
58 Rendszerváltó Szemle 2021/3
re

to
rk

i.
h

u

A budapesti Szabadság tér egyik 
jellegzetessége, hogy folyamatos 
térbeli és szimbolikus változásai,  
átalakulásai révén együtt él a 
különböző rendszer- és rezsim-
váltásokkal. Azon túl, hogy 
több mint százéves történelme 
során mindig változott az 
aktuális hatalmi diskurzus 
és reprezentáció, az aktuális 
politikai üzenetek folyamatosan 
lecsapódtak a különböző köztéri 
ábrázolásokban. A mostani 
területén először az Újépület 
nevű, börtönként is funkcio-
náló katonai épület állt, amely 
a Habsburg elnyomás szimbólu-
mává vált. Később itt jelent meg 
Kossuth Lajos első köztéri ábrá-
zolása, majd a két világháború 
között a revíziós propaganda 
termékei uralták a teret. 1945-től 
pedig a szovjet hősi emlékmű 
magasodik ott a mai napig – az 
Országházzal átellenben és az 
amerikai nagykövetség közvetlen 
szomszédságában.

1 E sorok írója foglalkozott már a Szabadság tér történetével. A korábbi, más és más megközelítésű tanulmányokat lásd: Sárhegyi 

Tamás Felicián: A Szabadság téri szovjet hősi emlékmű mint emlékezeti hely. Studia Vincentiana, 2015/2, 55–72.; Uő: Tér, tüntetés, 

tapasztalat. In: Studium. Tanulmánykötet. Szerk. G. Molnár Péter. Budapest, PPKE BTK, 2016, 147–160.; Uő: Pillanatkép 1956-ból. A 

Szabadság téri szovjet hősi emlékmű rongálása. Betekintő, 2019/2, 69–79.  
2 Latinul Aedificium Regium Novum, németül Großes ärarial Gebäude, röviden csak Neugebäude. A II. József kezdeményezésére 

épített hírhedt katonai létesítmény gyakran börtönként is funkcionált. 
3 Pótó János: A Neugebäude helyén. A Szabadság tér és emlékművei. Mozgó Világ, 2020/1, 25–45.
4 1894. évi XX. törvénycikk a székes fővárosi Ujépület, a Károly-, József- és Flórián-laktanya és a Gellérthegyi erőd értékesítéséről. 

Magyar Közlöny, 1894. 07. 06. 2–3.
5 Prohászka László: Szoborhistóriák. Budapest, Városháza, 2004, 81–82.; Siklóssy László: Hogyan épült Budapest? (1870–1930). Budapest, 

Fővárosi Közmunkák Tanácsa, 1931, 266.; Elbe István: Szabadság tér az időben. Esszé. PoLíSz, 89 (2005. november), 15–17.
6 A szimbolikus térrel kapcsolatban lásd: Bourdieu, Pierre: Társadalmi tér és szimbolikus tér. In: Uő: A gyakorlati észjárás. A társadalmi 

cselekvés elméletéről. Budapest, Napvilág, 2002, 11–24.

Az alábbi tanulmányban a tér 
történetét és a jelentésbeli válto-
zásait mutatom be egy olyan 
valós és szimbolikus tér megje-
lenítésével, amely folyamatosan 
változó jelentéstartama ellenére 
is markáns helyet foglal el a 
rendszer-, rezsim- és korszakvál-
tások forgatagában. Egy olyan 
speciális emlékezeti helyről 
beszélhetünk, amelyben kikristá-
lyosodik a magyar nemzet emlé-
kezete és történeti tudata, illetve 
annak ellentmondásai.

A budapesti Szabadság tér1 
területe 1849. október 6. után 
vált a nemzettel szembeni igaz-
ságtalanság, elnyomás és önkény 
szimbólumává. Azóta a magyar 
múlt, közelmúlt és jelen folya-
matosan változó mementója, a 
nemzeti emlékezet és „tudatha-
sadás tere”. A Neugebäudeként2 
is ismert Újépületben végezték 
ki – sok más szabadsághar-
cossal együtt – gróf Batthyány 
Lajost, Magyarország első 

