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M é l y i  J ó z s e F

géniusz a város Fölött
Szovjet emlékműátírások Budapesten 1945-ben

a gellért-hegyi Felszabadulási emlékmű történetével kapcsolatban az elmúlt évtizedekben 
újra és újra felbukkant egy legenda, amely szerint a mű főalakját kisfaludi strobl zsigmond 
horthy istván tervezett emlékművéről „emelte át” a szabadság-szobor kompozíciójába. a 
történetet, amelynek makacs fennmaradása kapcsolatban állhat a történelmi újrafelhasz-
nálás és konvertálás általános erkölcsi problémáival is, több kutató elemezte, a benne fog-
lalt állítást Pótó János alapos érvekkel cáfolta.1 a háború utáni évek legreprezentatívabb 
magyarországi emlékműve azonban vizsgálható a szovjet emlékezetpolitika egykori céljai 
és eszközei összefüggésében is, s ebből kiindulva a legenda a szimbolikus térfoglalás, az 
emlékművek együtteséből a budapesti köztérben a háború után rövid időn belül kirajzoló-
dó új emlékezeti koordináta-rendszer szempontjából lehet elemzés tárgya.

horthy Miklós kormányzó fia, a kormányzóhelyettes horthy istván 1942-ben az 
orosz fronton vesztette életét; emlékművének elkészítésére még ugyanebben az évben 
kapott megbízást a két világháború közötti időszak egyik legfoglalkoztatottabb magyar 
szobrásza, a korábban horthy Miklós portréját is megformáló kisfaludi strobl zsigmond. 
a művész első, horthy istván emlékére készített alkotását, az Ad astra című művet 1943-
ban avatták fel siófokon, a második, nagyobb méretű, összetettebb kompozíció, a Repülős 
emlékmű végül nem valósult meg. az utóbbi műhöz készült terveken főalakként a repü-
lés géniuszának figurája szerepelt, kezében „tört koszorúval”, lábánál egy „lezuhant gép 
orr-része, a hármas légcsavar az ütődéstől ívesen hátrahajlott”;2 egy kisebb talapzaton 
pedig horthy istván egész alakos portréja állt. az eredeti elképzelések szerint a horthy 
istván-emlékmű egy nagyobb együttes részeként a horthy Miklós híd (a mai Petőfi híd) 
mellett kapott volna helyet, később a terv átalakult, és a művet – néhány módosítással – a 
tabán oldalában helyezték volna el. 1944-ben a főalakokat még bronzba öntötték, de a 
felállításra a Magyarország területére is kiterjedő háborús események miatt már nem 
került sor3.

a tervezett figurák nem mutatnak egyezést a Felszabadulási emlékművel, a kompozíció 
hasonlósága – a főalak és a horthy istván-portré egymáshoz viszonyított helyzete, aránya-
ik – a megbízások jellegéből, illetve a szobrászi eszköztár adottságaiból és lehetőségeiből 
következik. a propelleres géniusz és a szabadság szimbolikus alakjának lehetséges for-
mai, esztétikai összefüggéseinél azonban súlyosabb kérdéseket vet fel maga a tény, hogy 
kisfaludi strobl személyében olyan szobrászt bíztak meg a felszabadítás központi emlék-
művének elkészítésével, aki röviddel korábban még a megdöntött rendszer egyik utolsó 
emblematikus emlékműszobrának alkotójaként volt ismert. a javaslat és a hivatalos meg-
bízás 1945 szeptemberében ugyan a magyar kormánytól, illetve a nemzetgyűléstől érke-

1 Pótó János: Az emlékeztetés helyei. osiris kiadó, budapest, 2003. a továbbiakban az emlékmű ke-
letkezésével kapcsolatban elsősorban Pótó János kutatásaira támaszkodom.

2 raczkó lajos: kisfaludy-strobl zsigmond a Magyar repülőemlékmű főalakjának mintázza 
horthy istván szobrát. Magyar Szárnyak, 1943. április 1., 20.

