
KOVALOVSZKY MÁRTA

Halál és megdicsőülés

(Az 1956-08 emlékműpályázatról)

Színtelenek, kopárak és hétköznapiak a szavak, elbicsaklóak és súlytalanok a gesztusok,
amelyekkel élet, halál, sors, emlékezés vagy történelem dolgairól beszélni tudunk; és eze
ket a kopár, színtelen, megbicsakló formákat, formulákat ismételgeti az emberiség minde
nütt, évszázadok, évezredek óta. Afelszín mögött forró rétegeket sejt meg, a hűvös, tárgyi
lagos történések páncélja mögött érzékeny és érinthetetlen területeket talál, aki e nagy,
végső, a kezdetet és véget egyaránt magábarejtö, egybeolvasztó kérdésekkel kell szembe
nézzen; és úgy védekezik a belőlük feltörő, csaknem szó szerint húsbavágó, életveszélyes
gondolatok, érzelmek, asszociációk ellen, hogy ún. örök igazságokba, formulákba, közhe
lyekbe menekül. Nemfeledhetjük természetesen, hogy ezeket a közhelyeket az évszázadok
patinája nemesíti és a tradíció szenteli meg: ez létezésük igazolása, időveldacoló tartóssá
guk magyarázata; életerejük pedig az általuk kifejezett egyszeru, elnyűhetetlen,tőrnon
datos igazságok életerejéböl fakad. Mindez persze nem csupán a nyelv tartományaira vo
natkozik, hanem a vizualitás valamennyi területére is. Thbbé-kevésbéés eltérésekkel; min
denesetre az a müfaj, amelyrőlittbeszélünk - a síremlék- és emlékmüszobrászat-ebböl
a szempontból a legkonzervatívabb: a Hégészó-síremléket a temetöinkben szomorkodó nő

alakoktól, vagy a római császárszobrokat a I.enin-emlékművektöllegfeljebb az idő és az
esztétikai minőségválaszlja el egymástól, és nem a gondolkodás, a koncepció vagy a kom
pozíció, se nem a belső formálás; sőt ezek éppen hogy összefüzik, rokonítják őket. A müfaj
történetérol gondolkodva minduntalan ugyanabba a folyóba lépünk. .

l. Az 191XK>s emlékműpályázat számomra kettős művészettörténetitanulsággal zá
rult: az egyik az, hogy hagyomány és közhely milyen elsöprő és fékezhetetlen burjánzás
sal fonja körül a feladatot még ma is, az évezred végén, a nagy művészeti forradalmak
után, posztmodern korunkban. A másik, hogy e közhelyek és tradíciók milyen nemes
fényt, milyen opálosan derengő energiát és szellemet tudnak sugározni ott, ahol az érze
lem és gondolat villámfénye a formák mögé képes bevilágítani, oda, ahol a személyes lé
tezés sötét rétegei húzódnak. Itt, most - a teljesség igénye nélkül - azokra a típusok
ra, formulákra szerétnék rámutatni, amelyek leginkább meghatározzák a pályamunká
kat - és meghatározzák a feladatról való gondolkodást. Ugyanakkor e tipusok közül ki
emelnék egyet, mely véleményem szerint egyszerre gyökerezik benne a hagyományban,
sokszor annak éppen legősibb forrásvidékéről származva - s egyszersmind emelkedik
is fülé e hagyománynak, akár egy lombkorona, anélkül, hogy gyökereit rejtené vagy
megtagadná.

1. EMLÉKKÖ. "Exegi monumetum aere perennius": ez az ovidiusi sor elsősorban az
emlékállítás gesztusának ércnél maradandöbb természetét fogalmazza meg, nem az
emlék matériájára utal. Aki él, így vagy úgy, jelet akar hagyni maga után, élete nyomát
biztosítani a végtelenül hullámzó időben. Aki meghal, annak sírját megjelölik, azaz léte
zése bizonyítékát jelenti a romlandó vagy örök anyag. A gesztus elsődleges,megnyilvá
nulási formái és anyagai változatosak, változók. A homokba írt kedves név, melyet a
tenger hullámai elmosnak, a sírra állított fejfa, a zsidó sírkövekre helyezett sok-sok ka-

Elöadásként elhangzott a debreceni Déri Múzeumban, az Emlékművek Magyarországon c.
konferencián, 1990. március 29·én.
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vicsdarabka, de még a Martinovicsék kivégzésének helyén éjjel elültetett rózsa (Ka
zinczy ír eITŐl)ugyanannak a gesztusnak különbözö megjelenési fonnái; a kö, melyhez a
mozdíthatatlanság, örökkévalóság és a súlyosság mélt6ságának képzetei tapadnak, az
őskori dolmenektöl és menhirektöl a bibliai sziklasírokat fedő sziklákon és a középkori
sírlapokon át a mai sírkövekig és faragott monumentumokig a legtennészetesebb mó
don töltötte be mindig az emlékkő szerepét.