miniszterelnökét.3 A katonai célú 
épületegyüttest még II. József 
építtette, akinek megítélése – 
az épület jelentésével is össze-
függésben – máig változatos a 
magyar közgondolkodásban és 
történetírásban. A Neugebäude 
az osztrák elnyomás szimbóluma 
maradt az elbontásig, melyről 
1894-ben született döntés.4 
Wekerle Sándor miniszterelnök 
ennek végrehajtását a Fővárosi 
Közmunkák Tanácsára ruházta 
át. Batthyány Lajos sorsára és 
az épületre később a Batthyány-
örökmécses emlékeztetett, 
melynek szimbolikus jelentősége 
később a kommunista diktatúra 
időszakában is megmutatkozott.5 
A tér értelmezési kerete azóta 
is mozgásban van és változik, 
nemcsak a fizikai, materiális és 
látható, hanem ezzel párhuza-
mosan, az idő múlásával a szim-
bolikus tér is átesik egyfajta meta-
morfózison.6 E jelentésrétegek és 
keretek nem mindig arányosan 
módosulnak, hiszen a látképet 

Sárhegyi Tamás Felicián 

A nemzeti emlékezet tere
Jegyzetek a Szabadság téri emlékművek 
változásairól
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egy embernagyságú, vagy annál 
kisebb szobor esetleges felbuk-
kanása vagy eltűnése nem befo-
lyásolja jelentősen, de ezen aktu-
sokban mindig egy társadalmi 
vagy politikai csoport érdekének 
és eszmerendszerének megje-
lenése vagy eltűnése érhető 
tetten. A tér épületein, szobrain 
és emlékműveinek elemzésén 
keresztül betekintést nyerhe-
tünk a magyar nemzet történe-
tébe; sorsfordító események 
darabkái helyezkednek 
szanaszét a szimbolikus térben, 
és kirakós játékként együttesen 
is megmutathatják a valóságot. 
Ugyanakkor az önmagukban 
való értelmezés a saját széttöre-
dezettségében is jelentőséggel 
bírhat. 

A valóság adott esetben több-
rétegű, de mi is az igazából 
a Szabadság tér esetében? 
A trianoni traumatizáció 
következtében elszaporodó, 
identitást nyújtó és historizáló 
szobrok, emlékművek mondani-
valója árulja el az igazságot? Az 
egységet szimbolizáló szakrális 
helyek, mint például a Hazatérés 
Temploma? Az országot „felsza-
badító” szovjetek által emelt és 
néhol máig álló emlékművek 
nyilatkoztatják ki az abszolút 
igazságot? A szimbolikus tér 
ezekből tevődik össze és válik 
egységgé, de emellett folyamatos 
változáson megy át, hiszen 
az emlékezet is folyamatosan 
alakul és formálódik. A 
Szabadság téren megjelenő 
épületeken, szobrokon és 
emlékműveken kívül egyéb 
olyan „adathordozókkal” is 
találkozunk, amelyek segítséget 
nyújtanak a tér és a szovjet hősi 

7 A Hadúr később feltűnik az Irredenta Szoborcsoport kompozíciójában egy ismert mitikus hőssel, Csaba királyfival egyetemben.
8 Az alkotás miniatűr bronz mása megtalálható a Fővárosi Galériában és a Hadtörténeti Múzeumban.
9 Prohászka i. m. 2004, 81–82.
10 Ungváry Krisztián – Tabajdi Gábor: Budapest a diktatúrák árnyékában. Titkos helyszínek, szimbolikus terek és emlékhelyek a fővárosban. 

Budapest, Jaffa, 2012, 21–26.

emlékmű elemzésében. Hiszen 
nemcsak az épített környezet az, 
ami meghatároz, hanem azok 
a képi források és szövegterek 
is, amelyek összefüggésbe 
hozhatók a térrel, ezeknek az 
összessége alkotja a szimbolikus 
teret. Itt több rétegben rakódnak 
egymásra az emlékezeti helyek, 
csakhogy nem egymást befedve, 
mint a régészeti rétegek, hanem 
mint a tektonikus lemezek, 
folyamatosan mozgásban 
vannak, különböző elvek szerint 
érintkeznek és súrlódnak 
egymással, és ez mutatkozik 
meg a felszínen. 

