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I.

Nemrég három, visszhangot alig kiváltó hír jelent meg a sajtóban. Az első híradás 
egy első világháborús, a másik kettő második világháborús emlékművel volt kap-
csolatos. Hamburgban néhány kerületi képviselő megpróbálta eltávolítani azt a fel-
iratot, amelyet a 76-os számú gyalogezred a saját halottainak szentelt. Az 1914-es 
idézet Heinrich Lerschtől származott: „Németországnak a halálunk árán is élnie kell.” 
A városi tanács határozata értelmében a felirat maradt – egy letűnt kor szemléletének 
lenyomataként.1

1975 szeptemberében Stukenbrockban a katonai hadifogolytábor (Stalag 326 VI-K) 
áldozatainak tiszteletére emlékünnepséget rendeztek. Ennek során az itteni teme-
tőben nyugvó 65 000 szovjet fogoly emlékműve előtt és számos, a keleti blokkból 
érkező látogató szeme láttára több sebesülttel járó verekedés tört ki. A Német Kom-
munista Párt (DKP) és Németország Kommunista Pártjának (KPD) tagjai verekedtek 
össze, mivel mindkét fél saját magát tekintette a halottak jog szerinti örökösének. 
A német rendőrség csak az után avatkozott be, hogy a „maoistákat/leninistákat” 
kiüldözték a temető területéről.2

1976 júliusában az elzászi Struthof mellett található egykori koncentrációs tábor 
múzeumbarakkját ismeretlen tettesek felgyújtották. Az 1960-ban fölavatott emlék-
műre (1. kép), amely az alapítók szerint a krematórium tüzét szimbolizálja, illetve 
fölfelé futó spirálként az örök reménységre emlékeztet, az elkövetők egy dátumot 

* Kriegerdenkmale als Identitätsstiftungen der Überlebenden. In: Identität. Hrsg.: marquard, 
Odo – Stierle, Karl-Heinz. München, Fink, 1979. (Poetik und Hermeneutik, 8.) 255–276.

A német címben szereplő „Kriegerdenkmal” fordítása az itt olvasható szövegben „háborús 
emlékmű”. A német szaknyelvben ez az emlékműtípus kizárólagosan a háborúban elesett ka-
tonáknak állít emléket, tehát elkülönül mind az általánosságban a háború áldozatainak állított 
emlékművektől, mind a győzelmet megörökítő alkotásoktól, vagyis a győzelmi emlékművektől 
is. (A fordító megjegyzése.)

A megjegyzésekért és segítségért köszönettel tartozom a kollokvium résztvevőinek, melynek 
eredményei összefoglalva ebben a kötetben találhatók, és azon munkacsoport tagjainak, amely 
a Bielefeldi Egyetem Interdiszciplináris Centrumában tartott konferenciát Halotti emlékművek és 
halotti képek művészet és politika között címmel. A konferencia többek között egy német és francia 
háborús emlékműveket összehasonlító kutatás előkészítője is volt, melyben a szerző Lurz, Riedl, 
Roques és Vovelle urakkal együtt vesz részt. (A szerző megjegyzése.)
1 Zeitmagazin, 9. szám, 1972. március 3.
2 Neue Westfälische [Zeitung], 1975. szeptember 8.
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mázoltak: 1945. január 27. Ezen a napon – immár a felszabadulás után – 1100 új 
foglyot, a vád szerint német kollaboránsokat, internáltak ide.3

Mindhárom esemény rokon jelenségre utal. A történésekbe bevont emlékművek 
nyilvánvalóan túlmutatnak eredeti szerepkörükön: az azokra a halottakra való em-
lékezés életben tartásán, akik tiszteletére létrehozták őket. Hamburgban a túlélők 
vagy a leszármazottak megpróbáltak szembeszegülni egy olyan elvárással, amelyet 
az emlékmű a húszas évek óta támasztott a befogadóval szemben. – Stukenbrockban 
két politikai párt próbálta meg ma egymást kizáró módon kisajátítani az oroszok 
múltbeli halálának emlékezetéhez való jogot. – Struthofnál, már amennyire egy 
ilyesfajta értelmezés lehetséges, elzásziak tiltakoztak azon emlékezetkultúra ellen, 
amely a saját áldozatait kizárja, vagy legalábbis hallgat róluk.

A reakciók sokfélesége dacára közös az emlékművek által megtestesített kihívás. 
Itt bemutatott típusuk az erőszakos halálra emlékeztet, és identifikációt tesz lehe-
tővé: egyrészt a halottak, a meggyilkoltak, az elesettek identitását határozza meg 
– hősként, mártírként, győztesként, hozzátartozóként, esetleg legyőzöttként azo-
nosítja őket; továbbá a becsület, hit, hírnév, hűség és kötelesség őreként vagy hor-
dozójaként; végül a haza, az emberiség, az igazságosság, a szabadság, a munkás-
osztály vagy a mindenkori alkotmány megőrzőjeként és védelmezőjeként. A sor 
tetszés szerint folytatható. 

3 Nikolas Benckiser tudósítása in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1976. július 22. A tábor történetével 
és magával a műemlékkel kapcsolatban ld. KZ-Lager Natzweiler Struthof, 1966.

1. kép: Bertrand Monnet – Lucien Feugniaux:
a koncentrációs tábor emlékműve, Natzweiler–Struthof, 1960
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Másrészt a túlélő szemlélő maga is szembesül egy identifikációs ajánlattal, amely-
hez valamiképp viszonyulnia kell. Az a közhely, mely szerint „mortui viventes obligant” 
(„a halál lekötelezi az élőket”), a fönti felsorolás függvényében különféleképpen értel-
mezhető. A halottak ügye a mi ügyünk is. A háborús emlékmű nem csak a halottakra 
emlékeztet, számon kéri az elvesztett életet is, hogy így adjon értelmet a túlélésnek.

Végezetül az az elv is érvényesül, hogy a halottakra halottakként emlékezünk 
– az említett példák mindegyike magában foglalja ezt, jóllehet több vagy kevesebb 
jelentést tulajdonítanak neki.

A halotti emlékművek természetesen egyidősek az emberiség történetével. Az 
ember azon alapvető meghatározottságából erednek, hogy élet és halál összefonódik, 
még ha e kettő viszonya változó is. Ezt a szomszédosságot III. Ince pápa közismert 
módon így fogalmazta meg: „Morimur ergo semper dum vivimus, et tunc tantum 
desinimus mori cum desinimus vivere.” („Amíg tehát élünk, mindig elmúlunk, és csak 
akkor nem lesz többé elmúlás, ha megszűnik az élet.”)4 Ez a tény a halotti emlékművek 
feltétele, és ez az, amit Heidegger később a halál felé tartó létként elemzett.

Háborús emlékművek esetében, amelyek az erőszakos, emberkéz okozta halálra 
hivatottak emlékeztetni, másként fest a kép. Az emlékezésen túlmenően a halál 
igazolhatóságának kérdését is feszegetik. Olyan tényezők is szerepet játszanak, 
mint önkény, szabadság és önkéntesség, kényszer és erőszak, amelyek az úgymond 
természetes halálon túlmenően igazolásra szorulnak, és éppen ezért különösképp 
kiérdemlik a megemlékezést. Ennek tükrében III. Ince mondását így kellene módo-
sítanunk: az ember addig él, ameddig meg nem ölik, és csak akkor fejezi be életét, 
amikor már nem megölhető. A húszas évek nyelvére lefordítva: a halál felé tartó 
emberi lét az agyonütés felé tartó lét is.

Meghalni egyszemélyes tevékenység, egymás megöléséhez ketten kellenek. Az, 
hogy az egyik ember képes megölni a másikat, talán még inkább meghatározza az 
emberiség történelmét, mint az embert alapvetően meghatározó halandóság.

Az ember nemcsak egyszerűen meghal, hanem valamiért hal meg. Egyelőre 
hagyjuk nyitva, ki dönt arról, hogy minek a nevében történik a halál: a gyilkos, a 
haldokló vagy azon közösség nevében, amely keretein belül a résztvevők, illetve 
érintettek cselekszenek, vagy pedig mindezek nevében egyszerre, még ha külön-
féleképpen is. Számtalan válaszlehetőség van, amellyel a történelmi antropológia 
foglalkozhat.5 Ami bizonyos: a „meghalni valamiért” emlékművekben megjelenített 
értelmet a túlélők teremtik, nem a halottak. Hiszen az az értelem, amelyre a halottak 
a saját halálukban, illetve halálukon keresztül lelhetnek, számunkra nem megta-
pasztalható. Ez az értelem egybeeshet a túlélők értelemalkotó tevékenységével; ebben 
az esetben a halottak és az élők közös identitásáról beszélhetünk. A thermopülai 
harcosok sírfeliratát számos későbbi politikai közösség használta fel így vagy úgy, 
hazafias erkölcsösségét nyomatékosítandó. De ez az ex post értelemalkotás éppúgy 
el is vétheti azt az értelmet, amelyet a halott esetleg meglelhetett a saját halálában. 
Hiszen az egyén halála megfoghatatlan.

Így tehát az a különbség, amely az emlékezésre kötelező múltbéli halál és a hábo-
rús emlékmű által felkínált vizuális értelmezés között fönnáll, kettős identifikációs 

4 Lőkös Péter fordítása. Segni, 2005. 25.
5 A legfrissebb példa erre thomaS, 1975.
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folyamatról hozott döntés. A halottak ugyanazért az ügyért álltak, amelyért a 
túlélő emlékmű-alapítók is ki akarnak állni. Hogy ez a kettő ténylegesen ugyanaz 
az ügy-e, nem tartozik a halottak döntéskörébe.

A történelem ugyanakkor azt tanítja, hogy az idő múlásával az eredetileg su-
gallt identitás az emlékmű alapítóinak hatásköréből is kikerül. A tartósságra be-
rendezkedett emlékművek minden másnál nyilvánvalóbbá teszik a mulandóságot.

