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Pięć węgierskich
    pomników.
  O paradoksach polityki historycznej
  Jerzy Celichowski

fot. Waldemar Kuligowski, Park Pomników na obrzeżach Budapesztu [s. 76, 79]
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Pomnik okupacji niemieckiej
Wielu ludzi przecierało oczy ze zdumienia,
kiedy po raz pierwszy usłyszało o decyzji rządu,
by zbudować pomnik okupacji niemieckiej.
Okupacja niemiecka znaczy dla Polaka coś
innego niż dla Węgrów. Niemcy były wówczas
sojusznikiem Węgier; wojsko zajęło kraj bez
oporu, rząd rządził dalej z niewielkimi tylko
zmianami, nie było demonstracji ani straj-
ków, armia węgierska walczyła ramię w ramię
z Wehrmachtem. Jak zasugerował gorzko
w komentarzu historyk tego okresu Krisztián
Ungváry, na pomniku „można by umieścić bon
mot generała Weichsa, który dowodził siłamit
niemieckimi. Zapytany, ile czasu potrzeba na 
zajęcie Węgier, generał miał odpowiedzieć, że
«24 godziny». A w przypadku oporu? «Wtedy 
12 godzin, bo wówczas odpuścilibyśmy sobie
mowy powitalne». Sama okupacja w wypadku
generała sprowadzała się do wizyt w operze,
uczestnictwie w degustacjach win i udziału
w wystawnych kolacjach”1.

1 K. Ungváry, Kinek az emlékműve?, Komment.hu,
8.01.2014, http://www.komment.hu/tartalom/20140108-
ungvary-krisztian-publicisztikaja-a-kormany-
tortenelemkeperol-holokauszt-masodik-vilaghaboru.html 
(5.04.2014) za: JEZW, Pomnik okupacji niemieckiej.

Gdzie? W Budapeszcie, Jeż Węgierski, http://www.
blogerzyzeswiata.pl/2014/02/pomnik-okupacji-niemieckiej-
budapeszcie/# (5.04.2014). .

Rząd Węgier, jak i w innych sprawach, i tym
razem działał szybko. Decyzja zapadła w końcu
2013 roku, odsłonięcie pomnika zaplanowano
na 19 marca 2014 roku, w rocznicę początku
okupacji. Po wybuchu skandalu termin przesu-
nięto tak, aby wypadał po kwietniowych wybo-
rach2. Bez dyskusji, konsultacji, konkursu.

Siedmiometrowy monument autorstwa Péte-
ra Párkányi Raaba ma być dość schematyczny.
Jego głównymi elementami są niemiecki orzeł
oraz chroniący Węgry archanioł Gabriel. Twór-
ca tak opisał swoje dzieło (tekst jest podobnie
chropowaty także w wersji węgierskiej): „[Kon-
cepcja] sięga po instrumenty historii sztuki,
przywołuje postaci z historii kultury. [...] Poja-
wiają się dwie kultury: jedna, która uważa, że
silniejszy (a na pewno agresywniejszy) piętrzy 
się (osiąga to, operując przestrzenią architek-
toniczną, tympanonem), osiadając na drugą,
łagodniejszą postać o bardziej miękkich ry-
sach, na reprezentującego Węgry archanioła 
Gabriela, który w historii kultury, w historii
zbawienia jest człowiekiem bożym, siłą Boga.
[...] Archanioł Gabriel z placu bohaterów prze-
chadza się wśród chmur. W mojej kompozycji
zostaje zniewolony, ściągnięty na ziemię. [...]
postać jest piękna i łagodna. Ciało ma doskona-
łe, w spojrzeniu nie ma przerażenia. Twarz ła-
godna, oczy zamknięte. Kompozycja wyjaśnia,
że ze snu zrobi się mara senna. [...] Na rozbitą 
w gruzy, chronioną jego skrzydłem kulturę
opada większa potęga, Trzecia Rzesza czy też
reprezentujący ją symbol nazistowski: impe-
rialny orzeł”.

Mimo pośpiechu – a może właśnie z jego po-
wodu – pomysł i projekt pomnika spotkały się
z żywym, negatywnym odzewem. Zaprotesto-
wała organizacja żydowska Mazsihisz, która 

2 W momencie oddawania artykułu do redakcji, 15 czerwca 
2014 roku, pomnik był nadal w budowie.

W internecie furorę zrobił 
„alternatywny projekt” pomnika
przedstawiający węgierskiego 
psa puli, gwałconego przez
owczarka niemieckiego 
w charakterystycznym
wojskowym hełmie.
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zagroziła bojkotem odsłonięcia pomnika, 
a także obchodów roku Holokaustu, ogłoszo-
nego na 2014 rok. Oburzenie wyraziły także 
partie opozycyjne. 