Maga a tér is értelmezhető és 
elemezhető lenne egy sajátosan 
összetett nemzeti emlékezeti 
helyként; de ha történeti érte-
lemben vizsgáljuk, a legmeghatá-
rozóbb és legmarkánsabb jelen-
léttel a szovjet hősi emlékmű bír. 
A jelenre és a társadalmi-politikai 
köztudatra leginkább befolyással 
ugyanakkor a német megszállás 
áldozatainak emlékműve rendel-
kezik. Mindezek fényében 
elengedhetetlen a környezet 
vizsgálata, hiszen a kontextus 
nélkül nem tudjuk megragadni az 
emlékműveket magukat sem. A 
későbbi Szabadság tér területén 
hozta létre gróf Széchenyi István 
Pest első sétálóparkját, felesége 
ültette az első tuját. Az Újépület 
elbontását követően felmerült 
az igény arra, hogy méltó módon 
állítsanak emléket az 1848–49-es 
eseményeknek. A kész tervek és 
az elfogadott pályázat ellenére 
ez nem valósult meg, az első 
világháborút követő recesszió 
következtében ugyanis nem volt 
elegendő pénz a megvalósításra, 
pedig Szamovolszky Ödön és 

Gách István szobrászművészek 
fiatalos lendülettel átitatott, 
dinamikus és magával ragadó 
pályaműve megfelelt volna a 
célnak. A szobor holttesteken 
harci szekerével és két paripá-
jával átvágtató Hadurat7 ábrázolt, 
s féktelen vehemenciájával 
reprezentálta volna az elfojtott 
forradalom szellemét és tüzét.8 
Az elkészített gipszmintákat a 
Bazilika pincéjében őrizték, de a 
második világháború során, vagy 
utána megsemmisültek.9 

A tér épületeit tekintve meg 
kell említeni az Osztrák–Magyar 
Monarchia Bankjának épületét, 
és annak utódát, a Magyar 
Nemzeti Bankot, valamint a 
Tőzsdepalotát, amely utóbb 
a Magyar Televíziónak adott 
otthont.10 1901-ben épült a 
későbbi Munkaügyi Minisztérium, 
melynek homlokzatára került 

Az egykori Neugebäude helyén 
épült, 1940-ben átadott emlék-
mű a Szabadság téren. A katonai 
épület miatt vált a Szabadság tér 
1849 után a nemzettel szembe-
ni igazságtalanság, elnyomás és 
önkény szimbólumává. 
Fotó: Rendszerváltó Szemle
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díszítés is fontos, hiszen ez 
volt Kossuth Lajos első köztéri 
ábrázolása, s minthogy ez nem 
számított szobornak, így nem 
volt szükséges hozzá a hatóságok 
engedélye sem.11

Az első világháborút követően 
a Szabadság tér új arculatot 
kapott. Nemcsak a magyar 
nemzet szabadságát, hanem a 
szétszakított nemzet felett érzett 
fájdalom és gyász, továbbá 
az akkor tarthatatlannak ítélt 
helyzet el nem fogadását is jelké-
pezte. Ezáltal a bele nem nyugvás 
központi emlékterévé is vált.12 
A Horthy-korszak propagandája 
az egész országban igyekezett 
olyan emlékműveket állítani, 

11 Prohászka i. m. 2004, 82.
12 Elbe i. m. 2005, 16.
13 Az Észak Kisfaludi Strobl Zsigmond nevéhez köthető, aki politikai rendszerektől függetlenül felkapott emlékműszobrász volt, és 

készséggel állt az aktuális rezsim rendelkezésére, hogy annak hatalmát és elképzeléseit reprezentálja.
14 Kismarty-Lechner Jenő (1878–1962): építész. Lechner Ödön unokaöccse, 1928-tól a Képzőművészeti Főiskola tanára. Az Ereklyés 

országzászló mellett 1934-ben ő tervezte az 1919-es Tanácsköztársaság áldozatainak emléket állító Nemzeti vértanúk emlékművét.
15 Füredi Richárd (1873–1947): szobrász. Az Ereklyés országzászló mellett a Nemzeti vértanúk emlékművének megvalósításában is 

közreműködött.
16 Rothermere, Lord Viscount (Sidney Harold Harmsworth) (1868–1940) brit sajtómágnás. 1927 júliusában a Daily Mailben megjelent 

Magyarország helye a Nap alatt című, a trianoni békediktátum igazságtalanságait bemutató írása után szerzett komoly népszerűséget 