A pályázat kiírása bánnilyen szabad és toleráns, bármennyire jelzésszerűés elfogu
latlan volt is, a mártír Angyal István végrendeletének híres mondata a tervek egy részét
az emlékkőállítás gondolata felé terelte. "Nagy rusztikus kő legyen a névtelen csőeselék

emléke": és valóban, a mártírok képzeletbeli súja fölött, felszakadó, artikulálatlan kiál
tásként lebeg e "rusztikus kö" (Kecskeméti Sándor, SzöllősyEnikö tervén); másutt élein
megvasalva. és így némileg formába kényszerítve dől meg, fenyegetöen billegő súlyként
(Berhidi Mária); egy domb (sírdomb?) tetejét foglalja el, mintha modern Sziszifoszok
görgették volna fel oda (Dienes Attila); kettéhasadtan, széthullva hevernek a monumen
tális szikladarabok, feltárva a vésök által ütött sebeiket (Mladonyiczky Béla); elgyötörve
süpped földbe a kő a tanknyomokat el nem múló, "ércnél maradandóbb" emlékként vi
selve (Papp László).

Valamennyi e típusba sorolható terv az emlékkőnek. e legősibb és legegyszerubb sír
emléknek modern variációja; ugyanebbe a csoportba tartozik az a konvencionális-narra
tív mü, ahol a kőhöz lépcső vezet, a sziklatömböt portré-reliefek és azéttört lánrok "díszí
tik" (John M Bene). Kü.lönbségük csak látszólagos: stílus és fonnálásmód különbsége
ez, mely csak ideig-óráig fedi el az idea azonosságát.

2. KALVARIA A Kálvária-ábrázolások, középpontjukban - gy4jtópontjukban - a
keresztre feszített Krisztussal a keresztény kultúrában a mártírium ös-képei. Olyan
képről beszélünk, amely egy mélységesen emberi és ugyanakkor szimbolikus történet
drámai csúcspontján mintegy megáll, kimerevedik, akár egy filmben; e pontra a tör
vény-kiszabta és az önként vállalt mártírium kettős terhe nehezedik, irtózatos súllyal.
Talán e kettősség az oka annak, hogy a kép feszültsége az évszázadok használatában
sem enyhült, fénye nem kopott, nem ártottak neki stílusok és elhasznált formák: a drá
ma - Pilinszky János szavával- "átvérzi az időt", Valahányszor halálról, szenvedés
Től, áldozatról beszélünk, előhív6dik ez az ös-jelenet (a köznapi beszéd fordulataiba is
felszívódott, például: mindenkinek megvan a maga keresztje), minden halál, szenvedés,
áldozat azonos vele; nem képlet, nem üres fonna, amely megtölthető - inkább olyan
(szellemi) matéria, amely befogaclja és átlényegíti, magához hasonlítja a világban lezajló
Kálvária-történeteket. Egymásra kopírozza a krisztusi szenvedéstörténetet és a min
denkori áldozatok histöriáját,

Az 56-os mártírok emlékének megörökítésekor a legtennészetesebb módon fordultak
sokan e kézenfekvö és nagyhatású ábrázolási hagyományhoz. Legközvetlenebbül azok a
tervek folytatják e tradíciót, amelyek látszólag nem követik a jelenet sémáit: az irtóza
tos ácsolt szerkezeten (mely a maga puszta formáival is kínzó látvány) fiiggö emberala
kok (Berezeller Rudolf), az aszimmetrikus keresztfára feszített emberfii.rtök profán lát
ványa (Rétfalvi Sándor) civilizált korunk "modern" szömyüségeit idézi fel, a koncentrá
ciós táborok, a népirtások, a polgárháborúk, az 56-os megtorlások képei mögött egy kol
lektív Kálvária vizíóját láthatjuk. Ez a kietlen és égető látvány másoknál egyszerűbb,és
az ösképhez kompozícióban közelebb álló formában jelenik meg (Fischer György, Sig
mond Géza); olykor a puszta keresztet vagy keresztre emlékeztetőformát használják a
Kálvária, a mártírium metaforájaként (Farkas Ádám, Tornay Endre András). Különös
módon ott a legnagyobb a távolság tradíció és folytatása között, ahol a folytatás hangsú
lyozottan engedelmes és alkalmazkodó. Szervátiusz Tibor hármas keresztje és az előt