Wokół miejsca budowy pomnika odbyło się kil-
ka demonstracji, doszło do obalenia otaczają-
cego go płotu. W ramach jednej z demonstracji 
uczestnicy zbudowali „pomnik” z przedmiotów 
łączących się w ich wspomnieniach z Holokau-
stem. Przy ogrodzeniu pojawiły się kamyki, zni-
cze, kawałek szyny kolejowej, ręcznie pisane 
ulotki, małe fl agi, buty – nawiązujące do słyn-
nego pomnika Holokaust, który przyjął formę 
butów ustawionych na nabrzeżu Dunaju, gdzie 
rozstrzeliwano Żydów w zimie 1944/45 roku. 
W internecie furorę zrobił „alternatywny pro-
jekt” pomnika przedstawiający węgierskiego 
psa puli, gwałconego przez owczarka niemiec-
kiego w charakterystycznym wojskowym heł-
mie. Puli bezmyślnie patrzy na niemieckiego 
ofi cera, który trzyma w ręce kawałek kiełbasy3. 

Jednoznacznie negatywne stanowisko wobec 
tego pomnika zajęło też środowisko history-
ków. Wspomniany już Krisztián Ungváry doko-
nał radykalnej krytyki projektu. Przekonywał, 
że nie można przedstawiać okupacji jako walki 
„złych” Niemców i „dobrych” Węgrów. Eich-
mann, który kierował deportacjami węgier-
skich Żydów – przypomniał Ungváry – był zdu-
miony brutalnością węgierskiej administracji 
organizującej wywózki, nigdzie indziej czegoś 
takiego nie widział. Okupacja zamiast nie-
woli przyniosła prawicowej elicie możliwość 
podziału majątku należącego do 800 tysięcy 
Żydów. Co więcej, Niemcy w żadnym wypad-
ku nie dążyli do eksterminacji Węgrów, a kraj 
nie utracił suwerenności – strzałokrzyżowcy, 
lokalne marionetki Niemców, doszli do wła-

3 444.hu, http://444.hu/assets/megszallas_04.jpg
(24.04.2014).

dzy dopiero jesienią, do tego czasu w niewiele
zmienionym składzie działał „przedokupacyj-
ny” rząd4.

Pomnik ten w pełni wpisuje się w politykę histo-
ryczną obecnego rządu. Najpełniejszą wykład-
nię uzyskała ona w preambule do nowej kon-
stytucji. Pada w niej następujące stwierdzenie:
„Uznajemy, że powrót samostanowienia pań-
stwowego naszej ojczyzny, utraconego 19 marca 
1944 roku, nastąpił 2 maja 1990 roku – w dniu
zawiązania się pierwszego Zgromadzenia Na-
rodowego pochodzącego z wolnych wyborów.
Ten dzień uznajemy za początek nowej demo-
kracji i konstytucyjnego porządku naszej ojczy-
zny”. Ta dość odważna teza historyczna skody-
fi kowana w dokumencie prawnym, jakim jest 
konstytucja, w oczywisty sposób jest wygodna 
w tym sensie, że zdejmuje z Węgrów odpowie-
dzialność za całe zło, które miało miejsce w tym
okresie. Chodzi przede wszystkim o Holokaust,
który do dziś pozostaje przedmiotem sporów.
Pomimo tego, że Zagłada miała miejsce przede
wszystkim po zajęciu Węgier przez wojska 
niemieckie i pod nadzorem niemieckim, to
dokonała się także przy pomocy gorliwych rąk 
węgierskiej administracji i bez oporu społecz-
nego. W 2013 roku wicepremier Tibor Navrac-
sics przyznał, że państwo węgierskie ponosi
część odpowiedzialności za Holokaust5, ale
wciąż nie jest to prawda do końca przyswojona. 
Ten wysiłek określenia przeszłości ma dostar-
czyć brakującej narracji na temat drugiej wojny 
światowej. W porównaniu z Polską na Węgrzech
w zasadzie się o niej nie mówi. Na przedwo-
jennych pomnikach ku czci żołnierzy, którzy 