Magyarországon. Később sajtókampányt indított Igazságot Magyarországnak! címmel, támogatta a Justice for Hungary óceánjáró 

repülését, valamint az ország megcsonkításának emléket állító Magyar Fájdalom szobrát is ő ajándékozta az országnak. 1928-ban 

tisztelői közadakozásból állították fel Budapesten a Magyar Igazság Kútját.  
17 Prohászka i. m. 2004, 82.
18 Guillaume, Émile (1867–1942): francia szobrász. 

amelyek illeszkednek a politikai 
és ideológiai elképzelésekhez, és 
folyamatosan éltetik az összetar-
tozás tudatát. Így kerültek a térre 
1921-ben az irredenta szobrok 
(vagy Irredenta szoborcsoport). 
A műkőből készült kompozíció 
a négy évszaknak megfelelően 
tagolódik: Észak, Kelet, Dél és 
Nyugat az elszakított országré-
szeket ábrázolják.13 1928-ban a 
szobrok közvetlen közelébe egy új 
emlékművet és jelképet emeltek, 
a Kismarty-Lechner Jenő14 által 
tervezett Ereklyés Országzászlót. 
Mészkőből készült talapzatának 
fedőlapja észak felé mutatott, 
és a homlokzatán a magyar 
címer volt látható. A zászlórúd 
lábánál kitárt szárnyú bronzturul 

díszítette, mellette pedig egy 
sisakos gyermekakt, buzogány-
nyal a kezében. Az Országzászló 
meghatározó eleme a csúcsdísz-
ként funkcionáló esküre emelt 
kéz volt, melyet Horthy Miklós 
kormányzó kezéről formázott 
Füredi Richárd.15 

1932. október 6-án, az aradi 
vértanúk kivégzésének nemzeti 
gyásznapján, az angol Lord 
Rothermere16 adománya-
ként került a térre a Magyar 
Fájdalom szobra. Így a tér egy 
újabb jelképpel bővült, amely 
a már korábban megjelenő 
Trianon-kultuszt hivatott erősí-
teni.17 A szobor alkotója egy 
francia szobrász, Émile Oscar 
Guillaume volt, aki hazájában 
háborús emlékműveiről volt 
ismert. A Magyar Fájdalom szobra 
formailag egy női akt, amelynek 
a felirata teszi lehetővé értelme-
zését és kontextualizálását: „Ez 
a szobor a trianoni szerződés 
által elrabolt gyermekei sorsát 
sirató Magyarország fájdalmát 
jelképezi. Alkotója francia 
szobrász, Émile Guillaume.18 
Ezen emlékművet a szenvedő 
magyar nemzetnek ajánlotta 
fel Magyarország angol barátja, 
Viscount Rothermere. This figure 
symbolical of Hungary mourning 
over the fate of her children 
wrested by the treaty of Trianon. 

A Szabadság téri Irredenta szoborcsoport Szentgyörgyi István által alkotott, 
a Bácskát és a Bánságot idéző „Dél” figurája. A szoborcsoportot 1921-ben 
avatták, és 1945-ig állt a téren. Fotó: Fortepan, 32597 / Pesti Brúnó
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Is the work of the French sculptor 
Émile Guillaume and is dedicated 
to the suffering Hungarian Nation 
by a sympathising Englishman 
Viscount Rothermere”19

Herczeg Ferenc20 író avatóbe-
szédében különleges jelentést 
tulajdonított annak, hogy 
egy angol adományozótól és 
francia nemzetiségű kezei 
által készített szobor kerül az 
Ereklyés Országzászló mellé, 
amely az ország szétszakított-
ságát szimbolizálta. E körülmé-
nyek olyan érzetet kelthettek, 
mintha a területi revíziót a 
nyugati hatalmak által is politikai 
programmá emelték volna. A 
Lord Rothermere által adomá-
nyozott szobrokat és emlékmű-
veket 1947-ben kezdték eltá-
volítani a közterekről, jóllehet 
formanyelvük miatt lehetséges, 
hogy az új hatalom szempont-
jából is elégséges lett volna 
a politikai konnotációval bíró 
feliratot levésni a talapzatról. 
Egy évvel később a szobor újra 
felállításra is került, az előző 
formai tulajdonságaival való-
színűleg összefüggésben új 
helyet kapott a Margitszigeten 
a Palatinus fürdő előtt, egy 
névtelen és felirat nélküli posz-
tamensen. Ezáltal a magyar 
fájdalmat bemutató női akt egy 
napfényben fürdőző hétköznapi 
nőalakká alakult át. 1967-ben 
a szobrot ideiglenesen egy 
raktárba helyezték és csak hat 
évvel később állították ki Balfon 
a Kastély Szálló parkjában, 
ahol hasonló jelentésréteg 
övezhette. Több évtized után, 
2012-ben került Sopronba, az 