Olyan ellentmondás ez, amely okfejtésem során feloldódik. Tézisem, melyet tör-
ténelmi érvekkel szeretnék levezetni, a következő: az egyetlen identitás, amelyet 
hallgatólagosan minden háborús emlékmű maradandóan magában foglal, a halottak 
önmagukkal való azonossága. Valamennyi politikai vagy társadalmi identifikáció, 
amely a „meghalni valamiért” elvét megpróbálja képivé és állandóvá tenni, elillan 
az idő múlásával. Ezzel együtt megváltozik az az üzenet is, amelyet az alkotás ala-
pításakor közvetíteni hivatott volt.

II. A modernségbe való átmenet

A halál biológiai okainak tudományos módszerekkel való föltárásával és a várható 
élettartam egyidejű – szintén a természettudományoknak köszönhető – növekedé-
sével párhuzamosan meghatványozódtak a lehetséges halálnemek csakúgy, mint 
az erőszakos halálesetek. Legalábbis ez derül ki az elmúlt két évszázadban vezetett 
halálozási statisztikákból.6 Ugyanerre az időszakra esik az Európa szinte minden 
településén megtalálható háborús emlékművek megjelenése, illetve elterjedése is.

A háborús emlékművek olyan identifikációs lehetőségeket kínálnak föl, amelyek 
a francia forradalom előtt még elképzelhetetlenek voltak. Ebből kifolyólag először is 
két megjegyzést fűznék a forradalom előtti halotti emlékművek jellemzőihez. Egy-
részt a halál földöntúli világát képi módon jelenítették meg, a halált nem a végként, 
hanem átmenetként értelmezték. Másrészt viszont az így ábrázolt, mindinkább 
egyénivé váló halál evilági vonatkozásában megmaradtak a rendi különbségek. 
E két jelenség – mely körülbelül a 12. századtól a 18. századig terjedő időszakban 
figyelhető meg – nem áll szöges ellentétben egymással. A késő középkori halotti 
táncnak eleinte nem volt forradalmi értelemben vett osztálykritikai éle. A mindenki 
között egyenlőségjelet tevő halál színe előtt minden egyes rend megmérettetésre 
került emberi kvalitása függvényében. A rendi sokszínűséget az evilági oldalon a 
halál színe előtti egyenlőség megjelenítette, a túlvilág pedig elnyelte.

Különösen szembetűnő ez az úgynevezett kettős síremlékek esetében (2. kép), 
amelyek a 15. és 16. században Franciaország, Anglia és Németország területén 
terjedtek el.7 A felső rész a földi, ugyanakkor a személytől független hivatali 
státuszt mutatta be, a fejedelmet hatalmi jelképekkel és hivatali viseletben ábrázolta, 
míg alatta bomlott el a holttest, hogy az egyéni lélek az örök ítélet színe elé járul-
hasson. A fejedelem a maga fejedelmi voltában reprezentálta halhatatlan hivatali 
státuszát, ugyanakkor emberként is képviselő volt – a halandó ember, mindenki 
reprezentációja.

6 thomaS, 1975. 106. skk.
7 kantorowicz, 1957. 419–436.; cohen, 1973.
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Az effajta alkotások, melyek a hivatali posztot és az egyént egymástól elválasztva, 
ugyanakkor egymásra vetítve mutatták be, a fejedelmek és a gazdagok kiváltságai 
voltak. Katonák még a 18. században sem jelennek meg háborús emlékműveken, 
habár minden győzelmi monumentumon megtalálhatók. A zsoldosok vagy az álla-
milag toborzott katonák az emlékműre méltatlan legalsóbb rendhez tartoztak. Egy 
1727-ből származó katonai kézikönyv tiltakozik az ellen, hogy a katonákat éppúgy 
elégetik, mint a boszorkányokat vagy a pénzhamisítókat.8 Mindeközben a jó öreg 
Frigyes a nép kovászaként tartotta őket számon. Még a königgrätzi csata után is, 
vagyis abban a korszakban, amikor a katonák már igenis emlékműre méltók voltak, 
egy bányajáratban helyezték el a halottakat, a sedani csatát követően pedig csak 
hevenyészetten betemetve hagyták őket a csatamezőn.9 Azok az emlékhelyek vagy 
emlékkápolnák, amelyeket az elesettek számára hoztak létre, és példának okáért 
a harmincéves háború korából származnak, az ember vétkessége miatti bűnbánat 
jelképei voltak. A halál keresztényi transzcendenciája és az empirikus halál társa-
dalmi rendeket lebontó ténye kölcsönösen utalt egymásra. A halál az evilágot a 
túlvilággal összekötő kapocs volt, amely lehetővé tette az elmúlás mind földi, mind 
túlvilági összefüggéseinek meghatározását. Mindezt egyfajta feszültség uralta, hi-
szen a „nagyok” nagyszabásúan megdicsőültek, miközben az elesett zsoldosok tö-
megének csak bűnbánati jelképek jutottak anélkül, hogy az egyén haláláról bárki 
megemlékezett volna.

Az újkor küszöbén bekövetkező változás szintén két képletbe foglalható. Egy-
részt miközben a halál transzcendentális értelemalkotó ereje mindinkább gyengül, 
sőt megszűnik, megnövekszik az evilági igény a halál megjelenítésére. Habár a 
keresztény halottábrázolásoknak mindig volt evilági vonatkozása is – elegendő a 
mainzi érsekek sírhelyére gondolni –, most megváltozik az emlékhelyek rendelte-
tése. Evilági funkciójuk öncélúvá válik. Kialakul a polgári emlékműkultusz,10 ezen 
belül is a háborús emlékművek típusa. A francia forradalom és a szabadságharcok 

  8 flemming, (1726). 375.
  9 Fél évvel később elégették a holttesteket, ld. fayanS, 1907. 22.
10 riegl, 1903.; Schrade, 1934. Gondolatmenetem számára iránymutató nipperdey, 1968. A Thyssen 
Alapítvány kiadványsorozatából ld. még mittig–plagemann, 1972.

2. kép: II. Vilmos hesseni tartománygróf (1469–1509) síremléke, Marburg, Elisabethkirche
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óta egyre növekszik az elesett harcosok számára készült halotti emlékművek száma. 
Templomokban és temetőkben állnak, de a templom terét is elhagyják, hogy köz-
tereken vagy a természetben jelenjenek meg. Immár nemcsak a katona halála az, 
ami politikai célt szolgál, hanem a politika szolgálatában áll a rá való emlékezés is, 
amely feladatot a háborús emlékmű látja el. A katona halálára való emlékezés evi-
lági teendő, amely már csak a túlélők jövőjét tartja szem előtt. A halál keresztény 
értelmezésének visszaszorulása így teszi lehetővé a tisztán politikai és társadalmi 
értelemalkotások létrejöttét.

Másrészt a háborús emlékművek egyre szélesebb körű elterjedésével együtt 
hullik le róluk a meghaladott rendi különbségtétel gúnyája. Az evilági maradan-
dóságnak, mely eddig a nagyok kiváltsága volt, immár mindenki nevében magá-
ban kellett foglalnia minden egyes embert. Egyetlen elesett is megérdemelhette az 
emlékművet. A funkcionalizálódás demokratizálódással egészült ki. A halál előtti 
egyenlőséghez, amely korábban csak a keresztény túlvilág vonatkozásában volt ér-
vényes, azon politikai közösséggel szemben megfogalmazott egalitárius követelés 
társul, amelynek eleget téve a halál bekövetkezett. Az emléktáblákon és -műveken 
minden halott neve egyesével kerül felsorolásra, vagy legalábbis a halottak pontos 
száma olvasható rajtuk, hogy a jövőben senki emlékezete se vesszen el. A demok-
ratizálódás ezen formája minden európai kultúrával és tradícióval rendelkező ál-
lamban bekövetkezik, függetlenül azok eltérő alkotmányos formájától.

Az általános hadkötelezettség bizonyosan szerepet játszott abban, hogy minden 
elesettnek kijárjon az emlékmű, de nem volt alapvető feltétele ennek a folyamatnak. 
Erről tanúskodik az a számos hősi emlékmű a hadkötelezettségről lemondó Nagy-
Britanniában, amelyet a tengerentúli és gyarmati területeken viselt háborúk után 
állítottak, és amelyek a búr háborúra emlékeztető és a világháborús emlékműtípu-
sokat megelőlegező művekben érték el csúcspontjukat.

A funkcionalizálódás és a demokratizálódás folyamatai válnak láthatóvá a há-
borús emlékművek történelmi alakulásában. Arra az ügyre kell hangolják a túlélő 
szemlélő politikai érzékenységét, amely miatt a katona halálára emlékezni kell. Az 
egész processzus természetesen csak hosszan tartó folyamatként írható le, mely 
nemzeti és vallási hovatartozás függvényében különféle módon bontakozik ki, és 
amely csak számos keresztény jelentéssel kiegészülve vagy felruházva, illetve a ke-
reszténységre visszavezethető újítással vagy maradvánnyal együtt érhető tetten.

Módszertanilag különösen nehéz elválasztani egymástól a keresztény és a nem-
zeti elemeket. Az antik és egyiptomi formákhoz való, már a reneszánsz óta jellemző 
visszanyúlás, később pedig a természetet idéző és geometriai jelnyelv használata a 
késő felvilágosodás óta olyan kizárólagosságra tett szert, amely a halál keresztény 
értelmezését képileg hatályon kívül helyezte. Ha a 19. században számos keresz-
tény jel fel is tűnt ismét, ez az ikonográfiai tény egy ikonológiai szempontból más-
képp olvasandó kontextusra utal. Antik képrészletek jelentéstartalma a barokkban 
hajlamos volt pusztán keresztényi lenni, míg a keresztény képrészletek jelentés-
tartalma a 19. században egy másik irányba is mutathat: elsősorban az identitás 
nemzeti jövő érdekében történő megszilárdítása irányába. Másként fogalmazva: az 
ikonográfiai formai eszköztár nem enged egyértelmű következtetéseket levonni 
az ikonológiai jelentésről. A harcosok emlékműve mindenesetre már önmagában is 
az újkor vizuális ismertetőjegye.
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A fordulat jelének tekinthető Pigalle-nak a Moritz von Sachsen számára készült 
nagyszabású síremléke (3. kép).11 Itt a földi vég elfogadását láthatjuk, bármiféle 
túlvilági kiteljesedésre utaló jelzés nélkül. A kripta felé tartó marsall az örök eré-
nyesség szimbólumaként a piramist, hírneve jeleként a trófeákat, túlélőkként pedig 
a gyászolókat hagyja hátra. Őket sújtja vezérük halála, ezt a halált panaszolják el 
anélkül, hogy belőle reményt meríthetnének.