4 K. Ungváry, Az eleven borzalom, HVG.hu, 21.04.2014,
http://hvg.hu/velemeny/20140121_Az_eleven_borzalom 
(5.04.2014). 

5 Navracsics: A magyar állam is felelős a holokausztért, 
Index.hu, 1.10.2013, http://index.hu/belfold/2013/10/01/
navracsics_a_magyar_allam_is_felelos_a_holokausztert
(25.04.2014). 
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polegli w pierwszej wojnie światowej, dodano
tablice upamiętniające – bardzo zdawkowo –
ofi ary także drugiej wojny. Jest parę pomników 
Holokaustu, jest ogólnikowy pomnik na cmen-
tarzu Kerepesi (odpowiedniku Powązek) z nic
niemówiącym napisem „Ofi arom drugiej wojny 
światowej”. Nic niemówiącym, bo do tych ofi ar
zaliczają się zarówno żołnierze polegli w inwa-
zji na Związek Radziecki, pomordowani w ra-
mach Holokaustu, jak i strzałokrzyżowcy zabici
w trakcie oblężenia Budapesztu. Nie wiadomo,
czyją pamięć ma on czcić.

Lokalizacja stawianego pomnika aż gęsta jest 
od kontekstów. Plac Szabadság (Wolności) jest,
obok placów Hősök (Bohaterów) oraz Kossutha,
jednym z miejsc, które co jakiś czas z upodoba-
niem przemeblowuje wielka polityka. To tam
przed wojną stał wielki maszt z opuszczoną do
połowy fl agą na znak żałoby po traktacie Tria-
non6. Otaczały go cztery kompozycje rzeźbiar-
skie, których nazwy zaczeronięto od czterech
stron świata i które symbolizowały utracone
tereny. Na pomniku widniały napisy: „Nasz kraj
to kraina Karpat, Wielkie Węgry założone przez
księcia Arpada, który przetrwa do końca świa-
ta” oraz „Tak było, tak będzie”. Towarzyszył im
nacjonalistyczny wierszyk Hiszekegy, stylizo-yy
wany na modlitwę:
„Wierzę w jednego Boga
Wierzę w jedną ojczyznę
Wierzę w wieczną sprawiedliwość boską
Wierzę w Węgier zmartwychwstanie.  Amen!”.

Od postawienia w 1928 roku fl aga była cen-
tralnym punktem węgierskiej irredenty. Fla-
gę i rzeźby usunięto pospiesznie w zimie 1945
roku, by zwolnić przestrzeń dla stawianego nie-

6 Na mocy jednego z kończących pierwszą wojnę światową 
traktatów, nazwanego od miejsca podpisania traktatem
z Trianon, 4 czerwca 1920 roku Węgry utraciły 2/3 
terytorium i tyle samo ludności. Traktat jest do dziś
powodem wielkiej traumy narodowej.

opodal przez urzędujące w Budapeszcie władze
sowieckie pomnika wyzwolenia i wdzięczności
Armii Radzieckiej. Ten monument przeżył
ciężkie chwile podczas zamieszek w 2006 roku:
zerwano część mosiężnych liter i oblano go far-
bą. W prasie odbyła się wówczas kolejna dysku-
sja, czy mówić o okupacji, wyzwoleniu, czy też
raczej o bardziej neutralnym „uwolnieniu”.
Od tej pory pomnik ogrodzony był płotem, któ-
ry usunięto dopiero niedawno. Dzisiaj często
można tam spotkać patrol policyjny.

Monument ku czci Armii Czerwonej poprzez
symetrię historyczną i przestrzenną z obecnie
stawianym pomnikiem okupacji niemieckiej
– oba pomniki stoją na dwóch końcach placu –
stanie się również pomnikiem okupacji. Maszt 
fl agowy podkreśli historyczną pamięć krzywdy,
dodając okupację niemiecką i sowiecką do lita-
nii najnowszych cierpień Węgrów, zaczynają-
cych się od traktatu Trianon.

Pomnik Trianon
Wybrać można niemalże dowolny z dużej liczby 
pomników, które postawiono w ciągu ostatnich
25 lat. Budowano je oddolnie, spontanicznie,
„z potrzeby serca”, zwykle jako mieszankę szka-
rady z banałem. Weźmy ten z Békéscsaba. Na gra-
nitowy blok z mapą Wielkich Węgier opada meta-
lowe ostrze gilotyny (brąz) z napisem „Trianon”
i datą 4 czerwca 1920 roku. Rama, w której poru-
sza się ostrze, wykonana jest z jasnego wapienia. 