3 lásd Pótó, i. m., 130.
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zett,4 de a felkérés és az alapgondolat – ahogy szinte valamennyi, az elfoglalt, felszabadí-
tott területen felállított emlékművel kapcsolatban is – a szovjet hadsereg képviselőitől 
származott. Magyarországon személyesen vorosilov marsall, a szövetséges ellenőrző 
bizottság elnöke foglalkozott az emlékműállítás kérdésével – ehhez kapcsolódik kisfaludi 
strobl megbízásának egy másik, a Műjégpálya előtti Íjász szoborhoz kötődő legendája5 –, s 
amíg Magyarországon tartózkodott, valószínűleg semmilyen, a Felszabadulási emlékművel 
kapcsolatos döntés nem születhetett a tudta nélkül.

önmagában is kivételesnek tűnik a háború utáni külföldi szovjet emlékműállítási gya-
korlatban egy olyan alkotó megbízása, aki hazájában az előző rendszer megbízható közté-
ri szobrásza volt. Magyarországon kívül az ellenséges országoktól elfoglalt területeken 
szinte kivétel nélkül szovjet építészek, szobrászok készítették a vörös hadsereg diadalára, 
a fasizmus legyőzésére és az elesett hősökre emlékeztető nagyobb szabású alkotásokat, így 
történt ez bécsben és németország keleti területein is; kisfaludi strobl kiválasztása az 
egyik központi budapesti emlékmű elkészítésére különös döntésnek tűnik. Magyarország 
azonban, egyrészt mint hitler legyőzött csatlósa, másrészt mint korábban a kiugrással kí-
sérletező állam, harmadrészt mint olyan ország, amely teljes egészében a szovjet befolyási 
övezetbe került, szovjet szempontból valóban különleges helyzetben volt: németországgal 
és ausztriával ugyan több tekintetben egy kategóriában, az emlékezetpolitikai gyakorlat-
ban mégis más elbírálás alatt. Míg például a berlinben és bécsben elhelyezett központi 
emlékműveken szinte kizárólag a győztesek és a legyőzöttek ellentétpárjának ábrázolása 
jelent meg (fókuszukban a szovjet katonával és annak fegyvereivel), addig a budapesti 
központi emlékmű főalakja a szimbolikus szabadság lehetett. a különleges helyzet össze-
függésben állhat azzal a szovjet megfontolással, hogy a moszkvai vezetés által gyakran 
horthy-Magyarországként emlegetett állam korábbi rendszerének átalakításával 180 fo-
kos fordulat hajtható végre: a szovjetunió képes lehet rövid időn belül konvertálni 
Magyarországot, s legalábbis az ideológia tekintetében visszafordítani annak lakóit az 
1919-es tanácsköztársaság idejének szellemiségéhez.6 a 180 fokos fordulat elképzelése 
már néhány héttel Magyarország felszabadítása után az emlékeztetés szimbolikus helyszí-
neinek átírásában öltött testet.

az első lépéseket a szovjetek már budapest felszabadítása után néhány nappal meg-
tették: megkezdték három obeliszk elkészítésének és köztéri kihelyezésének előkészülete-
it. az obeliszkek faragását, a bronz domborművek és az aranyozott díszítések gyártását, 
a helyszínek rendezését megfeszített munkával végezték,7 s a három szimbolikus jelet 
már a háború európai lezárulása előtt néhány nappal, 1945. május elsején ünnepélyes ke-
retek között felavatták – a szabadság téren, a gellért téren és a vigadó előtt. a három 
helyszín közül kettő a horthy-rendszer emlékezetének legfontosabb szimbolikus terei kö-
zé tartozott, a harmadik pedig a rendszer központjával, a budavári Palotával, horthy 
Miklós korábbi lakhelyével szemben helyezkedett el. a szabadság téren 1945-ben a két 

4 „gyöngyösi János külügyminiszter: »kőbe véssük a szovjet hősök véráldozatának emlékét«.” 
Kossuth Népe, 1945. szeptember 14., 1.