Az újabb kor vizuális ismertetőjegye az is, hogy a halotti emlékműveken a 
gyász egyre gyakrabban jelenik meg, ezen a téren Canova bécsi és római munkái 
felülmúlhatatlannak bizonyultak. Mióta a halál értelme a túlélők vonatkozásában 
jelenik meg, azóta versengenek nem keresztény szimbólumok keresztényiekkel, 
hogy időről időre teljesen visszaszorítsák őket. A szubjektív gyász ábrázolása csak 
magánjellegű kifejeződése lehetett a halál átértelmezésének, amely jelentésváltozás 
ugyanakkor lehetővé tette, hogy a halál a politikai képvilágban teljességgel a min-
denkori közösségek szolgálatába álljon.

III. A halál ábrázolásának funkcionalizálódása a túlélők javára

A háborúkban, polgárháborúkban elszenvedett, emberkéz okozta halál természe-
tesen kezdetektől fogva rendelkezett politikai funkcióval. Csakhogy a keresztény 
tanítás megfosztotta a halált a maga evilági véglegességétől. A politikai funkcio-
nalizmus csak akkor sajátíthatta ki az elmúlást, amikor a halál túlvilági jelentéste-
remtő ereje megszűnt. A háborús emlékművek egy időbeli enyészpontra utalnak a 
jövőben, amikor is a halálról való monumentális megemlékezésre felhatalmazott 
közösségnek szilárd identitással kell rendelkeznie. Ez különösképp igaz a hírességek 

11 Vö. hüttinger, 1963.

3. kép: Jean-Baptiste Pigalle: Moritz von Sachsen marsall síremléke,
Strasbourg, Saint-Thomas, 1753–1765
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csarnokaira, a kegytemplomokra, a gigantikus emlékművekre, amelyek költségei 
messze meghaladták a közösség vagy az adott katonai hagyományőrző csoport 
anyagi lehetőségeit.

A 19. és 20. századi monumentális emlékművek építészetének elméleti meg-
alapozását már 1808-ban elvégezte William Wood, aki Londonban a merkantilista 
angolok hősi kedvének fokozására egy hatalmas piramis építését javasolta.12 Sze-
rinte csak és kizárólag egy piramis rendkívüli mérete képes az angol nép érzékeit 
jó irányba terelni, vagyis elérni, hogy hazájukért síkra szálljanak. Wood diagnózisa 
így szólt: „the ordinary feelings of men are not adequate to the present crisis.” („Az emberek 
hétköznapi érzései nem felelnek meg a jelenkori válságnak.”) A lakosságot a letargiából 
és egoizmusból kirántani oly akkor lenne lehetséges, ha a háború halottainak földi 
halhatatlansága, „unceasing fame, long duration” („múlhatatlan dicsősége, tartóssága”) 
biztosított volna. Ennek egyetlen lehetséges módja egy óriási emlékmű, „to delight, 
astonish, elevate, or sway the minds of others through the medium of their senses” („amely 
gyönyörködtet, ámulatba ejt, emelkedetté tesz, vagy mások szellemét az érzékeiken keresztül 
befolyásolja”). Wood szerint az építési költségek a várható nyereséghez képest ele-
nyészők lennének: mindössze háromnapnyi háború kiadásai szükségesek ahhoz, 
hogy az alkotás állandó motivációt biztosítson a hősi halálra.

Természetesen ritkán fordult elő, hogy egy háborús emlékmű pszichológiai 
feladatát olyan egyértelműen fogalmazzák meg, hogy bármiféle ideológiakritikus 
elemzés fölöslegessé váljon. Wood terve csak a háború után valósult meg, mégpedig 
Waterloonál, ahol Liège polgárai felállíttatták azt a brit oroszlános piramist, ahová 
még ma is ezrek kirándulnak. Az akkoriban fölkínált identitás, mely a halottak pél-
dájának követésében állt, rég érvényét vesztette, Napóleon kultusza pedig befész-
kelte magát a Belle Alliance számos elsődleges és kiegészítő emlékművet felsorakoz-
tató ikonografikus tájképébe, s mindent egybevéve kereskedelmi profitforrás lett. 
Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a Napóleon ellen folytatott háborúk politikai tapasz-
talata idejétmúlt, az emlékművek eredeti funkcionalitása pedig meghaladott lett.

A William Wood megfogalmazta gondolatok idejéből származik August Böckh 
III. Frigyes Vilmosnak szánt mondása, mellyel később a porosz alattvalók úton-
útfélen találkozhattak. Elsőként a szabadságharcokra emlékeztető műveken jelent 
meg, később – kisebb-nagyobb módosításokkal – a német birodalmat egyesítő porosz–
francia háborúk emlékművein: „Az elesettek emlékezetére, a túlélők elismerésére, a jövő 
nemzedékeknek követendő példaként.”13 Az obeliszkek, talapzatok, oszlopok, gömbök, 

12 wood, 1808. A kiegészítésért köszönettel tartozom Franz-Joseph Keucknak és Klaus Lankheitnak.
13 Ld. nipperdey, 1968. 541. Ez a mondat, amely elsősorban a néphez címzett uralkodói üzenet volt, 
a hetvenes évek háborúi után önálló életre kelt, és a nemzet tulajdonává vált. Elsőként Schinkel 
berlin-kreuzbergi emlékművén jelent meg. Figyelemre méltó, hogy a későbbiekben engedélyezték 
a Kreuzberg beépítését, az ott álló nemzeti monumentum ellenére. A porosz legfelsőbb hivatali 
törvényszék híres döntése állt a háttérben, amely a beépítés ellen tiltakozó berlini rendőrségi el-
nökséget megfosztotta a „közjó támogatásának és növelésének” hatáskörétől, az általános országos 
jogrend II. része 17. címének 10-es paragrafusa értelmében. (N. N., 1883. 353. skk.) Az említett 
idézet, amely a jövő nemzedékektől is megkövetelte az áldozathozatalt, ugyanebben az évben a 
niederwaldi emlékmű I. Vilmos jelenlétében történő fölavatásán is elhangzott (ld. abShoff, é. n. 
164.). Még Hindenburg is fölhasználta ezt a mondatot a tannenbergi monumentum átadásakor, 
hogy ekképp nyomatékosítsa a német nép egységét a múltban, a jelenben és a jövőben is: „Az 
elesettek dicsőséges emlékezetére, az élőknek komoly figyelmeztetésként, a jövő nemzedékeknek követendő 



háborúS emlékművek mint a túlélők identitáSteremtő aktuSai

2965. (2016)

kockák (4. kép) vagy a gótikát idéző tabernákulumok (5. kép), amelyekbe az ilyes-
fajta intéseket vésték, a piramishoz hasonlóan a szöveg szintjén is eltávolodnak a 
halál transzcendenciájának keresztényi túlvilágától. Mind a szöveg, mind a keresz-
tényit meghaladó formanyelv annak az államnak vagy népnek a földi jövőjére utal, 
amelynek az ilyesfajta emlékművek révén maradandónak kell lennie.

Mindez akkor sem változott meg, amikor a 18. század utolsó harmadában a 
klasszicista és romantikus formai eszköztárban elburjánzottak a Vilmos korabeli 
vagy viktoriánius elemek. 1880 körül folyamatosan emelkedni kezd azoknak a fi-
guráknak, hősnőknek és héroszoknak a száma, amelyek a birodalom jövőjét biz-
tosítandó emlékművekre kerülnek, Németországban a porosz–francia, Angliában 
pedig a számos gyarmati háborúra emlékeztetve.

Természetes, hogy a Woodéhoz vagy a III. Frigyes Vilmoséhoz hasonló jel-
szavak az első világháború milliós nagyságrendű veszteségei után nem maradtak 
fenntartás nélkül idézhetők: „a jövő nemzedéknek követendő példaként”. Az 1918 utáni 
emlékművek politikai funkciója mégis megőrződik, hiszen ők is fölajánlanak egy-
fajta identifikációt. A halottak a példaértékű magatartás megtestesítői, olyan ügyért 
haltak meg, amellyel a túlélőknek azonosulniuk szükséges, hogy az elesettek halála 
ne legyen hiábavaló.14 Ez mindegyik táborra érvényes, és éppen ezért nem meglepő, 
hogy a formai eszköztár – az ellenséges országokra jellemző néhány diakrón kü-
lönbségtől eltekintve – országokon átívelően egységes marad. Az egyenruhák és 
sisakok megkülönböztető jelzéseit leszámítva az emlékművek motívumkészlete 
megdöbbentően egyforma.

példaként. Távol maradjon ettől az emlékműtől minden belső ellenségeskedés, legyen ez olyan hely, ahol 
mindazok kezet nyújtanak egymásnak, akiket a haza iránti szeretet hajt, és akik számára a német dicsőség 
mindenek fölött áll.” (Vö. Seeger, 1930. 24.) Így tehát Böckh mondata túlélte a nemzeti emlékművek 
stílusváltozásait, ami jelzi az alkotások kínálta identifikációs ajánlat tartósságát.
14 „Nem hiába estetek el!” – ez a fogadkozás 1918 után gyakran elhangzott, Kolbe stralsundi háborús 
emlékművén is szerepel, ld. Scharfe, 1938. 55.