Pomnik odsłonięto 4 czerwca 2008 roku z inicja-
tywy Stowarzyszenia Obywatele dla Békéscsaby.
Odsłonięcia dokonał burmistrz miasta w obecno-
ści między innymi miejscowych przedstawicieli
tak zwanych kościołów historycznych7. W prze-

7 Trianon emlékművet avattak Békéscsabán, Hir6.hu, 
4.06.2008, http://hir6.hu/cikk/10444/080604_trianon_
emlekmuvet_avattak_bekescsaban (26.05.2014).
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mówieniach, używając patetycznego stylu, mó-
wiono o krzywdach Węgrów związanych z Tria-
non. W uroczystości udział wzięło 2–2,5 tysiąca 
mieszkańców, pojawili się członkowie Węgier-
skiej Gwardii; na koniec zagrał przedstawiciel 
narodowego rocka, zespół Kormorán.

Takich pomników jest więcej. Ile dokładnie, 
nie da się powiedzieć, bo nie ma ich rejestru. 
Wszystkie są dość podobne, łączy je pewna 
dosłowność, naiwność i prymitywizm wizu-
alny. Pojawiają się na nich w różnych kombi-
nacjach te same motywy: koniecznie kształt 
Wielkich Węgier, mityczny ptak turul, fl aga 
narodowa, fl aga dynastii Arpadów, korona 
węgierska, podwójny krzyż czy też stylizowana 
litera T (od Trianon), przedwojenny symbol 
ruchu trianońskiego. W pomnikach uderza 
wtórność wobec przedwojennej ikonografi i
Trianon. Masochistyczny kult t ej tragedii na-
rodowej opiera się na bezrefl eksyjnym kopio-
waniu obrazów i języka przedwojennej propa-
gandy rewizjonistycznej. Widać to zwłaszcza 
w muzeum Trianon w Várpalota. To jedyna 
taka instytucja na Węgrzech. Jednym z jej ku-
ratorów jest Zsolt Bayer, prominentny członek 
Fideszu [Węgierskiej Unii Obywatelskiej – 
przyp. red.], więc muzeum jest tym bardziej
interesujące jako element ofi cjalnej polityki 
historycznej.

To, co odwiedzający znajdzie w muzeum, nie 
jest zachęcające. Muzeum prezentuje nie-
chlujnie eksponowaną kolekcję przedwojen-
nych materiałów propagandowych. Okraszone 
jest to kuriozalnymi makietami: parę lalek koło 
wozu to „Węgrzy wygnani z Klużu” (Kolozsvár), 
stół ze stacją kolejową to „przejęcie przez Ru-
munów stacji kolejowej w Klużu” . W tle usły-
szymy propagandowe piosenki rewizjonistycz-
ne. Wszystko w zasadzie bez komentarza, bez 
jakiejkolwiek refl eksji, czym Trianon był dla 
sąsiednich krajów i narodów. 

Pomniki oraz wspomniane muzeum są dzie-
łem inicjatyw lokalnych, bez zaangażowania 
władz szczebla krajowego. Trianon przez
dłuższy czas był omijany przez ofi cjalną poli-
tykę, pozostając domeną indywidualnej eks-
presji, wyrażanej przede wszystkim poprzez
naklejki z kształtem Wielkich Węgier na sa-
mochodach. Kwestię Trianon otwarcie pod-
niósł najpierw Jobbik [węgierska narodowa 
partia polityczna – przyp. red.]. Po wyborach
wygranych przez Fidesz w 2010 roku partia 
zdecydowała się zabrać temat swojemu skraj-
nemu konkurentowi i uchwaliła „dzień jed-
ności narodowej”, który ma być obchodzony 
w rocznicę podpisania traktatu trianońskie-
go, 4 czerwca 1920 roku. Ma on przypominać
o podziale narodu  według granic trianoń-
skich, zamiast, jak to było dawniej, odwoły-
wać się do tradycyjnego rewizjonizmu teryto-
rialnego.