5 a történet szerint vorosilov marsall a Műjégpálya előtt autózva pillantotta meg kisfaludi strobl 
Íjász című alkotását, s annyira megtetszett neki, hogy a Felszabadulási emlékműre a megbízást a 
magyar szobrásznak adta.

6 1919-ben és az azt követő években a politikusi beszédekben elsősorban a forradalom–ellenforra-
dalom ellentétpárja jelent meg, a 180 fokos fordulat 1945 után került be a változások jellemzésére 
gyakran használt fogalmak közé.

7 az obeliszkek a képzőművészeti Főiskola műtermeiben készültek, elsősorban a szabadság téri 
és gellért téri emlékművek alkotójaként számon tartott antal károly restaurátor-tanár közremű-
ködésével. hogy a határidőt tartani tudják, a szabadság téren éjjel, reflektorfényben is folyt a 
munka.
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világháború közötti magyar politika alapját képező irredenta gondolat jegyében megalko-
tott emlékműegyüttes állt, amely – elsősorban kertész k. róbert kultuszminisztériumi 
ügyosztályvezető, majd államtitkár húszas évekbeli elképzelései nyomán – programjában 
Magyarországnak a trianoni döntéshez kapcsolódó (krisztusi) szenvedéstörténetét és 
megváltásba vetett hitét jelenítette meg. a tér északi részén, az irredenta kultuszhely kö-
zéppontjában 1928-tól az Ereklyés országzászló állt, előtte egy kör alakú virágkompozíció-
ban nagy-Magyarország térképe és a Magyar Hiszekegy szövege, az íves térzárásban pedig 
1921 óta a négyrészes Irredenta szoborcsoport helyezkedett el. 1945-ben valamennyi alkotást 
eltávolították,8 s a műegyüttes – pontosabban a virágágyás – helyén emelték a ma is álló 
obeliszket, alatta szovjet katonák földi maradványaival. (Május 8-án a munkáspártok már 
az emlékmű körül ünnepelték az európai győzelem napját.9) a második obeliszket a 
gellért téren azon a helyen állították fel, ahová 1919 novemberében horthy Miklós a 
nemzeti hadsereg élén, fehér lován megérkezett budapestre, s ahol a város vezetői egy-
kor ünnepélyesen köszöntötték. a vigadó előtti obeliszk a Szovjet repülősök emlékműveként 
szolgált,10 a kőből épült objektum tetején egy fémből készült repülőgép makett méretű 
szobrával. az emlékmű – szemben a budavári Palota romjaival – szimbolikusan az el nem 
készült horthy istván-emlékmű inverzének tekinthető, felállítása a pesti duna-korzón a 
180 fokos fordulat gondolatához illeszthető. nyilvánvalóan tudatos döntés eredménye 
lehetett a három szimbolikus helyszín kiválasztása, mint ahogy következetes emlékezet-
politikai gondolkodásra utal már a városon belüli központi elhelyezés és más lehetőségek 
(tankok vagy szovjet katonák alakjai) választása helyett az obeliszk előtérbe helyezése is.