19 Pótó i. m. 2020, 31.
20 Herczeg Ferenc (1863–1954): író. A Horthy-korszak legünnepeltebb írója. 1927 és 1945 között a Magyar Revíziós Liga elnöke, 1938-tól 

a Magyarok Világszövetsége tiszteletbeli tagja. A második világháború után nem publikált, 1949-ben kilakoltatták villájából.
21 Pótó i. m. 2020, 31.
22 Az emlékművel és későbbi sorsával kapcsolatban lásd: Süle Tamara: A kitüntetett tér. Jogi, politikai és szimbolikus küzdelmek a 

budapesti Szabadság téri szovjet emlékmű körül. Új Forrás, 2011/6, 24–36.
23 Antal Károly (1909–1994): szobrászművész. 

eredeti feliratával, immáron újra 
Trianon-emlékműként.21

1945. április 4-én hivatalosan az 
utolsó német katonai egységeket 
is kiverte az országból a Vörös 
Hadsereg. Ez a nap vált később 
hivatalosan Magyarország 
„felszabadításának” napjává, és 
az egyik legjelentősebb állami 
ünnepként tartották nyilván 
egészen 1989-ig. Ennek az első 
lépése volt a szovjet hősi emlék-
művek emeltetése szerte a 
szovjetek által megszállt terü-
leteken, melyek győzelmi tote-
mekként magasodtak az ég felé, 
tetejükön ötágú csillaggal, szerte 
Közép-Európában közvetítve a 
„Nagy Honvédő Háború” narra-
tíváját: a Szovjetunió harcolta 
ki a békét és a szabadságot, 
és szovjet hősök estek el ezért 
a földért, amelyet a németek 
tartottak megszállás alatt. Az 
évente rendezett felszabadulási 
ünnepségek és koszorúzások 
rendszerint a Szabadság téren 
zajlottak. Budapesten 1945 
februárjának második felétől 
gyorsított munkatempóban 
kezdtek neki neves szobrászok, 
hogy – a szovjet katonai parancs-
nokság elvárásának eleget téve 
– három kijelölt budapesti térre 
elkészítsék az obeliszkeket. Ezzel 
párhuzamosan építési munká-
latok kezdődtek a Gellért téren 
és a Vigadó téren, majd megkez-
dődött (több hónapos, éves 
folyamatot elindítva) azoknak a 
szobroknak és emlékműveknek 
az elbontása, amelyekkel az új 
politikai ideológia nem azonosult. 
A Szabadság téri szovjet hősi 
emlékmű különlegessége abban 

áll, hogy a felsorolt másik 
két szovjet hősi emlékműtől 
eltérően, majdnem az eredeti 
állapotában fennmaradt a rend-
szerváltás után is.22 A Szabadság 
téren és a Gellért téren felállí-
tott obeliszkek tervezője Antal 
Károly23 volt. A Szabadság tér, 
mint a főváros egyik legjelentő-
sebb szimbolikus tere, hatalmas 
változásokon ment keresztül 
az Újépület lebontásától 
egészen a szovjet hősi emlékmű 
felállításáig. 

A Szabadság téri emlékművet 
1945. május 1-jén avatták fel. 
Az országos központi ünnep-
séget általában itt tartották, 
ennek pedig több oka is volt. 
Köszönhető volt ez a tér fizikai 
adottságainak, annak, hogy az 
orosz V. kerületi parancsnok-
ságnak a Szabadság tér 3. szám 

Gróf Széchenyi István 1991-ben 
átadott szobra a Szabadság tér déli 
részén. E téren hozta létre gróf 
Széchenyi István Pest első sétá-
lóparkját, felesége ültette az első 
tuját. Fotó: Rendszerváltó Szemle
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alatt volt a székhelye, valamint 
az amerikai nagykövetségnek is, 
amelynek jelenléte a hely szim-
bolikus térbeli alakításában is 
jelentős volt.24