4. kép: Johann Hinrich Martin Brekelbaum: a napóleoni háborúk emlékműve, Hamburg, 1878
5. kép: Karl Friedrich Schinkel: a waterlooi csata porosz emlékműve, Plancenoit, 1817–1818
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Részben igaz ez a győztesek és vesztesek különálló táboraira is. Nemcsak a si-
ker által igazolt győztesek jogosultak eo ipso hírnévre és dicsőségre, hanem kijár 
ez a veszteseknek is. Sedanban áll egy– az 1870–1871-es harcok emlékét szinte 
egyedül idéző – emlékmű, amely stílusát tekintve az 1871-es német győztes há-
borús emlékművekkel egy az egyben megegyezik (6. kép). A bátor katonát egy gé-
niusz koszorúzza meg, és a talapzaton biztosítékként a következő felirat olvasható: 
„Impavidus numero victus”. („Rettenthetetlenül, csak a számok [a számbeli fölény] által 
legyőzötten”.) (7. kép.) Theodor Mommsen nem ismerhette a feliratot akkor, amikor 
1874-ben az újlatin népekről megállapította, hogy „győztesek és győzelmek hiányában 
mámorosan ünneplik a vereségek és a dicsőségesen elesettek évfordulóit”.15 Mommsen szerint 
nekünk, németeknek nem volt ehhez érzékünk. Valószínűleg félreértelmezte az 
akkori emlékmű-bódulat politikai funkcióját. A se-dani alkotás kétségtelenül hoz-
zájárult a vereség morális feldolgozásához, és így, a visszájára fordított logika se-
gítségével lehetővé tette, hogy a veszteség is a halálos áldozatokkal védett hazával 
való azonosulás követelményévé váljon.

15 mommSen, 1905. 6.

6. kép: Onésyme-Aristide Croisy – 
Ulysse Gravigny: a sedani csata francia 
áldozatainak emlékműve, Sedan, 1897

7. kép: Az emlékmű felirata
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A német emlékműtervezők 1918 után ezt a nyomvonalat követték. Még ha nem 
is állítottak több győzelmi angyalt, a ver sacer meztelen ifjai és az egyenruhában 
fekvő vagy gyászoló katonák fölött esetenként az ismert mottó jelent meg: „A csata-
téren veretlenül” – a jelszó ebben az átfogalmazásban olvasható Oerlinghausenben.16 
Egy effajta mondás természetesen nem jelenhetett meg az egykori ellenség terü-
letén lévő temetőkben. Ebből kifolyóan az 1918 után állított monumentumoknál 
különös kettősség figyelhető meg a belföldi és a korábbi ellenség területén található 
emlékművek számára engedélyezett tematikák között, illetve a temetői feliratokban: 
„Itt német katonák nyugszanak”. Ugyanazt a halált eltérően értelmezték, az emlékezet 
közös terében törés keletkezett, mégpedig annak függvényében, hogy az emlékmű 
hol állt, és milyen nyelven beszélt. Végső soron láthatóvá vált, ami 1945 után tel-
jesen nyilvánvaló lett: a vereség kedvez a halálra mint halálra való emlékezésnek, 
és kevésbé ösztönöz arra, hogy az elmúlást további jelentésekkel terhelje. Ebből is 
kiolvasható, hogy a hosszú nemzeti identifikációs láncolat miként ér véget. Ma-
napság mind politikai és morális, mind pedig anyagi okból nem kerül sor külföldi 
katonai temetőkben emlékművek állítására.

Amikor föntebb arról volt szó, hogy a francia forradalom óta a háborús emlék-
művek motívumai – függetlenül az ellenséges táboroktól vagy kiváltó események-
től – meglepően egységesek, akkor ebben a tényben az újkor közös vizuális ismerte-
tőjegye is megnyilvánul. Az alkotásokat a legtöbb európai országban a nemzetállam 
alapításának vagy fönntartásának nevében állították. Sokszor annyira hasonló az 
emlékművek formai megjelenése, hogy csak a felirat segítségével lehet értelmezni 
őket. Számos svájci, a világháborúk során elesett katonák számára készült alkotás 
teljesen azonos korabeli német emlékművekkel, részben mert egyik félnek sem volt 
mit ünnepelnie, részben mert a svájci acélsisak nagyon hasonlított a németre.17 Meg-
egyező stílus esetén kizárólag a felirat teremthette meg a specifikus értelmet.

Másrészt olyan formai hasonlóságok is megfigyelhetők, amelyek az idő múlá-
sával is tartják magukat, miközben országról országra vándorolnak. Az emlékmű-
történelem ebben az esetben elcsúsztatott diakrón szakaszosságban jelenik meg. 

16 Mommsen kollégája, Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff 1918-ban zseniális latinosként rá-
duplázott a sedani feliratra, amikor is berlini egyetemisták számára a következő emlékfeliratot 
alkotta: „Invictis Victi Victuri”. („A legyőzetleneknek: a győztesek győzni fognak”.) A mondatban sze-
replő három különböző idődimenzió arra az evilági identifikációs ajánlatra utal, amely a vere-
séget bár elismeri, ugyanakkor az első világháború kimenetelének jövőbeli revideálását sürgeti. 
Esetlenebb az a szuggesztív ideológiai képlet, amelyet Seeger a Charlottenburgi Műszaki Főiskola 
háborús emlékművéről idéz (vö. Seeger, 1930. 146.): „Amikor ezren győznek le egyet / Az nem győzelem, 
nem dicsőség, sem tisztesség! / Későbbi korok ezt fogják mondani: / Győztes mégiscsak a német sereg volt!” 
Wilamowitz posztulátumával szemben ebben az esetben a múlt történéseit is átformálja az óhajtó 
mód használata. Vö. a Wasserkuppe-csúcson található, sassal díszített emlékmű feliratával: „Mi 
halott repülők / győztesek maradtunk / kizárólag önmagunknak köszönhetően / Nép, szárnyalj újra / és győz-
tes maradsz / önmagadnak köszönhetően csupán.” A sorsot egyszerre megidéző és ugyanakkor annak
revideálásáért könyörgő idézetek hatása nehezen mérhető. Az 1918 utáni német emlékművek 
formanyelve általánosságban nem teszi lehetővé, hogy egyértelműen bosszút hordozó üzenetet 
olvassunk ki belőlük. Hogy mégis mennyiben kedveztek e feliratok az effajta attitűdnek, az az 
alkotások előtt tartott megemlékezések hangnemétől függhetett. Olyan emlékműveket nem állí-
tottak, amelyek egyértelműen a világháború újbóli megindítása ellen hangolták volna a nézőket. 
Vö. Schubert, 1976. 211.
17 leu, 1953.
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Ahol épp győzelmet arattak a háborúskodók, ott olyan katonai győzelmi monu-
mentumokat állítottak, melyek formakészlete – függetlenül a keletkezés időpont-
jától – megdöbbentően hasonló volt (8–12. kép). Stilisztikai szempontból is úgy 

8. kép: Johannes Schilling: a 76. gyalogezred porosz–francia háborúban
elesett katonáinak emlékműve, Hamburg-Eppendorf, 1877  

9. kép: Jean-Antoine Injalbert: az első világháború emlékműve, Béziers, 1925
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tűnik, mintha megállt volna az idő. Analóg, szinte teljesen megegyező alkotások 
diakrón sorát találjuk Németországtól (1871) Anglián (1902/1918) és Franciaorszá-
gon (1918) át Oroszországig (1945). Újra és újra ugyanazok a géniuszok, hősnők, 
sasok és kakasok, oroszlánok, pálmafák, fáklyák, sisakok és trófeák jelennek meg. 
Ezek a motívumok nemcsak a győzelemre és az ehhez szükséges áldozatokra emlé-
keztetnek, hanem a politikai iskolázottság szemléltető példái is.

11. kép: Háborús emlékmű,
Hinderwell, 1921

12. kép: Abraham Miletzky: A szovjet és az amerikai 
hadsereg találkozásának emlékműve, Torgau, 1946

10. kép: A wörthi csata (1870. augusztus 6.) emlékművei a csatamező környékén
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Nyilvánvaló, hogy az európai győzelmi szimbólumok repertoárja véges. Mindez 
az egyes országokban olyan hasonló ízlések kialakulásához vezet, amelyek meg-
idézhetők maradnak, mégpedig a képzőművészet más területein tapasztalható fej-
lődéstől függetlenül. Ahhoz, hogy a győzelmi emlékművek diakrón sorozatának ha-
tása állandósuljon, feltételezendő egyfajta politikai fogékonyság, amely az elmúlt 
százötven évben relatíve homogén maradt.

Összességében a győzelmi monumentumok nyilván megkönnyítik az általuk 
sugalmazott identifikációt. Az ellenség legfeljebb mint a legyőzött fél jelenik meg, 
akinek a veresége legtöbbször allegorikus attribútumokba vagy verbális közhelyekbe 
öltöztetve kerül ábrázolásra. Még a hozzátartozók halálát is elnyeli a győzelem: 
„Death is swallowed up by Victory.” („A halált elnyeli a győzelem.”) A korinthusiakhoz 
írt levél (1Kor 15,54) ezen szavai olvashatók 1918 után brit közösségek győzelmi 
emlékművein,18 s eközben a nemzeti és a Pál apostol-féle olvasat immár felbontha-
tatlan frigyre lép egymással.

A háborús emlékművek széles körű formális hasonlóságától függetlenül létezik 
egy sor nemzeti sajátosság is, hiszen a legtöbb alkotás a speciális (nemzeti) identitás 
érzetének megteremtésére szintén hivatott volt. Bár formai eszköztárukban csekély 
a megkülönböztető kritériumok száma, annál hatásosabbá válhatnak a kitüntetett 
használat és a statisztikai gyakoriság révén. Szembeötlő, hogy Franciaországban 
nem csak Jeanne d’Arc tűnik föl gyakran egyaránt férfi és női szimbólumként, ami 
a testes Germániák vagy Baváriák esetében alig fordul elő. Franciaország az első 
világháború után még egy lépéssel továbbmegy: itt kőbe vésik vagy ércbe öntik, és 

18 Egy skóciai település, Ancrum háborús emlékművének felirata.

13. kép: Émile Peynot: Háborús emlékmű, Saint-Mihiel, 1925
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a talapzatokra emelik a családi sorsot (13. kép), az elhagyott asszonyt (14. kép), az 
özvegyeket és az árvákat, a gyászolókat és az elesettek szüleit is. Hasonló ábrázo-
lások, amelyek a háború következményeit egészen az otthonig követik, ismereteim 
szerint Németországban kevésbé gyakoriak (15. kép)19 és kevésbé reprezentatívak, 
s legfeljebb „elbeszélő” domborműveken fordulnak elő.