Kiedyś – przed II wojną światową – kult Tria-
non koncentrował się właśnie na odzyskaniu
utraconych terenów, a wyrażało go hasło: „Od-
dawać wszystko!”. Pomniki, jak choćby wspo-
mniana fl aga z placu Szabadság, były fundowa-
ne przez państwo. Rewizjonizm był ofi cjalną 
ideologią, a retoryka Trianon nie znała pojęcia 
przesady. Chętnie operowano pojęciem „zmar-
twychwstania” Węgier (jak gdyby ówczesne –
okrojone – Węgry były „martwe” jako państwo).
W Sátoraljaújhely powstała wówczas kalwaria 
z 14 stacjami służącymi do rozpamiętywania 
utraconych miast i terytoriów. „Małe Węgry to
nie kraj, Wielkie Węgry to raj” – głosiło popu-
larne powiedzenie. Warto przypomnieć, że
podobnie jak Polska, Węgry wtedy właśnie od-
zyskały niepodległość, ale utrata terenów ode-
brała wówczas wszelką radość. 
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Pomnik Alberta Wassa

Ponownie wskazać można dowolny pomnik,
choćby ten sprzed zboru Powrotu do Ojczyzny 
z placu Szabadság. Zbór powstał z inicjatywy 
urzędników węgierskich wyznania kalwińskie-
go, zmuszonych do opuszczenia terenów utraco-
nych przez Węgry po pierwszej wojnie światowej
na mocy traktatu z Trianon8. Pomnik jest mało
interesujący, to prosty odlew głowy Wassa z brązu
na kamiennym postumencie. Inne jego pomniki
to albo podobne rzeźby, albo umieszczone na 
głazie płaskorzeźby z podobizną Alberta Wassa9a .

Ciekawsze niż te dość przewidywalne pomni-
ki jest to, że Albert Wass jest osobą, której po
1990 roku postawiono na Węgrzech najwięcej
monumentów, bo aż 49, nie licząc pomników 
i tablic, na których pojawiają się cytaty z jego
wypowiedzi10. Mniej pomników (cztery) ma na 
przykład István Bibó, wybitny myśliciel i dzia-
łacz polityczny odrzucający wszelkie totalitary-
zmy. Uważanemu przez wielu za najwybitniej-
szego premiera Węgier w XX wieku11 Istvánowi
Bethlenowi postawiono dwa pomniki. Miklósa 
Horthyego także upamiętniono dwoma, pisa-
rza Sándora Máraia – czterema, z czego dwo-
ma w rodzinnych Koszycach. Przywódca rewo-
lucji 1956 roku Imre Nagy został upamiętniony 
14 pomnikami. Kim był Wass i czym zasłużył na 
taką popularność?

Albert Wass to potomek arystokratycznej, sied-
miogrodzkiej rodziny. Z wykształcenia leśnik,
z zamiłowania literat, dzięki swoim utworom

8 Strona muzeum: http://www.hazankert.hu/ (14.06.2014).
9 Więcej pomników Wassa można obejrzeć na stronie:

http://www.wassalbert.eu/?oldal=szoboremlekmu.
10 K. Ungváry, Egy a tábor, egy a zászló. A Fidesz

történelemszemlélete, rękopis, s. 12. Część tekstu
dotycząca pomnika Alberta Wassa opiera się na tym
artykule. 

11 I. Romsics, István Bethlen. A Great Conservative

Statesman of Hungary 1874–1946, Bloomington 1995. 

znany był już przed wojną. W czasie wojny 
walczył na froncie, przed nacierającą Armią 
Czerwoną uciekł do Niemiec, by stamtąd prze-
nieść się do Ameryki. W Rumunii został oskar-
żony o zbrodnie wojenne i skazany na śmierć.
W jego literaturze i publicystyce wielokrotnie
przejawiały się nacjonalistyczne przekonania.
Ciekawie wypada porównanie jego osoby do
Sándora Máraia. Obaj byli podobnego pocho-
dzenia społecznego, obaj urodzili się na tere-
nach utraconych na mocy traktatu Trianon,
obaj byli pisarzami znanymi już przed wojną.
Obaj zginęli śmiercią samobójczą na emigra-
cji. I Wass, i Márai są także współcześnie po-
pularni: w księgarniach dostępnych jest ponad
50 ich dzieł12. Dzieli ich jednak równie wiele. 
Wass idealizował przedwojenne Węgry Hor-
thyego, Márai nimi pogardzał. Wass z radością 
powitał zamknięcie Żydów w gettach, odnosząc
się do nich jako do „szczurów”, Márai napisał:
„Wstyd żyć. Wstyd być pod słońcem”13. Wass na 
emigracji utrzymywał kontakty z organizacja-
mi skrajnie prawicowymi i do końca uważał, że
rewizji Trianon należy dokonać na podstawie
granic historycznych, a nie stosunków etnicz-
nych. Chętnie mówił o zbrodniach sowieckich
i rumuńskich, nigdy o węgierskich. Márai,
choć nader węgierski w swojej literaturze,
„kwestią narodową” w swoim pisarstwie się nie
zajmował, był na to za wielkim indywidualistą.
Przyjmował raczej perspektywę europejską14.