tük térdelő nőalak plasztikai formákkal jlefrja", szinte betűhíven "beszéli el" a jelenetet;
mégis, van ebben valami olyanfajta mimetikus "eljátszása", "elöadása" a drámának,
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amely azonosulni képtelen tárgyával és így nem megsz6nteti, hanem megnöveli azt a
távols~t, mely attól elválasz1cja.

3. ÉLETFA - HALÁLFA Az életfa, a népi kultúrhagyománynak ez a legmélyebb
rétegeiből kivirágzó, határokat nem ismero szimbóluma átszánnazott és elevenen él a
magasml1vészetekben a középkori épületplasztikában éppúgy, mint a 17-18. századi
úrlhímzések díszítőanyagában.Az, aminek neve mondia, az élet flija, az életet stilizált,
"névtelen" növény fonnájában jelképező ábra; sarjadás, növekedés, élő, lélegző erő és
teljesség, folyamatos, korlátok nélküli, idő nélküli létezés. A sírra ültetett virág is életfa
bizonyos értelemben: növényi létében folytatja a megszakadt emberi életet, mint aho
gyan egy guzsalynehezék ágacskáiban élnek tovább a parasztasszonyok, akik használ
tákőket.

E motívum egyszerűsége,gondolatkörének világossága, "plasztikus" jelképszerüsége
engedelmesen a<ljaát magát a szobrásznak, aki a halálon túli élet, a túlélés, a folytató
dás és a hit hatalmának képeit keresi. A kemény sziklát gyökereivel szétrepesztö fácska
(Ortutay Tamás, Rácz Edit) organikus formái ugyanazt a diadalmas kitörést, fényre tö
rést és gyözelmet ünneplik, mint a sima, geometrikus tökélyűsíkokat áttörő,karcsú gú
la (Friedrich Ferenc).

A halálfa kiszáradt ágaival, görcsös törzsével, karomszerű gyökérzetével az életfa el
lentéte: a pusztulás, a befejezés, a vereség és a végzet képzeted kapcsolódnak hozzá A
pályamunkákban két helyen élt tovább ez a motívum: az egyiken (varga Géza) gyökere
inek vad szorításába fogva a köhalmot, száraz koronájával fenyegetöen és hiábavalóan
rajzolódva az égre; a másikon egy kőtenger közepén sudáran magasodva, de ugyan
olyan reménytelenül: csupasz, élettelen és csaknem elvont jelként magasodó tárgy (Sa
mu Géza). Rajk László terve különös egységbe foglalta az életfa-halálfa ellentétpárt. A
müszerekkel idomított, fémpántokkal gúzsba kötött fa törzse egyszerre fuldoklik-hal
doklik a szorításban és hajt ki; engedelmeskedik a halálnak és megkerülve azt, tovább
él. Az élet-halálnak ezt az ellentétek között csapongó hullámzását fokozza egy második
ellentétpár: a környező domboldalt befutják éltető ereikkel a friss vizű patakok, de ez az
elevenséggel és élettel teli, folyamatosságot, idötlenséget jelentő áradás a mártirok né
ma, mozdulatlan, befejezett múltat sugárzó sírhelyeit veszi körül.