19 Az özvegyek és árvák németországi motívumai kapcsán ld. Seeger, 1930. 78., 125., 202. skk., 
209. sk., 247.

15. kép: Curt Liebich: az első világháború emlékműve, Schapbach, 1928

14. kép: Louis Faille – Paul Auban: Háborús emlékmű, Péronne, 1925
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Természetesen – és ez igaz minden országra – különféle társadalmi és politikai 
csoportok használják az emlékműveket. Ezeken keresztül saját hagyományukról 
akarnak megbizonyosodni, miközben kizárólagos igényt tartanak a múltban bekö-
vetkezett halál értelmének meghatározására. Jó példa erre a douaumont-i erődnél 
található, egy kripta és egy bunker keverékeként megjelenő szürke csontház, amely 
a katolikus egyház hagiografikus hagyományát folytatva az elesett katonák számára 
képi formában biztosítja a mennybemenetelt. Ezzel szemben – és a városvezetés 
által állíttatott monumentumtól is eltérően – a republikánus hagyomány szolgála-
tában áll az a hatalmas, erődítményszerű történelmi emlékmű Verdun városában, 
amely áthatolhatatlan falként ábrázolja a katonákat.

Végtelenül ellentmondásosak azok az identitások, amelyeket a nagy belga em-
lékművek kínálnak föl. Fű és moha növi be a Liège-nél az első világháború emléke-
zetére vallon stílusban megépített – templom, torony és fölvonulási tér kombináció-
jából álló – emlékművet, amelyet nyilvánvalóan már nem ápolnak az állami kultusz 
részeként (16. kép). Épp ennek ellenkezőjéről beszélhetünk a dixmuideni emlékmű 
kapcsán, amelyet – miután a vallonok felrobbantották a második világháborút köve-
tően – 1965-ben jóval nagyobb méretben építettek újra (17. kép). A flamandok szívós 
kitartással érték el, hogy emlékművük ne csak nemzeti identitásukat jelenítse meg, 

16. kép: Joseph Smolderen:
Mémorial Interallié, Liège, 1928–1937

17. kép: Robert Van Averbeke: a második 
Yser-torony, Diksmuide, 1965
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hanem a pacifizmus zálogaként a világ minden kisebbségére emlékeztetve egyesítse 
őket. Olyan identifikációs ajánlatról van szó, amely túllép a nemzetállami hatá-
rokon, és lehetővé teszi a kultusz első világháborún túlmutató továbbfejlődését.20

Fordított eset, hogy 1945 orosz győzteseit Kelet-Németországban fölszabadí-
tókként ábrázolták, s ezért a második világháborúban elesett német katonákra csak 
per negationem lehetséges emlékezni. E példa alapján egyértelművé válik a háborús 
emlékművek kettős funkciója: a győztesek történetét úgy kell folytatni, hogy a 
legyőzöttek védelmezőivé váljanak, a vesztesek korábbi státusza pedig feledésbe 
merüljön. Ennek szélsőséges megnyilvánulását látjuk a buchenwaldi koncentrációs 
tábor Cremer tervezte központi emlékművén (18. kép), amely a túlélést és nem a 
tömeghalált tematizálja.21 A túlélők között a Kommunista Párt tagjai vannak több-
ségben, miközben a többiek, a szám szerinti többségben lévő rabok a sarokba szo-
rulnak. Az alkotáson a túlélők közti egyenlőtlenség dominál a fölött a halottak közti 
egyenlőség fölött, melyről a tábor egész létesítménye tanúskodik. Az elmúlt halál 
teljességgel annak a győzelemnek a függvényévé válik, amely egyfajta történelmi 
szemellenző segítségével lesz tartós. Itt éppen ezért a másik tudatos kirekesztéséről, 
eltakarásáról, elhallgatásáról van szó; olyan eljárás ez, amelyhez többé-kevésbé 
minden győzelmi háborús emlékmű tartja magát.

Az amerikai emlékművek elsősorban azzal tűnnek ki, hogy fényesre csiszolták 
őket, és drága alapanyagokból készültek; ezen a ponton térnek el más államok emlék-
műveitől, és ezért hasonlítanak leginkább az 1918 után készült brit alkotásokhoz.22

20 Vö. IJzerbedevaarten, é. n. [Az IJzerbedevaart egy flamand zarándoklat Diksmuide városában, 
amely minden évben az első világháború áldozataira emlékezik, ugyanakkor a flamand függet-
lenségi mozgalom tüntetése is – H. H.]
21 A „látogatókat politikai tartásra ösztönző” emlékmű keletkezéstörténetéhez ld. volker, 1970. 11. skk. 
Továbbá az emlékmű-politika egészéhez: miethe, 1974.
22 Az 1918 utáni nagy-britanniai fejleményekhez ld. ware, 1937.; valamint újabban homberger, 1976.

18. kép: Fritz Cremer: a koncentrációs tábor emlékműve, Buchenwald, 1954–1958



reinhart koSelleck

38 65. (2016)

Tartalmukat tekintve kriptákban és megemlékezési csarnokokban (19. kép), már-
ványtáblákba vésve mutatják be, hogy az elmúlt harc – a manicheus hagyomány 
szellemében – csakis a jó küzdelme volt a gonosszal. Ezekről a győzelmi emlékmű-
vekről hiányzik a látható ellenség; az ellenfél eltűnik a fekete szín által jelölt semmi-
ben, amelyet a győzteseket jelképező arany kiszorít és túlragyog.

Kimerítőnek tartom e nemzeti különbségeket bemutató példákat, amelyek az 
egyes népek számára – a közös és véges formakészlet dacára – szükséges mértékben 
teszik lehetővé az identifikációt.

Ugyanakkor természetesen nem tagadhatjuk, hogy az emlékművek mindenféle 
nemzeti különbözőség, valamint győzelemre vagy éppen vereségre emlékeztető té-
májuk ellenére nem merülnek ki politikai funkcionalitásukban. Még ha elsődlege-
sen az adott csoport identitását megalapozó, valami érdekében elszenvedett halált 
tematizálják is, a halál mindig önmagában véve is jelen van.

Összességében viszont feltűnő, hogy az emlékművekről hiányzik a haldoklás. 
Bár hivatkozhatunk az elmúlás plasztikus ábrázolását kifogásoló ellenérvekre, mégis 
számos alkotás esetében sejthető, hogy a „meghalni valamiért” és a „meg kell halni” 
parancsszavak emlékezete stilisztikai önkorlátozást kényszerít ki. A katona halálára 
mindig készen áll egy átfogó, az egyedi véget meghaladó legitimáció, még ha az 
emlékművek ritkán vagy egyáltalán nem is ábrázolják a haldoklást. A halál túlnyo-
mórészt megszépül, de nem az egyes ember, hanem sokak halálaként, amely va-
lamilyen politikai funkcionalitás részeként jelenik meg. Ennyien vonultak csatába, 
ennyien nem tértek haza – így szól az a stilizált felirat, amelyet 1918 után szívesen 
használtak Németországban, elsősorban ezredek számára készült emlékműveken, 
amelyek a háborús emléken túl a katonai identitás fönntartását is szolgálták.

De mit fojtottak el ezek a folyamatosság megteremtésére irányuló és az utókorra 
erősen ható törekvések szemben azzal a spontán gyásszal, amelyet a hozzátartozók 
emlékezete őriz a gyermek, az apa, a férj elvesztése miatt? A halál még mindig az 
egyes ember halála is marad, azé, akit a túlélők siratnak. Emiatt jöhettek létre olyan 

19. kép: Reinhard, Hofmeister & Walquist: a második világháborúban
elesett amerikai katonák temetője, Neuville-en-Condroz, 1962
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emlékművek, mint Käthe Kollwitzé (20. kép), aki Langemarknál vesztette el a fiát, 
és aki ettől a ponttól kezdve – a háború kimenetelétől függetlenül is – a vesztesek 
közé tartozott. Majdnem húsz évig tartó szemlélődés és munka során készítette el 
azt az emlékművet,23 amelynek üzenete nem évült el a létrejöttét kiváltó eseménnyel 
együtt, mivel a túlélést a halálra való tekintettel, nem pedig a „meghalni valamiért” 
szemszögéből tematizálta.

IV. A halál demokratizálódása

Amikor az újkor kezdetén – amely itt nem történelmi korszakként, hanem újfajta 
idők megtapasztalásaként értendő – megjelent a jövő előharcosairól megemlékező 
háborús emlékművek iránti igény, akkor fogalmazta meg Goethe A modern szob-
rásszal szembeni követelményeket. Rámutatott a korábbi emlékművek meggyőző ere-
jére: ezek egyértelmű állásfoglalásra késztethették a szemlélőt a frontok és ellen-
felek pozíciója alapján. A látvány, ahogy egy keresztény legyőz egy törököt, csak 
még inkább fölerősíthette a rabszolgatartókkal szemben táplált jogos gyűlöletet. 
Bonyolultabbá válik a helyzet a modernségben, a mai Európában, amikor is a szem-
benállások kiváltói ipari és kereskedelmi érdekek, miközben a vallás és a szokások 
azonossága aligha kérdőjelezhető meg. Goethe szerint ha az egyenruhás ellenfelek 

23 kollwitz, 1948. 56–108. Itt olvashatók az 1914 decembere és 1932 augusztusa közötti naplóbe-
jegyzések, amelyek az emlékmű létrejöttét az első koncepciótól kezdve annak berlini és brüsszeli 
fölállításáig dokumentálják. Käthe Kollwitz anélkül, hogy hinne a halhatatlanságban, szoros szel-
lemi kapcsolatban él elesett fiával. Ez a belső összeolvadás az oka annak, hogy Käthe Kollwitz 
lemond eredeti tervéről, mely szerint a fiát örökítette volna meg. Az idő előtti halál a téma, mely 
a szülőket – mindenféle kiegészítő elem nélkül – magányra kárhoztatja.

