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A nép nyelve
szöveg: Jolsvai András, fotó: Tanyi Adrienne

SZOBORPARKŐR

Ezúttal is darázsfészekbe nyúlunk, emelt 
fővel vállalva a veszélyt, mint mindig, de 
célunk ezúttal nem a kibékíthetetlen po-
litikai ellentétek felvázolása, pláne nem 
tompítása vagy élezése, hanem annak a jel-
legzetes folyamatnak a bemutatása, ahogy 
egy közösség befogad, magáévá szelídít, 
háziasít valamely (számára voltaképpen 
idegen) műalkotást. Mindazonáltal nem 
hallgathatjuk el, hogy a szobor, melyet e 
havi elemzésünk tárgyául választottunk, 
jó ideje viták kereszttüzében áll (valamint 
az Árpád és Váci utak kereszttüzében is, 
az úgynevezett tengerészházak előtti lej-
tős téren, az ezerszer áldott Újpest kapu-
jában), hiszen hivatalos címe A Magyar 

Vörös Hadsereg harcosa, s mint ilyen, a Ta-
nácsköztársaság utolsó köztéri emlékműve 
manapság. (A többit már mind lebontot-
ták, egy részük jelenleg a Szoborparkban 
látható.) Ez a sajátos helyzet különös au-
rát teremtett Gyenes Tamás szobra körül, 
a helyi jobbszélsők legszívesebben azon-
nal ellukácsoznák a helyéről a szobrot, az 
országos szélsőbal meg minden évben itt 
koszorúz márciusban, máshol már nem is 
igen tehetné. A magunk részéről csak any-
nyit jegyeznénk meg, hogy ezt a patthely-
zetet a szobrot körülölelő tér sínylette meg 
leginkább, az egykor szebb napokat látott 
park kopottan, kiégetten, csalódottan vár-
ja, hogy ismét szebb napok virradjanak rá.

Akkor most rugaszkodjunk el a kuszált 
jelentől, és vizsgáljuk meg a művet környe-
zetéből kiragadva. A férfi, aki itt nyilván-
valóan bátor forradalmárként ábrázoltatik, 
a következő attribútumokkal rendelkezik: 
van neki sapkája meg puskája, de nincsen 
katonaruhája, valamiféle munkásruhá-
ban (öltönyben) feszít, kigombolt zakója 
alól kidomborodik izmos felsőteste, me-
lyen nem visel inget. Mozdulata jellegzetes 
(vagy mondjuk így, közhelyszerű) forradal-
már-mozdulat, a nagy francia forradalom 
óta minden szobrász és festő, akinek nincs 
eredeti ötlete, ezzel a denevérmozdulat-
tal ábrázolja a forradalmi dinamikát. Az 
egyik kéz (mely a fegyverrel még meg is 
hosszabbodik) az egekbe tör, a másik, ki-
nyújtva, a földre mutat, ketten együtt pedig 
egy kitárt szárnyat képeznek, a mozdulat 
így mindent elsöprő erőt imitál. Sőt, egy-
fajta vezéri mozdulat is ez, szinte halljuk 
a felharsanó csatakiáltást, utánam, előre, 
effélét, így kell egyetlen alakkal tömeg-
megmozdulást érzékeltetni. Más kérdés, 
hogy a valóságban sosem fordul elő ez a 
különös póz. Elég azt a böhöm mordályt 
leeresztve cipelni a test mellett, fölösleges 
és energiapazarló dolog volna emelgetni. 
De hát a szocreálnak éppen az volt a diszk-
rét bája, hogy a realitáshoz bizony semmi, 
de semmi köze nem volt. (További részle-
tes elemzést igényelne, miért nincs inge 
jobbára a forradalmárnak. Vagy ha van, 
miért van kigombolva. És hogy ez a tény 
milyen értelmezési tartományokat fed le – 
vagy fel – férfi-, illetve női forradalmárok 
esetében. De ettől most – szigorúan terje-
delmi okokból – eltekintünk.)

Ez a szobor, melyet a tizenkilences ese-
mények negyvenedik évfordulójára állít-
tatott a hatalom, bizony, hamar kapott egy 
kis gellert a lakosság szemében. Voltak, 
akik a három évvel korábbi események-
re véltek emlékezni a fiatal felkelő szobra 
láttán, s aztán, hogy, hogy nem, az újpes-
ti népnyelv hamar elnevezte a bronzem-
bert, szeretetteljesen és szelídítve, Puskás 
Öcsinek: legyen elég annyi, hogy a régiek 
ma is így emlegetik. Ne feledjük, ez a név 
akkor keletkezett, amikor viselője éppúgy 
anatéma alá esett, mint a felkelés, melynek 
elbuktán távozott az országból – e név tehát 
a hatvanas évek elején széles jelentésréte-
gekkel bírt, előhívva egyszerre egy sokáig 
megnevezhetetlen eseménysort és egy hiva-
talosan nem létezőnek tekintett focistát. ●

Névjegy: 
A Magyar Vörös Hadsereg harcosa.  IV. Árpád út 1. ,
felállítva 1959-ben, alkotó Gyenes Tamás.
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