4. HOSI EMLÉK. Olyan 1. világháborús emlékrnűvekregondolok, amelyek minden
kisváros és község főterén állnak, a becsületes, jóakaratú igyekezet monumentumai
ezek; megnézhetünk százat, mintha mind ugyanazt látnánk. Furcsa érzés tudomásul
venni, hogy ez a nem túl régi tradíció, mely maga is a nagy ml1vészeti korok lesüllyedt
és popularizálódott emlékanyagáb61 vette mintáit, bájosan ügyefogyott vagy szerencsét
lenül nagyratörö koncepciójával még mindig él. Látnunk kell persze, hogy nemzedéki
kérdés ez; a legidősebb ml1vészgeneráció kezén kap némi fényt és patinát a tízes évek
közepének emlékmű-áradatábőloly ismeros világ. E háborús emlékek két típusa jelent
meg a mostani pályázatban: a halott hős fölött imádkozó nőalak (egykor a haza nemtő

je, Patrona Hungariae, angyal; most: rémüldöző? csodálkozó? fiatal lány, utcai ruhában;
Béres János) és a magas talapzaton elhelyezett kompozícióba rendezett heroikus emblé
mák csendélete (Szőts Vilmos, Németh Hoyer Márta). A régiek ebben is megbízhatób
bak, becsületesebbek; naivitásuk megmosolygató és hiteles. Ugyanabból az anyagból,
amellyel ök dolgoztak virágkorukban, a tízes években, az utódok modernebb - és ha
misabb - fazont szabnak: kopjafával dekorált munkásmozgalmi panteont (Varró Géza).
E hősi emlék-típusnál rajzolódik ki legtisztábban a folyamat, mely a tizenkilencedik
század végén kezdődött, s amelynek során az emlékmű - ez a teljes egész - darabjaira
hullott, összetartó, organikus ereje elveszett és már csak egykori elemeinek üres montá
zsaként vegetált tovább. A harang, a kicsorbult kard, a címer, egy történelmi esemény
dátuma (itt: 1956), a motívumok, melyek egykor készségesen simultak bele a kompozí
cióba, most kiesve szerepükből, önáll6ságra törve, jelképi eröre vágyva azt a jelentést és
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jelentőséget is elvesztették, amelyet a valamikori egészben betölthettek (Széll András,
Gáti Gábor, Matyófalvi Gábor, Balla Gábor, Csikai Márta, VIgh Tamás).

n. A halál egyszeri, végleges; a halál után az élet vissza nem hozható, meg nem
hosszabbítható, csak képletesen, a halotti kultusz által; "egyszer majd el kell temetni /
és nekünk nem szabad feledni / a gyilkosokat néven nevezni" - írta Nagy Gáspár. A pá
lyázat kiírása nem beszél kultuszhelyröl, de az a tény, hogy az emlékművet temetőben

kívár:úák felállítani, kimondatlanul is kifejezi ezt az igényt. Azt gondolom azonban, hogy
az e körbesorolható tervek viszonylag nagy száma más okokra is visszavezethetö, mint
csupán a pályázati kívánalom és a helyszín. Elsősorban belső okokra: feladat és szemé
lyes indíték ritkán találkozik össze olyan harmóniában, mint itt. Ez az emlékműveknél

egyébként oly kivételes személyesség formálta a konrepciót a tervek egy részénél: így
születtek meg a kultuszhely kialakítására vonatkozó elképzelések; mindenki saját ma
ga és a maga m~án akarta átélni a drámát, maga akarta végigjárni ezt a zarándokla
tot, maga akarta megteremteni a mártirok halotti kultuszának színhelyét és formáit
(vö. a kifejezést: saját halotljánaktekint valakit). Ami az ún. külső okokat illeti, ezek is
szinte nyílegyenesen vezettek ebbe az irányba: az emlékművek közhelyeit, tradicionális
formáit és ábrázolásmóqjait, lapossá koptatott frázisait úgy kerülni meg, hogy a "hátuk
mögött" visszataláijunk a nagy kultúrák forrásvidékéhez. Bizonyos, hogy segítette ezt a
törekvést a land art, mely maga is több ponton kapcsolódik a konstruált-rekonstruált
kultuszokhoz; hozzánk már korábban beérkező hullámai most végre irányt kaptak. A
tervek első csoporlja olyan kultuszhelyeket formál meg, amelyek inkább a szemlélődés,