Wśród wymienionych wyżej postaci Wass oka-
zał się najbardziej popularny. Jego książki są 

12 Márai – 69 tytułów, za: JEZW, Portrety miast: Budapeszt

w „Zeszytach Literackich”, Jeż Węgierski, http://
jezwegierski.blox.pl/2008/06/Portrety-miast-Budapeszt-w-
Zeszytach-Literackich.html; Wass – 56 książek, za: JEZW,
11.9% literatury węgierskiej, Jeż Węgierski, http://
jezwegierski.blox.pl/2014/01/119-literatury-wegierskiej.html 
(30.04.2014). 

13 S. Márai, A teljes napló 1943–1944, Budapest 2006,
s. 193.

14 K. Ungváry, Egy a tábor, egy a zászló, op. cit., s. 14. 



chętnie czytane, niektóre trafi ają na listy best-
sellerów, a temat z nimi związany znalazł się 
nawet wśród tematów maturalnych15. Cenią go 
także politycy, którzy chętnie odsłaniają jego 
pomniki i cytują w swoich przemówieniach. 
Jak się zdaje, za popularnością Wassa stoi nie 
tyle antysemityzm, ile samozadowolenie i za-
niechanie konfrontacji z przeszłością16.

Pomnik powstania 1956 roku
W związku ze zbliżającą się 50. rocznicą po-
wstania 1956 roku ogłoszono konkurs na sto-
sowny pomnik. Stanąć miał na niegdysiejszym 
placu Felvonulások (Defi lad), obecnie Ötven-

15 Wass Albert: Elvész a nyom, Érettségi portál 2014, http://
erettsegizz.com/magyar-irodalom/wass-albert-elvesz-a-
nyom/ (15.06.2014). 

16 K. Ungváry, Egy a tábor, egy a zászló..., op. cit., s. 14.

hatosok (Powstańców 1956 roku), na miejscu,
gdzie podczas powstania obalono gigantyczny 
pomnik Stalina. Na konkurs nadesłano 79 prac.
Jury zdecydowało, że nie chce pomnika fi gural-
nego – taka była większość projektów – i wybra-
ło pracę zespołu i-ypszilon w składzie: Tamás
Emődi-Kiss, Tamás Papp i Katalin György17.

Zrealizowany pomnik ma formę klina o kącie 56
stopni. Błyszczące, stalowe ostrze przechodzi
w rozrzedzający się las pordzewiałych, coraz
niższych słupów. Coś, co miało być symbolem
siły powstańców czy też narodu, biorącej się ze
zjednoczenia jednostek, niektórym skojarzyło
się raczej z atakującą formacją Straży Robotni-

17 1956-os emlékmű, BudapestCity.org, http://budapestcity.
org/03-muemlekek/14/56-os-emlekmu/index-hu.htm 
(5.05.2014). 
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czej, którą komuniści utworzyli po powstaniu,
lub z wkraczającymi wojskami radzieckimi18.
Weterani powstania, którzy nie byli zaprosze-
ni do prac jury, zaprotestowali. Ich zdaniem
pomnik nie zawiera nic z ducha 1956 roku, nie
nawiązuje w żaden sposób do tego co się wów-
czas stało19. Budapeszteńczycy szybko ochrzcili
pomnik mianem „szczotki”. 

Odsłonięcie pomnika zbiegło się z antyrządo-
wymi zamieszkami wywołanymi odtajnionym
przemówieniem premiera Gyurcsánya. Przy-
znawał się w nim do kłamstw w kampanii wybor-
czej, używał ordynarnego języka w odniesieniu
do Węgier, wbrew obietnicom wyborczym za-
powiadał zaciskanie pasa. Podczas odsłonięcia 
pomnika kilkusetosobowa grupa zakłócała uro-
czystość okrzykami „Precz z Gyurcsányem!”,
gwizdami i odgłosami silników motocyklowych.
Premier składał kwiaty w asyście ochroniarzy20yy .