az obeliszk mint orosz katonai (sír)emlékmű hagyománya a Xviii. századra nyúlik 
vissza; az oroszországon kívüli harcokban elesett katonák sírhelyét megjelölő objektum-
ként pedig mindenekelőtt a napóleoni háborúk idején jelenik meg közép-európában. az 
obeliszkek állítása a második világháború kezdetétől fogva abba az emlékezettörténeti 
kontextusba illeszkedik, amelynek egyik sarokpontját a nagy honvédő háború és 
napóleon 1812-es oroszországi hadjáratának eleven történelmi párhuzama jelenti. a má-
sodik világháború végén az elfoglalt, felszabadított, legyőzött országokban nagy szám-
ban állítottak fel – elsősorban síremlékekként – szovjet obeliszkeket, de budapesten kívül 
más fővárosokban nem akadt rá példa, hogy ilyen jellegű emlékműveket – önmagukban 
– központi terekre helyezzenek ki. budapesten az obeliszkek emlékezetstratégiai szem-
pontból kiemelt helyszínekre kerültek, ráadásul a lehető legrövidebb idő alatt. az új hata-
lom – illetve a pontos helyismeretből kiindulva nagy valószínűséggel annak magyar ta-
nácsadói – a horthyval és horthy-Magyarországgal közvetlenül vagy közvetve 
összekapcsolható pontokat jelölte és emelte ki budapest közepén, s a horthy-rendszer 
szimbolikus budapesti helyszíneit11 egyetlen emlékezeti rendszerré összefűzve anti-
horthy-helyekké rendezte át. Más szempontok mellett az ideológiai átfordításnak az obe-
liszkeken nyomon követhető programja is szerepet játszhatott a horthy istván-szobrot 
készítő kisfaludi strobl zsigmond megbízásában.

a budapest felszabadítását követően a főváros közepén kialakított emlékezetpolitikai 
együttes terveiben már 1945 nyarán fontos szerepet kapott a Felszabadulási emlékmű. 
elhelyezésére a magyar döntéshozók négy budai teret javasoltak: a tabánban a bethlen-
udvar közelében; a horváth-kert déli végében; a döbrentei téren, a felrobbantott gömbös-

8 az Irredenta szobrok néhány hónapig még továbbra is a helyükön álltak.
9 Mámoros tömegek ünnepelték európa felszabadulását a szabadság téren. Népszava, 1945. május 

9., 3.
10 a repülőgép alkotójának kilétére 2017-ben derült fény, lásd: zsivkov anita: kocsis andrás (1905–

1976) szobrász. Helyem Házam Palotám, 2017/2., 50.
11 lásd turbucz dávid: A Horthy-kultusz 1919–1944. Mta bölcsészettudományi kutatóközpont, 

budapest, 2016.
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szobor helyén; illetve a vérmező északi csücskében.12 a négy helyszín egyrészt budapest 
ostroma során a szovjet hadsereg számára kulcsfontosságú harcok színtere volt,13 más-
részt – a vár közelsége, illetve mindenekelőtt a vérmező és a döbrentei tér egykori repre-
zentációs szerepe miatt – szintén a horthy-rendszer szimbolikus terei közé tartozott.  
a polgármesteri hivatal a horváth-kertbeli elhelyezés mellett foglalt állást, egy olyan 
pontot kijelölve, amely a vár mögött, egy kelet-nyugati tengely mentén éppen átellenben 
helyezkedett el a vigadó téri obeliszkkel. az emlékmű a Pótó János által idézett leírás 
szerint „kőtalapzaton álló bronzszobor lesz, kb. 8-10 méter magasságban és kb. 20 négy-
zetméter alapterülettel”. 14