Egy szobor vagy tér azáltal válik 
emlékezeti hellyé, hogy a megem-
lékezés fizikai színterévé is válik 
– az ünnepek szakralizálják a 
teret. Az állandóságból kiemelve 
egy meghatározott múltbeli 
történésekhez kötött szervezett 

24 A szovjet emlékművek történeti elemzésével kapcsolatban lásd: Pótó János: Az emlékeztetés helyei: emlékművek és politika. Budapest, 

Osiris, 2003, 111–139.
25 A. Gergely András: Térhasználat és szimbolikus szuverenitás. Tér és Társadalom (TÉT), 2015/2, [19–42.] 27–36.
26 Pierre, Nora: Emlékezet és történelem között: a helyek problematikája. Aetas, 1999/3, 142–157. 
27 A normaszegés és normakövetés történelmi kontextusban való vizsgálatáról lásd: Szepesi Anna: Normaalkotás és normaszegés. A 

Duna-menti Svábok Történeti  és Földrajzi Intézetének éves tudományos ülése Tübingenben. Jogtörténeti Szemle, 2011/4, 77–79. A 

kollektív viselkedéssel kapcsolatban lásd: Couch, Carl J.: Collective Behavior: An Examination of Some Stereotypes. Social Problems, 

(15) 1968/3, 310–322. 
28 A „Párt” szó alatt az 1948-ig Magyar Kommunista Párt néven működő, 1948 és 1956 között Magyar Dolgozók Pártjaként létező, majd 

a forradalom idején Magyar Szocialista Munkáspárt néven újraalakuló szervezetet értem. A tüntetések és a Párt intézkedéseinek 

kapcsolatáról lásd: Szabó Máté: A tüntetések szerepe a magyar demokratizálódásban. In: Magyarország évtizedkönyve, 1988–1998. 1. 

Szerk. Kurtán Sándor – Sándor Péter – Vass László. Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja, 1998, 499–515.
29 Sinkó Katalin: A politika rítusai: emlékműállítás, szobordöntés. In: A művészet katonái. Sztálinizmus és kultúra. Szerk. György Péter – 

Turai Hedvig. Budapest, Corvina, 1992, [67–79.] 67–68.
30 A. Gergely i. m. 2015, 21–26.

események (ünnepségek, felvo-
nulások, koszorúzások, dísz-
szemlék, tüntetések) egy emlék-
művet emlékezeti hellyé formál-
hatnak. A szimbolikus tér időtlen 
és összekapcsolódó egységei 
közt ezek az aktusok is alakító és 
formáló erővel bírnak. A szovjet 
hősi emlékművek az ország 
felszabadítását voltak hivatottak 
jelképezni, és a Vörös Hadsereg 
tevékenységének állítottak 
emléket, ezzel jelezve, hogy a 
megszállás alól fel kellett szabadí-
tani az országot, és ezért köszö-
netet kell mondani a „felszaba-
dítóknak”. Mindezzel elegánsan 
elfedve azt a tényt, hogy a 
Vörös Hadsereg tevékenysége is 
megszálló tevékenység volt. 

Az egymásra rakódó jelentésré-
tegeinek felfejtéséhez elenged-
hetetlen a társadalom alkotó és 
újraalkotó folyamatainak vizsgá-
lata.25 A társadalmi tapasztalat 
a cselekvésből és „megélésből” 
táplálkozik, és az átélt gyakor-
latok teremtik meg a helyhez 
kötődő kollektív tudást – tehát 
válik emlékezeti hellyé –, és 
ezáltal teremtik meg magát a 
teret.26 A térrel kapcsolatban 
fontos szempont a normaszegés 
és normakövetés fogalmának 
vizsgálata. A normaszegés nem 

más, mint csoportok és egyének 
a társadalom normáitól és 
konszenzuson alapuló érték-
rendjétől eltérő viselkedés. 
A normák megszegése olyan 
attitűd, amely ellentétes a 
közösségi normákkal és jogi 
szabályozásokkal. A norma-
szegés, normasértés és ezek 
szankcionálása egy emlékezési 
folyamatot indít el, amelyek 
megerősítik a normák érvé-
nyességét. Ebből következik 
egyes társadalmi csoportok 
identitásának megerősödése és 
stabilizálódása.27 