Pomnik został więc „skażony” dotknięciem
niepopularnego premiera, prawica go nie
przyjęła. Obecnie stoi zaniedbany, zaśmieco-
ny, woniejący moczem, a w niedziałających re-
fl ektorach ktoś powybijał szyby.

Prawicowy burmistrz István Tarlós rzucił po-
mysł usunięcia pomnika, gdyż, jego zdaniem,
„nie jest piękny”21. Pomysł poparł później Géza 

18 aesculus, Történelmi dráma a Városligetben, táj-kert,
30.09.2009, http://taj-kert.blog.hu/2009/09/30/tortenelmi_
drama_a_varosligetben (15.06.2014).

19 A Felvonulási téri 1956-os emlékmű: éket ver, vagy 

egyesít? – képriport, goldola.hu, http://gondola.hu/
cikkek/51004-A_Felvonulasi_teri_1956-os_emlekmu__
eket_ver__vagy_egyesit__-.html (15.05.2014). 

20 Október 23. – Felavatták az 1956-os forradalom

központi emlékművét, Magyar Tavirati Iroda, 23.10.2006, 
http://1956.mti.hu/pages/News.aspx?ID=157027
(15.06.2014). 

21 A. Földes, Az 56-osok mindent átölelő oszlopot

építenének, Index.hu, 4.10.2010, http://index.hu/kultur/
klassz/2010/10/04/az_56-osok_sztalin_szobor_meretu_
jancsikat_epitenenek/ (15.06.2014). 

Szőcs, sekretarz stanu odpowiedzialny za 
kulturę. Na placu Powstańców 1956 roku ma 
powstać, według planów rządu, szereg muze-
ów, dla pomnika miejsca nie będzie22. Twór-
cy pomnika wydali oświadczenie, w którym
wyrazili swoje zaniepokojenie sytuacją. Jak 
się sprawa zakończy, na razie nie wiadomo.
Nie jest do końca przypadkowe, że to akurat 
pomnik 1956 roku okazał się tak kontrower-
syjny. Powstanie jest najnowszym elementem
węgierskiego dyskursu o pamięci narodo-
wej. Publiczne stwierdzenie Imre Pozsgaya,
członka Biura Politycznego Węgierskiej So-
cjalistycznej Partii Robotniczej, że w 1956
roku miało miejsce powstanie ludowe, a nie
kontrrewolucja, zelektryzowało społeczeń-
stwo w okresie przed zmianą ustroju. To
w jego rocznicę, 23 października 1989 roku,
ogłoszono powstanie Republiki Węgierskiej.
Jego wybuch upamiętnia święto narodowe.

Mimo tego dwaj protagoniści wydarzeń, János
Kádár i Imre Nagy, cieszą się identyczną popu-
larnością wśród społeczeństwa. W badaniach
przeprowadzonych w 2006 roku 52% zapyta-
nych utrzymywało, że obaj odegrali pozytywną 
rolę w historii. Różnica jest tylko taka, że 7%
uważa, iż rola Nagya była negatywna, 20%
zaś krytycznie ocenia Kádára23aa . Może gdyby 
Kádára jednoznacznie potępiano, a Nagya 
uznawano, kontrowersji dotyczących pomnika 
też byłoby mniej.

22 Az ‘56-osok terén akar múzeumi negyedet a kormány,
origo.hu, 15.02.2011 http://www.origo.hu/
kultura/20110215-az-56osok-teren-akar-muzeumi-
negyedet-a-kormany.html (20.05.2014).

23 „Népünk olyan egységes…” Nagy Imre a legkevésbé

megosztó 20. századi történelmi alak, Medián
Közvelemény- és Piáckutató Intézet, 19.10.2006, http://
www.median.hu/object.11f0c4b2-7679-47a5-8d02-
0ec553182b9d.ivy (15.06.2014).



78

Park pomników

Wśród wyzwań, które przyniósł Węgrom koniec 
socjalizmu, pojawiło się pytanie, co zrobić z po-
mnikami poprzedniej epoki. Przeprowadzone 
wówczas badania opinii publicznej pozwoliły 
na wyodrębnienie trzech propozycji w tej kwe-
stii. Najliczniejsza grupa uważała, że są rzeczy 
ważniejsze od pomników i to nimi trzeba się 
zająć, na pomniki oraz ich usunięcie natomiast 
nie należy wydawać ani grosza. Druga, mniej-
sza grupa, popierała przeniesienie pomników 
do specjalnego parku. Trzecia, najmniejsza li-
czebnie, ale i najaktywniejsza na ulicach grupa 
domagała się ich całkowitego usunięcia24aa .