kisfaludi strobl visszaemlékezéséből15 és levéltári forrásokból kiindulva is valószínű, 
hogy a mű méretének és a felállítás helyszínének megváltoztatása az 1945 októberében 
budapestre látogató borisz Jofán (a moszkvai szovjetek Palotája tervezője, az 1937-es Párizsi 
világkiállítás szovjet pavilonjának építésze) javaslatára – vagy legalábbis döntő jelentőségű 
közreműködésével – történt meg. Jofán ekkor a sajtótudósítások szerint16 európai útja során 
állt meg budapesten,17 ahol megbeszéléseket folytatott kisfaludival és az emlékmű kialakí-
tásának szovjet és magyar felelőseivel. a helyszín nem sokkal ezután megváltozott, az em-
lékmű tervezett helye a gellért-hegy orma lett, az eredeti elképzelésekhez képest három-
szoros nagyításban. a koncepció átalakulásában szerepet játszott az először 1945. augusztus 
végén budapestre érkezett alekszandr geraszimov,18 a sztálini művészeti elképzelések pél-
daembere, a szocialista realista festészet reprezentatív alakja is, akit a Fészek klubban ren-
dezett szeptemberi fogadáson19 a magyar művészek nevében már kisfaludi strobl zsigmond 
köszöntött. (kisfaludi visszaemlékezése és a sajtótudósítások között ellentmondás van: 
borisz Jofán a beszámolók szerint csupán októberben érkezett először Magyarországra, míg 
kisfaludi szerint már a Fészek-beli fogadáson találkoztak.) az 1947-ben felavatott emlékmű 
harmadik szovjet szakértője a későbbiekben alekszandr nyilovics tyihomirov20 művészet-
történész, a geraszimov által vezetett szovjet Művészeti akadémia elméleti intézetének 
munkatársa, a nyugati művészet szovjet szakértője lett.21

az alkotók és szakértők, akik szovjet részről részt vettek a Felszabadulási emlékmű koncep-
ciójának kialakításában és formálásában, korábban – már a háború előtt is – valamennyien 
személyes kapcsolatban álltak vorosilovval. a szovjet hadsereget vezető marsallt sztálin 
1940-ben, a finnországi kudarcok nyomán leváltotta posztjáról, s korábbi legközvetlenebb 

12 lásd Pótó, i. m.
13 a hely emlékezetének tovább élő jelentőségét igazolja, hogy a grekov stúdió két csataképfestője, 

J. danyilevszkij és v. szibirszkij 1977-ben, a bolsevik forradalom 60. évfordulójára harminc méter 
hosszú és hat és fél méter magas körpanoráma-képet készített, amely budapest ostromának 
egyik fordulópontját, a döbrentei téri harcokat jelenítette meg. Tükör, 1977/22., 27.

14 Pótó, i. m., 132.
15 kisfaludi strobl zsigmond: Emberek és szobrok. képzőművészeti alap kiadóvállalata, budapest, 

1969, 170.
16 budapestre érkezett a szovjet építészeti akadémia egyik vezetője. Szabadság, 1945. október 21., 1.
17 „Jofán tanácsos kijelentette, hogy csatlakozik geraszimov szovjet festőművész véleményéhez, 

amely szerint budapest a nagy rombolások ellenére európa legszebb városai közé tartozik.” Ma-
gyar Nemzet, 1945. október 21., 2.

18 „budapestre jövetelének egyik legfőbb célja éppen az, hogy alaposan megismerje a magyar képző-
művészet múltját és jelenét, de ezenkívül szeretne megismerkedni a nagy festőkkel és szobrászok-
kal, akikről – így mondja geraszimov – igen sok jót hallott.” Szabad Nép, 1945. augusztus 31., 2.

19 vacsora geraszimov szovjetorosz festőművész részére. Szabadság, 1945. szeptember 5., 1.
20 tyihomirov hagyatéka az akadémia leningrádi tudományos archívumába került, lehetséges, 

hogy a Felszabadulási emlékművel kapcsolatos dokumentumokkal együtt.
21 kostyál lászló: kisfaludi strobl zsigmond élete és művészete. göcseji Múzeum, zalaegerszeg, 

