták fel Kossuth 
Lajos mellszobrát, melyet a helyi Beck-bányában fejtett 
kőből faragtak Bianco del Ciprian és Skodik Ciril kőszobrá-
szok a helyi mesteremberek közreműködésével. A szo-
borállítás költségeit Beck Sámuel kőbánya-tulajdonos aján-
lotta fel. Az avatóünnepségen jelen volt Kossuth Ferenc 
is. A szobor az államférfit fiatalos arcvonásokkal ábrázol-
ja, arcán körszakáll és bajusz látható. Öltözete magyaros: 
Bocskai-kabát és nyakkendő. Az egész alkotás kb. 4 méter 
magas. Talapzatán Kossuth neve olvasható. A szobrot kis 
park veszi körül, melyet vasráccsal kerítettek be. 

A Kossuth születésének 100. évfordulójára készült 
alkotás Borsod-Abaúj-Zemplén megye első Kossuth-
szobra. 

Fehér József Egerházi László felvétele 