a passzív, mozdulatlan emlékezés színterei; Csutoros Sándor körengetege, vagy Samu
Géza dombokra felkúszó sírkövei nem számítanak emberi jelenlétre, a kövek irgalmat
lan sürü.sége, f~dalmasan egymásba-roskadó elrendezése (Csutoros), szelíd és mégis
sziklaszilárd sorai (Samu) egy másik, tőlünk független valóság darabjai; vannak, akár a
temetök vagy az őskori szikla-szentélyek. Idetartoznak azok az épület-tervek (Bachman
Gábor, Csete György, Kovács Attila, Vadász Bence), amelyek egy meg nem határozott,
csak sejthető, vagy ismeretlen rítus középpontjai lehetnek. A másik csoportba tartozó
művek központi gondolata, hogy a kultuszban fel kell idézni a mártírium drámáját és ez
csak az emlékezö-Iátogató bevonásávallehetséges, egyedül csak így értelmes. Aki belép
Haraszty István fémtornyába, őrtoronyba, börtönrellába lép be, és a gyertya, amelyet
meggylijt, hogy a felvonó szalagja vég nélkül szállítsa fol-le, amíg csak világít, a gyertya
nemcsak az áldozatokért ég, önmagáért is. A cselekvésben, és csak abban lesz a külső

szemlélőböl részes, csak a cselekvésben történik meg emlékező és emlék helycseréje,
azonosulása, ami végül is minden kultusz alapvetőés végső értelme.

Ez azonban még mindig csak jelképes részvétel; Bakos Ildikó, El Kazovszkij, Keserű
Ilona, Lugossy Mária és Jovánovics György a szó legteljesebb értelmében végigvezet
bennünket egy kijelölt útvonalon: az idő és történelem útján (Bakos), az emlékezés út
ján (El Kazovszkij), a szenvedés kanyonjában (Keserű),vagy a halál és megdicsöülés út
ján, egy modern purgatórium bugyrait követve az áldozatok sÍIjához (Lugossy). Zarán
doklat, passió; amelyben az idők és a szereplők végérvényesen összekeverednek, amely
ben szemlélet és cselekvés összemosódik. Mint ahogy Jovánovics művében összemos6d
nak az elemek, a stJ.1usrétegek, a motívumok, az idők, hogy a látogató mozgásának ko
reográfíájában egy-egy pillanatra szétváljanak. A kompozíció formailag egyszerű és át
tekinthető.Alsó szinljén masszív pülonok között egyre szükülő folyosó vezet egy monu
mentális, rusztikus kőhöz, melynek keskeny szimbolikus ajtaján a "túlvilágba" léphe
tünk. Az építmény felső szinljén lepellel borított szarkofág, mögötte karcsú oszlop maga
sodik. Csupa ismert elem, ismerös fordulat: a sírokat jelölö emlékkö (itt; Angyal István
köve); a pülonok között megnyíló út az egyiptomi sírkamrák bejáratára emlékeztet; a
kőbe vésett, meg nem nyíló ajt6 a barokk síremlékek ún. Halál kapuja; a hófehér szar
kofág drapériájának dermesztő ráncait a klasszicista szobrászat és Canova hagyta örö-
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kül; a karcsú oszlop lélegzóen szabálytalan formája egyszerre emlékeztet a római dia
daloszlopokra és az életfák lebegő könnyüségére. Két szinlje -- a halál és a megdicsőü
lés birodalma - az utolsó ítélet-ábrázolások kompozícióját követi. Ugyanakkor nem ál
latorvosi ló, nem müvészettörténeti példatár. A szobrászat és az emlékmü-müfaj megko
pott elemei és kihült közhelyei felfénylenek és átmelegszenek; ahogyan a szobrász sze
mélyességgel és filozófiával hevíti át anyagát, úgy olvadnak újra össze szerves, eleven
egésszé a tradíció széthullott elemei. Jovánovics emlékműve olyan színhelyet jelöl ki
számunkra, amelynek útjait, szintjeit, tereit végigjárva átélhetjük és megértheljük, ami
történt: ebben benne rejlik a felemelkedés lehetősége is. Azt gondolom, ez az igazság
emlékmüve lesz.

TÜZTAMÁS

Még mindig itt

Lám, mii is értek
a dodonai jóslatok:
BefeUegzett, mindennek vége.
Eljövend majd a végóra - susogta Zefír is 
amikor zsákba varrnak,
bedobnak a Boszporusz vizébe.

Lám, két éve már,
hogy fújják a trombitákat
s még mindig itt toporgok,
várván, hogy mit hoz a holnap.

A szeretet arany abroncsa tart még össze
s a féltő gond éltet egyideig,
míg Pithia hosszú szempillaja rebben:
nem kell úgy megijedni.
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