2014, 105.
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bizalmi emberét a leningrád környéki harcokban elszenvedett vereségek után még inkább 
háttérbe szorította a szovjet vezetésben. vorosilov a háború ideje alatt többek között kulturá-
lis ügyekért is felelt: feladata volt 1943-ban az új szovjet himnusz kidolgozásának koordiná-
lása vagy a nyugat-európából jóvátételként megszerzendő műkincsek begyűjtésével meg-
bízott trófeabrigádok felállítása. a budapestre hívott Jofán a híres moszkvai „rakparti ház” 
tervezője volt, amelyben vorosilov is lakott, geraszimov több alkalommal megfestette 
vorosilov portréját,22 tyihomirov pedig a vorosilov által 1934-ben alapított hadiművész-cso-
port, a grekov stúdió kapcsán került kapcsolatba a marsallal. ezek a korábbi művészeti 
kapcsolatok később nemcsak budapesten, de bécsben és berlinben is összefűződtek az 
emlékműállítási gyakorlattal. berlinben Jevgenyij vucsetics – aki a Párizsi világkiállításon 
vorosilov lovas szobrával szerepelt – kapott megbízást a treptower Parkban felállítandó 
szovjet emlékmű megtervezésére, bécsben, a schwarzenbergplatzon pedig Mihail intezarjan, 
a grekov stúdióhoz tartozó alkotó végezte a szovjet emlékmű szobrászi munkáit. (az 1934-
ben elhunyt csataképfestőről – vorosilov egykori patronáltjáról –, Mitrofan grekovról elne-
vezett grekov stúdió tagjai – grafikusok, szobrászok – szintén vorosilov támogatásával, a 
város felszabadulásával szinte egy időben érkeztek budapestre. emlékművekről, romokról 
és az ostrom után meginduló élet hétköznapi jeleneteiről készítettek akvarelleket, grafikákat, 
s munkáikból már 1945 májusában kiállítást rendeztek a képzőművészeti Főiskolán a 
Magyar Művészek szabad szervezete kiállítótermében.23)

Jevgenyij vucsetics, aki később kisfaludi strobl barátja és alkotótársa lett, 1960-ban a 
magyar művészről a szovjetunióban kiadott könyvében a következőket írja kisfaludi és 
vorosilov kapcsolatáról: „a szobrász kliment Jefremoviccsal közösen választotta ki a szov-
jet katonáknak emelt emlékmű felállításának helyét is a gellért-hegyen”.24 ugyanebben a 
könyvben vucsetics egyrészt külön hangsúlyozza, hogy az emlékművet a magyarok állítot-
ták, másrészt, hogy a szobrot „Magyarországon a szabadság géniuszának nevezik”.25  
a meghatározás ma már nem szokványos, de korábban sem volt különösebben elterjedt 
Magyarországon; kisfaludi számára, aki valóban számos alkalommal géniuszként is hivat-
kozik a műre, különös lehetett ezt megtenni néhány évvel a repülés géniuszának elkészíté-
se után. (a repülés géniuszának gipszvázlata különös módon szerepel egy képen vucsetics 
könyvében is.) a szabadság géniuszának megnevezése a helyszín kijelölése szempontjából 
is rendelkezhet külön jelentéssel. hiszen az emlékműszobrászatban a megnevezés a párizsi 
Júliusi oszlop tetején álló alakra vonatkozik, egy arany színű szárnyas figurára, amely egyik 
kezében a civilizáció fáklyáját tartja, a másikban pedig egy széttört láncot. az emlékoszlop 
a zsarnokság forradalomban lerombolt szimbóluma, a bastille helyén áll. a budapesti 
szabadság géniusza a fővárosnak arra a pontjára került, amelyet a magyar közvélemény 
már hosszú évtizedek óta egyértelműen szintén a zsarnokság szimbólumának tekintett: a 
Citadella elé. a francia forradalom mint a bolsevik rendszer történelempolitikai viszonyítá-
si pontja és hivatkozási alapja nemcsak a két világháború között, az 1917-es forradalom és 
az 1789-es vagy az 1793-as franciaországi események párhuzamba állításában érhető tetten, 
hanem a második világháború utáni években is elevenen jelen van a szovjet birodalmi em-
lékezetpolitikai gondolkodásban,26 s így a budapesti szabadság géniuszának értelmezése 

22 hruscsov később maró megjegyzést is tett vorosilovra, aki véleménye szerint több időt töltött 
geraszimov műtermében, mint a hivatalában.