20. kép: Käthe Kollwitz: Gyászoló szülők, Diksmuide-Vladslo, 1914–1932
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– mint például a franciák és a németek – egymástól alig megkülönböztethetők, a 
harcoló felek ábrázolása már nem elegendő az egyértelmű mondanivaló megfogal-
mazásához. Ruházat nélkül – márpedig a szobrásznak kétségtelenül jogában állt a 
harcosok efféle ábrázolása – „mindkét fél teljesen egyforma lenne: tetszetős alakok lenné-
nek, akik egymás életét kioltják, s újra meg újra láthatnók Eteoklész és Polüneikész végzetes 
összecsapását, melyet csupán a fúriák jelenléte tehet érthetővé”.24

Goethe politikai távolságot tartva mutat rá az ellenfelek erkölcseinek egyezésére 
és ökonómiai konfliktusaik azonosságára. Olyan értelmezésről van szó, amely 1815 
után mind az ünneplő győztesek, mind a lesújtott vesztesek számára nehezen volt 
elfogadható. Az emlékművek alapítói nem azt a történelmi-strukturális közösséget 
akarták felidézni, amelyet az Erinnüszök képviselnek. A cél a belső közösség volt, a 
nemzeti hegemónia, amely a többieket kizárja. Az alkotások formai eszköztárának 
analógiája mégis azt mutatja, mennyire határokon átívelő az általuk követett minta.

Az ellenfelek halál előtti egyenlősége olyan motívum volt, amely egyre inkább 
háttérbe szorult. A porosz–francia háborúk idején – mint például 1866-ban Kissin-
gennél – még készültek a Berlin és Bécs között kettészakadt délnémet térségben 
olyan emlékművek, amelyek mindkét tábor emlékezetére felszólítottak. Németek 
és franciák közös sírhelyei szintén gyakoriak voltak az 1870–1871-es harcmezőkön. 
Német és francia csapatok közösen helyezték át a Metz térségében elesett francia 
katonák holttestét. II. Vilmos 1916-ban Saint-Quentinnél olyan emlékművet állítta-
tott, amely előterében két bronzból készült ifjú az ellenfél táborát szimbolizálja. Az 
alkotás azt a temetőt zárta le, melyben közösen leltek végső nyugalomra a két oldal 
elesett harcosai. 1918 után a francia holttesteket német katonákéra cserélték ki, akik 
azóta francia földben nyugszanak. Közös temetésre már csak ritkán került sor. 1945 
után a halottak szétválasztása általánosan elfogadott volt – a német területen elesett 
amerikai katonákat maradéktalanul exhumálták.

A szembenálló táborokhoz tartozó halottak szétválasztásának irányába mutató 
tendencia figyelhető meg. Az ellenségeskedésnek a síron túl is meg kell maradnia 
annak érdekében, hogy a saját ügy identitása ne kerüljön veszélybe. A halál előtti 
egyenlőség érvényét veszti a nemzeti homogenitást védelmező egyenlőséggel szem-
ben: az élők és túlélők mint mindenkori politikai csoportosulás egységességéről 
van szó. A monumentumokat politikai közösségek állítják, amelyek egyúttal elha-
tárolják magukat a többiektől. Éppen ezért hajlik az emlékmű funkcionalizálódása 
a rousseau-i értelemben vett religion civile felé, s járul hozzá a demokratikus le-
gitimitás megteremtéséhez. Az alkotások által lesznek a halottak a haza számára 
egyenlők, befelé, de nem kifelé. A háborús emlékművek nemzetállami megalapo-
zottsága miatt változik meg az individuumok státusza a rendi múlthoz képest.

Győztes tábornokok emlékművei még a hierarchikus hagyományt folytatják: 
a vezér ellenfél okozta halála nem előfeltétel – ez alól kivétel Scharnhorst emlék-
műve. Életben maradt tábornokoknak is kijár az emlékmű, példa erre a porosz ka-
tonai tradícióban Blücher vagy Moltke, a hagiográfiai hagyomány szerint ábrázolt 
Maistre Notre-Dame-de-Lorette-nél (21. kép) vagy a republikánus pátosz nyelvén 
megjelenített Kellermann, illetve a monumentális hadvezérként szereplő Patton 

24 Rajnai László és Rónay György fordítása. goethe, 1980. 163. sk. A szöveg 1817-ben íródott a 
rostocki Blücher-emlékmű alapítása kapcsán, melynek kivitelezését Goethe is megpályázta. 



háborúS emlékművek mint a túlélők identitáSteremtő aktuSai

4165. (2016)

generális. Az egalitárius tendencia közismert módon nem szünteti meg a vezérkul-
tuszt, amely a rendi katonai hagyományban gyökerezik, és az egyszemélyes hősi 
monumentumok sokaságában nyilvánul meg.25

Ami valóban újszerű, az a rendi hierarchia föloldása annak érdekében, hogy 
nyilvánvalóvá váljon a katonahalál rangtól függetlenített, azonos értéke. A kelet-
porosz helytartósági kormányzó von Schön ekképp gúnyolódott egy Bülow tábor-
noknak készült emlékművön: szerinte jobb lett volna azt a közkatonát megörökíteni, 
aki a visszavonulást fújó tábornoknak odakiáltotta, hogy „nyasgem”.26

Schön az általános honvédelem nevében kifogásolta a vezérkari emlékműveket. 
Az a republikánus szenvedély hajtotta, amely forradalmi példaképeket idézett meg 
a porosz–francia hadjáratok idején. Már 1798-ban elkészült egy monarchiaellenes 

25 Feltűnő, hogy az angolok 1918 után Londonban nem állítottak több emlékművet egyes személyek 
számára. 1928-ban Londonban 235 szobor, emlékcsarnok, tábla és katonai emlékmű volt, melyek 
közül csak kettő származott az 1800-as évek előtti korszakból. 149 alkotás civilek tetteire, 86 pedig 
katonai eredményekre emlékeztetett. A katonai emlékművek közül csak 22 (=26%) készült személyek 
számára, és ezek mindegyike az első világháború előtti időszakból származik. Vö. cooper, 1928. 
26 rühl, 1902. 600. Schön Stägemannhoz 1822. augusztus 30-án írt levelében ezt is kérdezi: „a királyok 
minden egyes barátjának kijár az emlékoszlop, hol a határ? […] Bár építettünk volna egy német székesegy-
házat, akkor ma minden másképp nézne ki!” Schön sok kortársával együtt egy nemzeti emlékművet 
szorgalmazott, mely mellett keresztény-humanista érvekkel állt ki: „Szobrok – a keresztény világban 
pogány szokásként – csak akkor tűrhetők meg köztereken, ha ideálokat képviselnek. 500-1000 évenként 
egy új megengedett, Luther, és azóta senki más.” (Schön Stägemannhoz 1822. július 10-én írt levele.) 
Vö. boockmann, 1972. 

21. kép: Max Blondat: Maistre generális és a 21. hadtest emlékműve,
Ablain-Saint-Nazaire, Notre-Dame-de-Lorette nemzeti sírkert, 1927
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alkotástervezet a német császárnak és a porosz királynak szóló ajánlással, melynek 
feliratát a következő mondat zárta: „A gyászoló haza gondterhelt köszönete! Mind-
azoknak, akik neve nem szerepel ezen az oszlopon.”27

Szatirikus bizonyítéka ez annak, ahogy az ez idáig névtelenek jelzik emlékműre 
való igényüket. Kétségtelen, hogy a háborús halottak politikai emlékműkultusza 
a monarchikus-rendi hagyományhoz kapcsolódik, amelyet meghatározott módon 
folytat, ugyanakkor át is rendez. A folyamat során egyenlőségjel kerül valamennyi 
háborús halott közé mind a sírhelyek, mind pedig a monumentumok esetében. 
Ezek egymással összefonódnak, habár az emlékműhöz való jog a saját végső nyug-
helyre való jogosultság előzménye.28 További okfejtésem során a sírhelyeket és em-
lékműveket együtt tárgyalom.

A monarchistától a népi emlékműhöz vezető folyamat – a keverékformákat, 
amelyek ennek során létrejöttek, Nipperdey alaposan elemezte29 – megfeleltethető 
a politikailag motivált sírkertek növekvő számának. Összefoglalva megállapítható,  
hogy a reprezentatív vezérsír először is kiegészül a reprezentatív katonai sírral, 
amely később kiszorítja az előbbit. A fölszentelt sírhely egyértelmű módon fejezi ki a 
politikai közösség irányítóinak – a dinasztiának, majd az alapítandó nemzetnek – az 
identitását. Nemcsak az élők szállnak síkra a halottakért – mint az emlékmű ese-
tében –, a halottaknak is helyt kell állniuk az élőkért. A sírok elrendezése, az emlékmű 
és a hozzárendelt kultusz határozza meg, mely életnek van politikai jelentősége.

Mégis leginkább az irodalom segítségével bizonyítható, mennyire igaz mind 
a harcosok sírhelyeire, mind pedig a katonák emlékműhöz való jogára, hogy 
létrejöttüket valamilyen forradalmi, elsősorban a rendi-monarchista hagyomány 
ellen irányuló impulzusnak köszönhetik.