Tymczasem pomniki malowano lub oblewa-
no farbą, artyści używali ich do happenin-
gów, a radykalni działacze nawoływali do ich 
zburzenia, niekiedy przechodząc od słów do 
czynów25. Na niektórych pomnikach – jak na 
przykład w przypadku postaci kobiety wypusz-
czającej gołębia – dokonano niewielkiej korek-
ty (usunięcie pomniejszych elementów, zmia-
na napisu), rozwiązując tym samym problem 
ich pochodzenia. Inne pomniki przeniesiono, 
jeśli się do tego nadawały, na cmentarze26.

Takie korekty były możliwe tylko w odniesieniu 
do niektórych pomników. Pozostały najbar-
dziej wyraziste monumenty Lenina, Marksa 
czy węgierskich przywódców komunistycz-
nych. Oczywista była koncepcja ich zburzenia, 
bo tak właśnie zrobili komuniści przejmujący 
władzę w drugiej połowie lat 40. Na konferencji 
w 1990 roku historyk sztuki Tibor Wehner za-
proponował, by pomniki po prostu zostawić na 
miejscu: „Niech pokryją się pyłem, niech zaro-
sną je chwasty; opuszczone, pozbawione pier-
wotnej funkcji, ale na pierwotnym miejscu. 
Niech zachowają historię, pamięć o zakłama-
nym okresie wytwarzającym ersatz sztuki”27.

24 „Népszabadság”, 16.10.1992, s. 6.
25 J. Pótó, Az emlékeztetés helyei. Emlékművek és

politika, Budapest 2001, s. 240.
26 G. Boros, Emlék-mű, Budapest 2001, s. 101–110. 
27 Ibidem, s. 104.

Zwyciężyła jednak inna koncepcja. Jeszcze w lip-
cu 1989 roku historyk literatury László Szörényi
opublikował krótki tekst pod tytułem Ogródek 
leninowski. Zaproponował w nim, by komuni-
styczne pomniki zebrać w parku, gdzie chętni
mogliby je – za pieniądze – oglądać. W duchu
czasu pisał: „[Turyści z Zachodu] tłoczyliby się,
by zobaczyć, pierwszy na świecie, ogródek leni-
nowski. Płaciliby. W twardej walucie”28. Decyzję
o utworzeniu parku pomników samorząd Bu-
dapesztu podjął 5 grudnia 1991 roku. Miał po-
wstać w XXII dzielnicy, która zaoferowała grunt.
Konkurs na projekt parku wygrał architekt Ákos
Eleőd.

Wejście do parku prowadzi przez wielką, ceglaną 
bramę przykrytą tympanonem. Po bokach stoją 
pomniki Lenina i Marksa. Środkowa brama z że-
laza, z wypalonym na niej wierszem Gyuli Illyésa 
pod tytułem Jedno zdanie o tyranii (i Egy mondat ((
a zsarnokságról), nigdy nie jest otwierana, do wnę-
trza wchodzi się przez bramy boczne. Przez park 
prowadzą trzy pętle spacerowe (znak nieskończo-
ności); przy pierwszej stoją pomniki wyzwolenia,
przy drugiej – pomniki osobistości ruchu robot-
niczego, przy trzeciej – pomniki związane z poję-
ciami i wydarzeniami ruchu robotniczego. Park 
zamykają dwa pomniki radzieckich parlamenta-
rzystów, które kiedyś stały przy wyjazdach z Buda-
pesztu na wschód i południowy zachód29. 

Historyk sztuki György Szücs napisał o parku,
że „umieszcza on pomniki w cudzysłowie, ale
przy tym uważa, by nie pokazywać ich jako we-
sołe panoptikum”30. Według innego historyka 
sztuki, Gézy Borosa, park pokazuje zarówno
dyktaturę, jak i demokrację, z których tylko ta 
ostatnia potrafi  odważnie i z godnością spojrzeć
w twarz przeszłości31. Oby Węgrzy zawsze potra-
fi li tak konfrontować się ze swoją historią.             

28 L. Szörényi, Leninkert, „Hitel”, 5.07.1989, s. 62. 
29 J. Pótó, Az emlékeztetés helyei..., op. cit., s. 245–246.
30 G. Boros, Szoborpark, Budapest 2002, s. 6,

http://epiteszforum.hu/boros-geza-szoborpark (4.05.2014).
31 Ibidem, s. 7.
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