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H árom éve halt meg 
Göncz Árpád, az aktuá-
lis magyar köztársaság 

első köztársasági elnöke, s már a 
második köztéri szobrának örül-
hetnek a köztériszobor- és elnök-
barátok. 

A jelenlegi szoborállítási 
úzus, úgy tűnik, képlékenyebb, 
mint korábban volt: akkoriban a 
híres ember halála után tíz évvel 
vetődhetett fel az utcanév és 
köztéri szobor kérdése, manap-
ság eltűnni látszanak a korlátok 
– futballstadionokat és uszo-
dákat például élő emberekről is 
elneveztek, és a szobroknak is 
egyre kevesebb időt kell várni-
uk, ha van rájuk igény. (Értsd: 
megrendelő.) Mostanában talán 

az utcanév nyerhető el a legtöbb 
macera árán – ott nem elég a 
helyi kezdeményezés, ott min-
denféle engedélyekre is szükség 
van. Lehet, hogy ez az oka, hogy 
Göncz Árpád emlékét jelenleg 
egy városrész – kerületrész – és 
két szobor őrzi, közterület azon-
ban ez idő szerint még nincs 
elnevezve róla.

Az új mű (egész alakosként 
az első a Göncz Árpád-szobrok 
világában) az Árpád híd (ez még 
sima, nem Göncz) pesti lábánál, a 
Váci út mellett, egy parkoló olda-
lában kapott helyett. Északról 
és nyugatról egy-egy panelház, 
keletről a Váci úti felüljáró, délről 
a híd határolja. Csendes helynek 
nem mondanám, hisz két főútvo-

nal forgalma dübörög mellette, 
de elhagyatottnak igen: gyalogos 
átmenő forgalom itt nincs, csak 
azok veszik észre, akik e két ház-
ban laknak vagy a földszinti üzle-
tek valamelyikében akad dolguk. 
Észrevehetnék még a felüljárón a 
Nyugati felé haladó autók utasai, 
ha épp a megfelelő pillanatban 
lefelé néznének, de ez nem élet-
szerű – s ha ezt tennék is, felülről 
nem is tudnák megítélni, ponto-
san mit látnak.

Igaz, ez a szemből érkezőknek 
sem könnyű feladat. (Pedig aki 
szemből érkezik, az csakis azért 
teszi, hogy ezt a szobrot láthas-
sa.) Az első, éles nyelvű kritikák 
az Óz Bádogemberét vagy a Csil-
lagok háborúja kis robotját, eset-

leg Frankenstein szörnyét vél-
ték fölfedezni a műalkotásban, 
pedig az csak egy kezét tördelő, 
kissé görnyedt, bajuszos, öltö-
nyös öregember, aki, igaz, apró 
réz-letekből (szójáték, elnézést) 
van összerakva. Aki nem hason-
lít, csak halványan emlékeztet az 
egykori elnökre. 

Nem gondolnám, hogy a 
huszonegyedik század elején elő-
írás volna, miszerint egy köztéri 
szobornak mindenáron hasonlíta-
nia kell az ábrázolandó személy-
hez e szó realista értelmében. Az 
nyilván elvárás, hogy valamit visz-
szaadjon a lényegből – de ezt lehet 
igen szélesen is értelmezni. (Sok 
szép példát ismerünk a közelmúlt-
ból is.) De az még engem is zavarba 
hoz, ha úgy érzem, a szobrász hűen 
kívánta visszaadni az ábrázolandó 
személy vonásait, csak éppen nem 
sikerült neki. Ezúttal, attól tartok, 
ez a helyzet. (Vessenek egy pil-
lantást Jovánovics György óbudai 
mellszobrára, és rögtön megértik, 
mire gondolok: abban a fejben 
mindenki azonnal felismeri Göncz 

Árpádot, ebben senki sem. Még 
szerencse, hogy oda van írva.)

A befogadót az alakot körül-
vevő fehér kövek sem segítik 
igazán. Miként az alkotótól 
megtudtuk, ezek voltaképpen 
könyvek, hol nyitottak, hol 
csukottak, s ezek veszik körül, 
védik, támogatják az elnököt. 
Szép gondolat, végül is Göncz 
Árpád könyvek között élte le 
élete nagy részét (a kisebbet 
meg hol börtönben, hol bár-
sonyszékben), de a felismerés-
hez minden látogatónak egy 
külön magyarázó füzet kellene. 
A látvány ezúttal kevés egy 
ilyen mélyenszántó gondolatfu-
tam elindításához.

Árpi bácsi? Köszönjük!
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előfizetés 2019
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Ismét eltelt egy év, reméljük, hogy Ön továbbra is a BUDAPEST előfizetője marad.
Az előfizetés díja 

változatlanul 5000 forint,
melyet az alábbi módokon tud befizetni:

• A mellékelt sárga csekken. 
A közleményben kérjük feltüntetni annak a személynek a nevét és pontos cí-
mét (emelet, ajtó is), akinek a lapot előfizetik.

• Banki átutalással, melyhez az adatok:
Kedvezményezett: Summa Artium Nonprofit Kft.
Számlaszám: 16200106-11569909 
Közlemény: Budapest folyóirat + annak a személynek a neve és pontos címe 
(emelet, ajtó is), akinek a lapot előfizetik – tehát nem feltétlenül a befizető

• Személyesen készpénzben a kiadóban:
Summa Artium 1054 Budapest, Honvéd utca 3. V. 13. (21-es kapucsengő),  
munkanapokon 9 és 16 óra között. A kiadó december 21. és január 2. között zárva tart.

Amennyiben bizonytalan előfizetésének lejárati idejével kapcsolatosan,  
kérem, hívjon bennünket a 318-3938-as telefonszámon.

A BUDAPEST előfizetés ideális kArácsonyi Ajándék  
város-szerető csAládtAgjAinAk, ismerőseinek!

A szóló lapszámok és Budapest Plusz kiadványok megvásárolhatóak:
•  Kiadónkban: Summa Artium Nonprofit Kft., 

(1054 Budapest, Honvéd utca 3. V. emelet 13. T/F: +36-1 318-3938)
munkanapokon 9–16 óra között

• az Írók Könyvesboltjában (Budapest, VI., Andrássy út 45.)

• a FUGA Budapesti Építészeti Központban (Budapest, V., Petőfi Sándor utca 5.)

• a Budapest Antikváriumban (Budapest, IX., Üllői út 11-13.)
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