23 s. l.: a grekov-studio művészei hazánkban. Szabad Művészet, 1955/4., 150–152.
24 Jevgenyij vucsetics: Zsigmond Kisfaludi Strobl. izdatyelsztvo akagyemii hudozsesztv szszszr, 

Moszkva, 1960, 11.
25 uo. 5.
26 a témáról bővebben lásd: François Furet: Egy illúzió múltja. Esszé a 20. század kommunista ideológi-

ájáról. Fordította Mihancsik zsófia, jegyzetelte ara-kovács attila, európa könyvkiadó, budapest, 
2000.
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mögött is ott húzódhat. (hogy mennyire fontos szerepet töltött be a szabadság fáklyás alak-
ja a győzelem szovjet képi reprezentációjában, azt mutatja, hogy Jevgenyij haldej, a tassz 
fotósa budapesten, a nagykörúton, a new york-palota tetején lévő szabadság-szoborral – 
és a mellette álló obeliszkekkel – a háttérben fényképezte le február 13-án a szovjet zászlót 
kitűző katonákat. a képsorozat bizonyos értelemben a berlini reichstagra kitűzött zászló 
fotózásának főpróbája volt.)

a szabadság géniuszának figurája alatt őrként állt a fegyveres szovjet katona alakja 
(egy legenda szerint a géniusszal együtt abba az irányba nézett, amerre a budapest terü-
letére a hűvösvölgyi út felől elsőként érkezett szovjet katona tekintett), kétoldalt pedig a 
két mellékalak, a Fáklyavivő és a Sárkányölő. a két mellékkompozíció szimbolikája egysze-
rűnek tűnik: a fáklyás alak – hasonlóan a párizsi géniusz figurájához – a sötétségbe hoz 
fényt, a sárkányölő pedig a gonosz, a fasizmus felett aratott győzelmet jeleníti meg. az 
utóbbi kompozíciót a szovjet megrendelők valóban kisfaludi strobl meglévő készletéből 
választották: a Sárkányölő az 1928-ban nyíregyházán felállított Hősök szobra hősalakjának 
és sárkányának kissé módosított változata.27 a szovjet hősi emlékművön azonban a 
sárkányölő egy újabb szimbólumréteggel gazdagodik: győzedelmes szent györgyre 
(georgij Pobedonoszec) a pravoszláv egyház az orosz föld védelmezőjeként tekint, s ennek 
a kultusznak a nyomai nem tűntek el a sztálini időkben sem. a háború végén pedig a fasiz-
mus felett aratott győzelem számos orosz katona számára még mindig (vagy ismét) szent 
györgy alakjával kapcsolódott össze, s ezt megerősítette, hogy ünnepe (a keleti ortodox 
egyházban május 6., ami abban az évben ráadásul húsvétot is jelentette) csaknem egybe-
esett berlin elfoglalásával, illetve hogy a legfontosabb katonai vezető, zsukov keresztneve 
georgij volt. (az elmúlt két évtizedben ezek a megállapítások újra és újra visszatérnek a 
keleti ortodox egyház orosz képviselőinek győzelem napi megemlékező beszédeiben.)

a szabadság géniusza szimbolikusan a hegy másik oldalán álló – és a szovjetek által 
helyén hagyott – szent gellért-szobor fölé emelkedik. ha egy gondolatkísérlet erejéig a 
szimbolikus felülírás gondolatát továbbvisszük, akkor nem hagyható figyelmen kívül a 
tény, hogy gellért püspök alakja a horthy-rendszer idején összekapcsolódott a dinasztia 
továbbépítésének elképzelésével: horthy istván halálakor mind a szent istvánra (és a fia-
talon elhunyt szent imrére), mind a szent györgyre vonatkozó hasonlatok felbukkantak 
a nekrológokban: „halálra sebezve lebukott a magyar turul. Messze napkeleten, ahol a 
sátán feneketlen poklával tusakodik a kereszt védelmében szent istván népe, meghalt egy 
nemzet hitének és reménységének testet öltött fiatal szimbóluma, a felhőket lovagoló 
szent györgy.”28 ezeket a szimbolikus kapcsolatokat kevesen láthatták annyira tisztán, 
mint a korábban szent györgy- és szent imre-szobrot is készítő kisfaludi strobl.