A magyar tüntetési kultúra alaku-
lásának egyik cezúrája 1956-hoz 
köthető. A hatalomellenes tünte-
tések később fegyveres lázadássá 
alakultak, köszönhetően a Párt 
átgondolatlan lépéseinek.28 A 
szovjet hősi emlékmű megrongá-
lása és a Sztálinnak állított hála-
szobor ledöntése olyan szakrális 
politikai aktusok,29 amelyek 
egyértelműen fejezték ki a hata-
lommal szembeni attitűdöt és 
ruházták fel többletjelentéssel 
a teret, és termelték újra a 
további normaszegéseket, 
tüntetéseket és az ezt megelőzni 
kívánó intézkedéseket.30 A rend-
szerváltás után nemcsak az 
előző rendszerből megöröklött 

A Lord Rothermere által adomá-
nyozott, Emile Guillaume által 
készített, 1932-ben átadott szobor. 
A második világháború után a ma-
gyar fájdalmat bemutató női akt 
a Palatinus fürdő előtt napfény-
ben fürdőző hétköznapi nőalakká 
alakult át. Fotó: Fortepan, 201048 
/ Gara Andor
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szimbólumok31 megléte indukálta 
a tüntetéseket a téren, hanem 
a korábbi és áthagyományozó-
dott társadalmi tapasztalat is. A 
Szabadság tér értelmezése tehát 
nem lehetséges a társadalmi 
megmozdulások értelmezése 
nélkül, hiszen az itt végbemenő 
tüntetések, megmozdulások, 
demonstrációk idézik elő és 
aktivizálják az emlékezetet. A 
2006-os tüntetések kapcsán 
is összefüggéseket fedezhe-
tünk fel a Magyar Televízió 
ostroma és a bejutási törekvések 
(hasonlóan az 1956-os rádiós 
beolvasási kísérlethez), valamint 
az emlékmű megrongálása és a 
tüntetések között. Egy tér társa-
dalmi tevékenységén keresztüli 
létrehozásában azonban nem 
csak jogi és politikai dimenzi-
óban értelmezett normaköve-
tésről és normaszegésről beszél-
hetünk. Egyes terek kialakulá-
sában jóval nagyobb szerepet 
játszik a kultúra és szakralitás, de 
mint láthattuk, szakrális aktusok 
a politikával és hatalommal 
kapcsolatban is megjelenhetnek, 
sőt szorosan összefonódhatnak 
vele.

A szovjet hősi emlékmű a 
2000-es évek elején került újra a 
figyelem középpontjába, amikor 
is ideiglenesen lebontották, hogy 
ne akadályozza az alatta épülő 
mélygarázs munkálatait. Ez egy 
láncreakciót indított el, ugyanis 
az emlékmű azért volt hivata-
losan védelem alatt, mert az oda 
temetett szovjet katonák miatt 
katonai sírnak minősült, így eltá-
volítása kegyeleti szempontokkal 
ütközött volna. Az exhumált 
maradványok azonban nem 
kerültek vissza eredeti helyükre, 
hanem a Rákoskeresztúri közte-
metőben helyezték el azokat, így 

31 A szimbólum fogalmi meghatározásához lásd: Ricoeur, Paul: A tanúság hermenutikája. In: A hermeneutika elmélete. (Ikonológia és 

műértelmezés 3.) Szerk. Fabiny Tibor. Szeged, JATE, 1987, 179–199.
32 Süle i. m. 2011, 31–34.

megkérdőjeleződött a szovjet 
hősi emlékmű szerepe és vissza-
állításának szükségessége. A 
visszaállítás után tüntetések és 
rongálások sorozata kezdődött 
és húzódott el egészen 2000-től 
2006-ig. Emellett évente felmerül 

az emlékmű eltávolításának 
ügye, sőt folyamatosan történtek 
kisebb rongálások is.32 

Felmerül a kérdés, hogy a szovjet 
hősi emlékmű mit képviselt a 
rendszerváltás előtt – és mit 

Az 1945-ben átadott szovjet hősi emlékmű a mai napig a Szabadság téren 
helyezkedik el. Fotó: Rendszerváltó Szemle

