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 Nemcsak a könyveknek, a szobroknak is megvan a történetük. Bob Dent 

angol író, szerkesztő már Liverpoolban fölfigyelt a köztéri szobrokra. 1986 óta 

Budapesten él, azóta jónéhány könyve, írása megjelent a magyar történelemről, 

politikai életről és a magyar kultúráról. Nem csoda, hogy ötödik Budapestről 

szóló könyvét a köztéri szobroknak szentelte, hiszen nemigen van még egy 

olyan történelmi város Európában, ahol ilyen sok, szebbnél szebb köztéri szobor 

lenne, mint Budapesten.    

 Bob Dent azért írta meg ezt a könyvet, hogy változtasson a szobrok 

„láthatatlanságán”: vegyük észre, álljunk meg és járjuk körbe a híres emberek 

szobrait, ismerjük meg az alkotókat és a megörökített embereket és műveiket, a 

szobrok felállításának, esetleg eltávolításának és visszahelyezésének a történetét. 

Külön érdekessége a könyvnek, hogy egy kicsit a külföldi szemszögéből 

tekinthetünk saját történelmünkre, kultúránk híres mestereire. Magyar 

tanároknak és magyarul tanuló diákoknak egyaránt ajánlom a könyvet, amely 

bepillantást enged  a magyar történelembe, politikai életbe, irodalomba, 

képzőművészetbe és nem utolsó sorban Budapest szobrainak történetébe. 

 A könyv három nagy  és négy rövidebb fejezetre tagolódik. Az Emberek 

és hatalom 

c. százoldalas fejezetben Szent István, Szent Gellért, Imre herceg, Mátyás király, 

Pázmány Péter, II. Rákóczi Ferenc, József főherceg, Kossuth Lajos, Széchenyi 

István, Batthyányi Lajos, Deák Ferenc, Eötvös József, Táncsics Mihály, Baross 

Gábor, Sissi, Rudolf főherceg, Károlyi Mihály, Klebelsberg Kunó, Nagyatádi 

Szabó István és Kovács Béla, Nagy Imre és a Hősök tere szobraival 

ismerkedhetünk meg. A második, ugyancsak terjedelmes fejezet A kultúra 

hőseinek (Anonymus, Kőrösi Csoma Sándor, Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor, 

Jókai Mór, Vörösmarty Mihály, Arany János, Mikszáth Kálmán, Beniczky 

Hermina, Gárdonyi Géza, Ady Endre, Móricz Zsigmond, József Attila, Liszt 

Ferenc, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lukács György, Ybl Miklós, Alpár Ignác, 

Pecz Samu, Lechner Ödön és Kós Károly) a szobrával ill. szobraival 

foglalkozik. A harmadik fejezet a Háború és emlékezet címet viseli, és olyan 

szobrokkal kapcsolatos kérdésköröket vizsgál, mint a Dózsa György és az 1514-

es parasztháború, a törökellenes háborúk, az 1848-49-es szabadságharc, a 

lengyel kapcsolat, Görgey Artúr – Egy áruló szobra?, az első világháború, egy 



közjáték – 1919, Harry Hill Bandholtz  tábornok, Trianon, a spanyol 

polgárháború, a második világháború, a Horthy-emlékműből lett szovjet 

emlékmű, a sokat vitatott turulszobor és Apor Vilmos hősiessége.  

A könyvben külön fejezet szól a tragédia emlékműveiről: a magyar 

holokausztról, az 1956-os emlékművekről, néhány szocialista realista stílusban 

alkotott szoborról, és jónéhány furcsa, rejtélyes emlékműről is. A szobrok 

bemutatása kapcsán olyan történelmi hősökkel és  kérdésekkel is foglalkozik a 

szerző, akiket és amelyeket különféleképpen értékeltek az egyes korok. A 

nézetek, vélemények konfrontálása gondolatébresztően hat az olvasóra. 

 A Mesélő szobrok elolvasása után egész biztos, hogy nem fogunk 

közömbösen elmenni a budapesti emlékművek mellett, és „akárcsak a fákat, 

egyszerűen az utca részének tekinteni őket”.   

   