a városi tér 1945 után egyrészt fizikailag íródott át budapesten: az új hatalom szelek-
tált a régi alkotások között – eltávolított és helyén hagyott –, és a lehető legrövidebb idő 
alatt a saját történelemképét tükröző emlékművekkel formálta újra a köztereket. a sztálini 
emlékezetpolitika eszközrendszeréből építkezve az emlékezet korábbi városi szövetére – 
mintegy újabb palimpszeszt-rétegként – más összefüggéseket helyeztek, amelyekből új 
koordináta-rendszer rajzolódott ki. ez a rendszer mindenekelőtt a térképen született, hi-
szen a várost elfoglaló katonák számára más kép nem is létezett: évek óta szinte kizárólag 
„térképeken éltek”. berlinben a térképről olvasható le, hogyan ellenpontozták a Győzelmi 
oszlopot és hitler városalakító elképzeléseit, hogy azután egyenlő szárú háromszögeket 
kimérve jelöljék ki a központi emlékmű és a többi emlékeztető (treptower Park, 
schönholzer heide) távolságát; budapest belvárosában pedig a horthy-rendszer szimbo-
likus tereit átírva, a térképen a ludovikától Újpestig, kispesttől a Csörsz utcáig egyenes 
vonalakat és egyenlő távolságokat rögzítve helyezték el a hőseikre emlékeztető és az új 

27 lásd: Wehner tibor: emlékmű-sablonok. Tiszatáj, 2014/7., 110–120.
28 kegyeletes megemlékezés a Magyar rádióban. Ujság, 1942. augusztus 22., 2.
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rendszert hirdető emlékműveket. (néhány évvel később mindkét fővárosban ebbe a – vé-
letlenül vagy szándékosan kirajzolt – vonalrendszerbe illeszkedtek a sztálin-szobrok.) a 
városi tér és a térkép átrajzolása mellett azonban mindig is jelen volt a történetek átírásá-
nak szándéka is: az emlékezet tereibe a régieket felülíró új legendák kerültek – gyakran a 
régiekhez hasonló vonatkozási pontokkal. az 1945-ben újonnan felállított vagy megterve-
zett emlékművek hátterében sok esetben olyan messzire nyúló történelmi, vallási össze-
függések állnak, amelyek látszólag ellentmondanak a bolsevik ideológiának, és szimbó-
lumrendszereik, eszközeik, stratégiáik sokkal inkább egy archaikus birodalmi szemléletet29 
tükröznek. a háború után Magyarországra is kiterjesztett szovjet emlékezetpolitika való-
ban inkább egy megszakítatlan birodalmi múlthoz köthető, amelynek eszköztárában fon-
tos szerepet tölt be mások múltjának átkeretezése és a saját aktuális múltkép évszázados 
keretbe illesztése.30 az emlékművekhez kapcsolódó legendák és történetek nem szó sze-
rint, hanem elsősorban ezekből a máig tovább élő keretekből kiindulva értelmezhetők.

29 a témához lásd: szilágyi ákos: Oroszország elrablása. helikon kiadó, budapest, 1999.
30 Jellemző erre a gondolkodásra, hogy csupán néhány héttel németországnak a szovjetunió elleni 

támadását követően az ország múzeumai körlevelet kaptak, amelyben arra hívták fel őket, hogy 
gyűjtsék a háború emlékezetével kapcsolatos tárgyakat, dokumentumokat.