A szovjet hősi emlékmű 1956-os megrongálása egyértelműen fejezte ki a 
kommunista diktatúrával szembeni attitűdöt, és ruházták fel többletjelen-
téssel a teret. Fotó: Fortepan, 39793 / Nagy Gyula
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képvisel azóta. Mint emlékezeti 
hely, rendkívül sokoldalú, túlzsú-
folt és mozgalmas, tekintve az 
elhelyezkedését és a tér meta-
morfózisát. Miután nem funkci-
onált hadisírként, már csak egy 
„egyszerű” emlékmű maradt, 
funkció nélkül. Mivel azonban az 
eltávolítása nem történt meg,33 a 
több évente felélénkülő tüntetési 
és rongálási hullám felhívja az 
emlékműre a figyelmet, egy 
folyamatosan alakuló, komplex 
jelentéstartammal felruházva 
azt. Egyes csoportoknak jelent-
heti a múlttal való szembehe-
lyezkedést, a szovjet rendszer 
megtagadását és az emlékek 
eltörlésének igényét. A rend-
szerváltás politikai fordulatával 
ugyanakkor a hely jelentése is 

33 Más szovjet hősi emlékművek sorsával kapcsolatban lásd: Boros Géza: Emlék/Mű. Budapest, Enciklopédia, 2001, 61–66.
34 Párkányi Raab Péter (1967): szobrász. 
35 Az értelmezés kapcsán lásd a témával foglalkozó konferenciakötetet: Történelem és emlékezet. Egy akadémiai ülésszak előadásai. Szerk. 

Hunyady György – Török László. Budapest, Kossuth, 2014, 207. Idézi: Pótó i. m. 2020, 43.

tehetett egy fordulatot, hiszen 
a szovjet „felszabadító hősök” 
tevékenységének kérdése tabu-
témának számított 1989 előtt, a 
hősök áldozatos „felszabadító” 
tevékenységét ma már tényeket 
ismerve értékelhetjük másként 
is, ahogyan ez az újraértelmezés 
el is indult a rendszerváltozás 
után, kiterjedve az egész rend-
szerre és a diktatúra negyven 
évére.

A Szabadság tér legutóbbi, 
nagy vitát kiváltó alkotása, a 
Raab Péter34 által megformált A 
német megszállás áldozatainak 
emlékműve, melyet 2014 júli-
usában helyeztek el a tér 
déli részén, a szovjet hősi 
emlékmű tengelyében. A 

felállítás explicite célja volt, hogy 
a le nem rombolható obeliszket 
átalakítsa a szovjet megszállás 
emlékművévé. Formáját tekintve 
a központi alak az országalmát 
kezéből elejtő Gábriel arkangyal, 
aki Magyarországot szimbolizálja, 
és a rá lesből lecsapó birodalmi 
sas pedig a náci Németországot, 
olyan értelmezést adva ezáltal 
az összetett történeti esemény-
sornak, hogy 1944. március 
19. után minden felelősség a 
megszálló hatalmakat terheli. 
A felállítást és a felavatást 
övező tiltakozás a leegysze-
rűsítő értelmezésnek és a tér 
szimbolikus túltöltöttségének 
is szólt. Megállapítható, hogy a 
Szabadság téren bármi történik 
a 20. században, azt jelentős 
figyelem, indulat és értelmezési 
kényszer övezi.35 

A tanulmányban bemutatásra 
került a Szabadság tér és az ott 
elhelyezkedő épületek, szobrok, 
emlékművek komplex jelentése-
inek összessége. A tér az elmúlt 
több mint száz év során számos 
jelentős (rendszer)váltáson 
ment keresztül, amelyek megha-
tározták fizikai és szimbo-
likus formálódását egyaránt. 
A Szabadság tér emlékezet-
politikai elemzésén keresztül 
lecsapódnak a magyar nemzet 
19–20. századi fordulópontjai, és 
megjelenik a rendszerváltás utáni 
történeti-politikai értelmezések 
sokfélesége is. A Szabadság tér 
mint emlékezeti hely a magyar 
nemzeti emlékezet egyik megha-
tározó kikristályosodási pontja-
ként értelmezhető.

A 2014 júliusában elhelyezett, A német megszállás áldozatainak emlékműve 
heves vitát váltott ki. Fotó: Rendszerváltó Szemle