Az első kritikus hangok a 18. század vége felé a fejedelmi kriptákat illették, ame-
lyekkel – mint identitásteremtő helyekkel – a katonai temetők és a háborús ligetek 
kezdtek versengeni, amíg – immár a nemzeti reprezentáció szimbólumaiként – 
nem szorították ki őket teljesen. Klopstock számára, aki a polgári emlékműkultusz 
egyik megalapítója volt, nem a születési státusz számított, hanem csakis az érdem: 
„Elsőszülöttségi jog a halhatatlansághoz / Igazságtalanság az utódok szemében. Amint a 
történelem / Elvégzi feladatát: hallgatás révén temeti el és nem állítja / ki többé múmiaként 
a királyokat. / Haláluk után ugyanazok, mint mi vagyunk. / Ha nevük mégis fönnmarad: 
megmentőjük az érdem, / Nem a korona: hiszen / az leesett a haldokló fejről.”30 Keserűen 
és keresztény-forradalmi pátosszal, gyűlölettel telve és gúnyosan fordul Schubart a 
fejedelmi kripták ellen, amelyeket a forradalom idején Saint-Denis-ben kifosztottak: 
„Ott fekszenek a büszke fejedelmek romjai, / Egykor e világ bálványai!”31

A fejedelmi kripták politikai funkciója ugyanakkor megmaradt, és demokratikus 
használatra lelt. A később a polgárháborúban elesett harcosok számára készült sír-
helyek és monumentumok az új legitimációs igények szolgálatába álltak. Béranger 
1830-ban szent helyet követelt az elesett barikádharcosok számára: „Koszorúzzátok 

27 A rastadti békeemlékműre szánt felirat 1798-ból, forrás: Kameleon, 1798. 54.
28 A katonák egyesével történő eltemetésének korai példája 1813-ból származik a Ziller-völgy és 
az Óriás-hegység térségéből. Ld. JeSSen, 1917. 155. 
29 nipperdey, 1968. Főként 533–546.
30 klopStock, 1826. 37.
31 Schubart, é. n. 19–21.
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meg júliusi napjaink sírjait / Ti bűntelen gyermekek, ápoljátok a szent hagyományt; / Ide virágokat, 
pálmaágakat erre a díszkoporsóra, / Miként a népnek egykor királyai, most festői is vannak.”32 – 
Brüsszelben a place des Martyres-on tettek eleget e követelésnek, miközben Berlinben
az 1848-as forradalom elbukása után „a temetkezési bizottság központi választmányának 
felhívása” a márciusi elesettekért feledésbe merült.33 Ehelyett az életüket vesztő kor-
mánypárti csapatok számára állítottak emlékművet – mint ahogy Rastattban is.

Amennyiben a politikai halotti kultusz összekapcsolódik a létrehozott háborús 
emlékművekkel, akkor a mindenkori győztesek rendelkezhetnek felettük mindaddig, 
amíg nem veszítik el a hatalomgyakorlás lehetőségét. Azonban a forradalom óta 
a változó politikai táboroktól függetlenül is érvényes minden katonai emlékműre 
az egyenlőség követelménye. Ugyanaz a vizuális ismertetőjegy ível különböző al-
kotmányformákon át. A halál demokratizálódásának utolsó állomása a „névtelen 
katona” síremléke – egy mindenkiért. Szerepeljen itt néhány képi dokumentum, 
amely az ehhez vezető utat fölvázolja.

1815-től 1918-ig az elesettek egyenlősége, függetlenül a halálukkor viselt ka-
tonai rangtól vagy szerepkörtől, egyre inkább a megemlékezés része. Waterloonál 
a hannoveri tisztek még olyan emlékművet állíttattak, amely csak a rangjukbeliekre 
emlékeztetett, az elesett altisztekre és katonákra viszont nem. Ez azonban kivételes 
eset. Általánosan elterjed ezredek és települések emlékművein, kiváltképp a po-
rosz–francia háborúk után, hogy tisztek, altisztek és legénység ugyan elkülönített 
csoportokban, de egyazon talapzaton jelennek meg. Az egyenlőség hangsúlyozá-
sának gyakori stiláris eszköze, hogy a közönséges katonát egy tiszt reprezentálja. 
Poznańban 1866 után négy katona testére négy tábornok portréja került (22. kép), 
vagy Navarinnál támadó katonaként jelenik meg Gouraud tábornok és Roosevelt 
hadnagyként elesett unokaöccse (23. kép). A magasabb rangúak így veszik ki ré-
szüket a közös dicsőségből, melyet ugyanakkor példamutatóan képviselnek is.

32 béranger, 1907.
33 wolff, 1898.

22. kép: Az 5. porosz hadtest náchodi csa-
tában (1866. június 27.) elesett katonáinak 

emlékműve, Poznań, 1870

23. kép: Maxime Real del Sarte: az 
antanthatalmak áldozatainak csontháza és 

emlékműve, Navarin, 1923–1924
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A háborús temetőkben viszont abszolút egyenlőséget vezetnek be. A szabály, 
mely szerint tiszteket egyenként temetnek el, általános érvényt nyer. Az amerikai 
polgárháborúban elsőként az északi államok foglalták törvénybe, hogy minden ka-
tonának kijár a saját sír és sírkő, még ha a déli államok katonáinak hozzátartozói 
eleinte nem is vehettek részt a megemlékezéseken.34 Ezt a demokratikus normát 
általános érvénnyel az első világháborúban először az antant-, később a központi 
hatalmak is bevezették és betartották. A tisztességes temetéshez való individuális 
jog időközben a nemzetközi jog része lett35 anélkül, hogy Oroszország csatlakozott 
volna ehhez a jogszabályhoz – mégpedig olyan indokokkal, melyek ideológiai és 
realisztikus elemei nehezen megkülönböztethetők.

Persze ugyanabban a pillanatban, amikor a minden katona emlékezetét individu-
álisan biztosító demokratikus szabály érvénybe lépett, tarthatatlanná is vált. Hiszen 
a halottakat, melyek mindegyikének kijárt a saját sír, sokszor képtelenség volt megta-
lálni vagy azonosítani. Az 1916-os somme-i csatában német oldalról az elesettek közül 
72 000 személyazonossága volt megállapítható, míg 86 000 az eltűntek vagy azok 
száma, akiknek a holtteste felismerhetetlen volt. Flandriában vagy épp Verdunnél a 
front mindkét oldalán hasonlók az arányok. A pusztító technikai eszközök olyany-
nyira tökéletesek voltak, hogy a halottakat a törvény által előírt módon megkeresni 
vagy eltemetni immár nem volt lehetséges. Az egyéneket elnyelte a tömeghalál. Ez a 
tény kétféle választ eredményezett, melyek az emlékművekben fejeződnek ki.

Először is a halál helyszíneit egyszerűen emlékhellyé változtatták úgy, hogy 
minden ugyanabban az állapotban maradt, ahogy a fegyverszünet időpontjában 
kinézett. Az ypres-i 60-as magaslat csatamezőből lett temetővé, mivel a nagyjából 
8000 egymás ellen harcoló fél, miután néhány holdnyi földterületen fizikailag meg-
semmisítette egymást, fellelhetetlen volt. Ugyan ironikus csavarral, de beteljesedett 
Giraud-nak a francia forradalomból származó posztulátuma: Giraud olyan párizsi 
temetői gyakorlatot kívánt bevezetni, amely értelmében a halottak elmeszesedett 
csontjai medálokba vagy oszlopokba kerültek volna, így a halott saját emlékmű-
vévé válhatott.36 Ez az evilági, földi örökkévalóságot szorgalmazó követelés, sírhely 
és holttest azonossága – amely a 18. században még minden bizonnyal mágikus 
töltettel is rendelkezett – az első világháború során valósult meg. A douaumont-i 
erődnél megfulladt 700 német katonát befalazták: a fal az ő síremlékük. Az eljárás 
megismétlődött a légi háború idején 1939–1945 között, mivel a bomba mindenkit 
eltalálhatott korra és nemre való tekintet nélkül.

Másrészt viszont hatalmas emlékműveket állítottak, mint ahogy az Ypres, Vimy 
(24. kép), Thiepval vagy Navarin példáján látható, hogy csak néhányat említsünk. 
Ezekbe az alkotásokba minden elesett nevét bevésték, mindenkiét, akinek nem jut-
hatott sírhely, de neve nem merülhetett feledésbe: „Their name liveth for evermore” 

34 debuS, 1958.
35 Vö. a német–orosz (1918. március 3.), illetve a német–ukrán (1918. február 9.) kiegészítő szerző-
déseket, valamint a versailles-i szerződés 225., 226. cikkelyét és a többi Párizs környéki szerződés 
vonatkozó cikkelyeit. Összefoglalóan ld. neumann, 1926. A legfrissebb, 1965. július 1-jén elfogadott 
idevonatkozó törvény, a „sírtörvény”, a „háború, illetve zsarnokság áldozatainak sírfönntartásáról” szól 
(Bundesgesetzblatt, 1965. július 8.). Vö. továbbá a Nyugat-Németország, Nagy-Britannia, a Nem-
zetközösség és Franciaország között 1956. március 5-én kötött megállapodást (Bundesgesetzblatt, 
1957. június 13.).
36 meSSerer, 1963.; keuck, 1974. 57–67.



háborúS emlékművek mint a túlélők identitáSteremtő aktuSai

4565. (2016)

(„Nevük örökké él”), ahogy azt a Kiplingtől származó mondás tartja, mely minden 
brit temető oltárasztalán földi halhatatlansággal kecsegtet.

Így lett a 19. század monumentális győzelmi emlékműtípusából halotti emlékmű. 
Az állampolgárok, akik korábban a győzelmi emlékmű által saját identitásukat biz-
tosították, most minden egyes halottról megemlékeztek, hogy – Rousseau képével 
élve – a volonté de tous volonté générale-lá váljon. Ehhez kapcsolódik még a senki által 
el nem kerülhető végítélet hajdan keresztény metaforája, amely most a végzettel 
kiegészülve földi örökkévalóságot biztosít.

Talán megkockáztathatjuk azt az állítást, hogy majdnem mindegyik első világ-
háborús emlékmű a tehetetlenség érzetét pátosszal kompenzálja. Százezrek halála 
néhány négyzetkilométernyi csatamezőn indoklásért kiáltott, ami meghaladott ké-
pekkel és fogalmakkal nem volt lehetséges. A folyamatosság vagy identitás fönn-
tartásának vágya kudarcra volt ítélve, hiszen mindezt darabokra szakította a halál. 
Nagy-Britanniában található néhány alkotás, mely a régi halotti szimbolikát folytat-
ja: egy óra – amely lehet napóra vagy elektronikus is – a katonák halálát megidézve 
általánosságban emlékeztet a halálra. Ez az emlékmű visszavonja a régi identitás-
elemet, megpróbál egy újat előidézni, ahogy arról – például Hinderwellben 
(11. kép) – a kiegészítő felirat is tanúskodik: „Pass not this stone in sorrow but in 
pride / And live your lives as nobly as they died.” („Ne bánkódva, hanem büszkén menjetek 
el e kő mellett / Oly nemesen éljétek életeteket, ahogy ők meghaltak.”)

A második világháború az emlékművek ikonográfiájában olyan változást hozott, 
amely a politikai érzékenységet is áthangolta. Bár még új az a gyakorlat, hogy az al-
kotásokat a halottak nevét fölsoroló táblákkal egészítik ki az 1939–1945 közötti idő-
szakból, mégis általánosan elfogadták, sőt, a francia állam el is rendelte, hiszen az 

24. kép: Walter Seymour Allward: az első világháború 
kanadai áldozatainak emlékműve, Vimy, 1936
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újrakezdést kizárólagosan ellenállási emlékművekkel akarták jelölni. Még a legtöbb 
orosz emlékművet, illetve a résistance franciaországi és belgiumi monumentumait 
meghatározó hősi realizmus stíluselemei is alig különböztethetők meg formanyel-
vüket tekintve a hivatalos nemzetiszocialista művészettől. Ezt a hasonlóságot né-
hány olyan újítás haladja meg, amely tudatosan lemond arról, hogy az elmúlt halál 
értelmével való politikai vagy társadalmi identifikációra szólítson föl.

A nemcsak az élőket, hanem a holttesteket is elpusztító légi háború, de még 
inkább a német koncentrációs táborok eredményezték, hogy a háborús és győzelmi 
emlékművek régi formai eszköztára feledésbe merült. Azok az áldozatok, akik ér-
telmetlenségre ítéltettek, legfeljebb – ha egyáltalán – egy negatív emlékművet kö-
vetelhettek meg.

Egy bajor faluban a halottat három bazalttömb között kialakított üres tér szim-
bolizálja (25. kép). – Rotterdamban Zadkine műve az emberi test elpusztítását egy-
szerre kétségbeesésként és vádként ábrázolja, még ha a haldokló segítséget kereső 
gesztikulációja meg is hagy egy utolsó reménysugarat. – Hosszú azoknak az em-
lékműveknek a sora, amelyeknek nincs konkrét tárgya, és még az emberi testet is 
nélkülözik (26. kép).37 Amennyiben ezeknek az emlékműveknek még van egyáltalán 
politikai funkciója, akkor az nem más, mint hogy saját jelentésüket kérdésként teszik 
föl anélkül, hogy képi választ sugalmaznának érzéki módon. A feltámadás forma-
nyelvét ugyanakkor természetesen szívesen megtartják, habár Max Imdahl szerint 
már nem a feltámadás metaforájáról van szó, hanem pusztán ennek a metaforának 
a metaforájáról.

37 mittig, 1972.; clarenbach, 1969.

25. kép: A második világháború emlékműve, Zell (Bajorország)
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Végül pedig a vietnámi háború idején Kienholz megalkotta az ellenemlékművet, 
az arlingtoni győzelmi emlékmű paródiáját. Egy hétköznapi jelenetet épített föl, 
amelybe beleállított egy hordozható háborús emlékművet. Emellett egy tábla talál-
ható, melyre – az éppen aktuális – háború halottainak számát kell fölírni krétával. 
Azért krétával, hogy a halálról való megfeledkezés ne az emlékműnek, hanem az 
emlékezést megtagadó embereknek legyen felróható.38 Bár nem mindenütt és állandó 
jelleggel, de így erősödött meg a nyugati világban az a tendencia, hogy a háborúban 
vagy polgárháborúban elszenvedett halált ne válaszként, hanem kérdésként áb-
rázolják; az alkotás nem értelemalkotó, hanem pusztán értelemalkotásra sarkalló 
mozzanatként jelenik meg. Ami marad, az a halottak önmagukkal való azonossága, 
amelynek emlékművön történő ábrázolása kifejezhetetlen a politikai érzékenység 
formanyelvével.

V. Zárógondolatok

Az európai háborús emlékművek története éppúgy tanúskodik az újkor vizuális 
ismertetőjegyéről, mint egy bizonyos tapasztalat vizuális megváltozásáról. Utal a 
társadalmi, illetve politikai érzékenységre, melynek szintén saját története van, és 
amely mind produktív, mind receptív módon hatott az alkotások nyelvezetére.

A fölkínált politikai-társadalmi értelem és képi megjelenése közötti kapcsolatot 
az emlékművek formanyelve biztosítja, ez hivatott megszólítani a néző érzékeny-
ségét. A forma – csakúgy, mint az érzékenység – történelmi változásoknak alávetett, 
ám szemmel láthatóan eltérő időbeli ritmusban módosul. Ezért az alkotások által 
előhívandó identitások elmosódnak: részben mivel a fölkínált formanyelv az érzéki 

38 ronte, 1971. 49–59.

26. kép: Adam Haupt: a koncentrációs
tábor emlékműve, Treblinka, 1964
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befogadás számára már nem értelmezhető, részben mert az egykor megalkotott 
formák elkezdenek új nyelven beszélni, nem azon, amelyet alapítóik nekik szántak. 
Más művészeti alkotásokhoz hasonlóan az emlékművek is többletjelentéseket hor-
dozhatnak, amelyek függetlenek a mű eredeti rendeltetésétől. Ezért van az, hogy 
számos monumentum eredeti jelentése feliratok vagy tapasztalati úton beazonosít-
ható jelzések nélkül hozzáférhetetlen.

A francia forradalom óta formálódó történelmi tapasztalat azt bizonyítja, hogy 
a háborús emlékművek az őket állíttató generáció kihalásával együtt veszítenek 
szenvedélyességükből. Az elmúlt század számos monumentumát nemcsak kívülről 
vonja be patina, feledésbe is merültek. Még ha ápolják is őket, vagy elzarándokol-
nak hozzájuk, ritkán fordul elő, hogy mindez politikai értelmük fölelevenítésének 
céljából történjen. Az 1918-ban győztes országok november 11-i fegyverszüneti 
ünnepségeinek látogatottsága évről évre csökken. A régi háborús emlékműveket39 
övező politikai kultusz az egykori túlélők életével együtt múlik el. Ez a jelenség 
visszavezethető a generációk természetes lecserélődésére anélkül, hogy a rohanó 
modern életet tennénk felelőssé. Egy adott nemzedék politikai tapasztalatai vagy 
üzenetei nehezen örökíthetők tovább az adott generáció kihalását követően; ehhez 
társadalmi intézmények szükségesek. Úgy tűnik, hogy az emlékmű, amely a ha-
lálon túlmenően felelős az érzéki közvetítésért, önmagában nem teljesítheti ezt a 
feladatot. Az üzenet tudatos befogadására van szükség.

Ebből kifolyóan vannak kivételek is, kiváltképp ott, ahol nemzeti emlékművek-
ről van szó, melyek gondozását a mindenkori politikai közösség vállalta magára. 
Ebben az esetben továbbélhetnek az emlékműhöz kapcsolódó kultikus szokások.

Az emlékműrombolások mutathatják meg, hogy felirataik és ismertetőjegyeik 
meddig képesek hatni az utódokra. A rombolásra legtöbbször még az alapító ge-
neráció idején sor kerül, amikor is e nemzedék még közvetlen politikai ellenfélként 
támadható. A franciák 1918-ban, egy fél évszázad távlatából, megengedhették ma-
guknak, hogy az elzász-lotharingiai 1870–1871-es német háborús emlékműveket 
érintetlenül hagyják – immár mint a legyőzöttek halotti monumentumát. Az em-
lékművek lerombolására akkor kerül sor, ha azok veszélyforrást jelentenek, és egy 
még életben lévő hagyomány eltörlése a cél. Így történt ez a következő esetekben 
is: Celle (1866) csak 1869-ig állt, az 1918-as düsseldorfi és az 1920-as weimari emlék-
művet 1933-ban rombolták le, Luxemburgban vagy épp Compiègne-ben az 1918-as 
emlékmű 1940-ig volt látható, Németországban pedig az 1918-as alkotásokat sok 
helyütt a második világháború után döntötték le. Mindegyik esetben politikai iden-
tifikációs ajánlatok visszautasítása volt a cél.

Azok az emlékművek, amelyek túlélik az állításukat kiváltó első felbuzdulást, 
a közösség történelmi hagyományának részévé válhatnak, viszont még ebben az 
esetben is lassan megváltozik a jelentésük. Európa egész területén megfigyelhető a 
győzelmi emlékművek diakróniája: a formanyelvi hasonlóság az épp aktuális győ-
zelmekkel együtt országról országra vándorol. Struktúrájukat tekintve egyre köze-
lebb kerülnek egymáshoz. Már nem egy meghatározott, érzékileg megelevenített 
győzelemről van szó, hanem a diadalról mint olyanról. Különösképp a háborús 
emlékművek formanyelve az, ami elavul – ugyanakkor még így is beszédes marad. 

39 hollingworth, 1976. Ezen utalásért köszönettel tartozom Fritz Trautznak.
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Nyilvánvalóan túléli a keletkezését kiváltó egyszeri, politikai-társadalmi okot, de 
úgy, hogy a jelek immár politikailag értelmezhetetlenné válnak, még ha összessé-
gükben érthetők is. Ezt a differenciát, ezt a rést használja ki az esztétika, amikor a 
formákat az általuk közvetített kijelentésekről faggatja. Úgy is fogalmazhatnánk, 
hogy a néző érzéki befogadóképességét megcélzó, „esztétikai” kijelentések átvé-
szelik azokat a politikai identifikációs ajánlatokat, amelyeket megteremteni hiva-
tottak voltak. Ha a háborús emlékműveket abból a szempontból vizsgáljuk meg, 
hogy mely „esztétikai” jelzések élték túl az alapító okot, illetve mely jelek dacoltak 
a formaváltozással, akkor láthatóan a halotti szimbolikához jutunk vissza. Ez – re-
ménységbe vagy gyászba öltöztetve – hosszabb ideig hat, mint az egyszeri eset. 
Még ha az emlékezet tárgyaként kezelt halál a maga egyszeriségében már bekövet-
kezett is, egyéni megtapasztalásként a mindenkori szemlélő előtt áll.

Fordította: Hecker Héla
A fordítást az eredeti szöveggel egybevetette: Teller Katalin
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