
LAJTA BÉLA: A TEMETŐ MŰVÉSZETE 
j nagyvárosi temetők meg-

alkotásánál oly feladato-
kat kell megoldani, ame-
lyek eddig ismeretlenek 
voltak. Nagy tömegeket 
kell ma eltemetni és ez a 
körülmény egy gazdasá-
gosabb alaprajzi elren-
dezést követel. És mert 

olyan sírkőművészet ma nem él, amely a régie-
kéhez hasonló egységes művészetet teremt-
sen a temetőkben, de mert egy világváros nagy-
kiterjedésű temetőjében a sírok eddigi elrende-
zésével nem is lehet egy művészi egységes-
séget elérni, magának a temetőnek alaprajzi 
elrendezésével, utaival, parkjaival, a ravatalozó 
sacralis architektúrájával, a temető városának 
helyes és művészi városrendezésével, perspek-
tivikus hatásokra való törekvésekkel, architek-
tónikus hatású nivó-differenciák megteremtésé-
vel kell azt a művészietlenséget megszüntetni, 
amely korunkban a legtöbb temetőt jellemzi. 

Ki akarom mutatni ennek a művészietlen-
ségnek az okait is. A temető korunkig egy 
egységes művészet helye volt, a temető művé-
szete a sacralis művészethez tartozott. Vallási 
szükségletekből folyt a különböző népek teme-
tési szertartása, vallási felfogásoknak felelt 
meg az eltemetés módja, a templom és a sír-
kő architektúrája közös vallási érzésekből 
fakadt, temető és templom egymásnak kiegé-
szítő részei voltak, sőt a középkorban maga 
a templom volt a temető. 

A hősök korszakában a hősök tumulusai 
már sejtetik az egységet teremtő vallásos 
érzést, a hatalmas pirámisok és a mumifikált 
holttestek pedig egy erős kultúrájú nép nagy 
vallási meggyőződéséről beszélnek. Minél job-
ban konzerválódik az ember földi porhüvelye, 
annál nagyobb a lélek üdvössége. És évezre-
des nagy kultúrával, a legkitűnőbb konzerváló 
technikával őrzik meg halottaikat, eltemetik 
őket a Nilus partján egy néhány száz méter 
hosszban elterülő magas sziklafal sorokba 
vájt üregeibe. 

A zsidók, vallási felfogásuknak megfelelően, 
átadják halottaikat az enyészetnek. Temetnek, 
mint a szemita népek egyáltalán. De vannak 
sziklasírjaik is, amelyek nyílásai elé kőlapot 
helyeztek. Ez a kőlap őse a szabadon álló 
síremléknek. 

A görög templom a legtökéletesebb, leg-
monumentálisabb, utolérhetetlen alkotása a 
görög vallási felfogásnak. Ez a művészet közel 
áll ugyan a profán architektúrához, de hiszen 
vallási felfogásuk is közel állott az élethez. 
Közöttük jártak az istenek. 

A stela, a szarkofág, a mauzóleum, az oltár-
szerű emlék stílusa — a templom stílusa. 
A temetési szertartás hasonlít a templomi szer-
tartáshoz és az oszlopos udvaron ott állott a 
házioltár is, amelyen áldoztak és imádkoztak. 

Hatalmasabb méretekben ugyanezt látjuk 
Rómában, amely nagyra nő és művészetében 
is mutatni akarja azt. A hadsereg útjain, ame-
lyek a város kapuihoz vezetnek, a Via Appián, 
Via Latinán, eltemetik nagyjaikat. Céltudato-
san architektőnikus rendben megteremtik az 
első temetőt szabad ég alatt, a város falain 
kívül. A nagyszerű monumentumok architek-
túrája — sacralis. 

Az ó-keresztények templomaikat a kata-
kombák mellé építették, a temetési szertartás 
templomi karaktert kapott és amint említettem, 
a templom sok helyütt napjainkig is a temető 
mellett van. 

A gótikus és reneszánsz sírkőfedőlapok, epi-
táfiumok, falisíremlékek, szarkofág, architek-
tonikusan már kiegészítő részei a templomnak és 
természetes, hogy a művész, amikor síremlékét 
megtervezte, a templom hangulatának hatása 
alatt állott. A templom papja, amikor a halot-
tat elbúcsúztatta, a katholikus vallás nagy-
szerű szertartásai közepette a feltámadást hir-
deti. A halottak és az élők között a vallás kap-
csolatot teremt. Ez a vallási érzés teremti meg 
a vallási építkezéstől függő temetőművészetet. 

Helyszűke miatt, higiénikus szempontokból, 
a temető kiszorul a templomból, a templom 
szomszédságából és önálló területet kap a 
város falain kívül. A vallási érzés ezekben a 
kis temetőkben épp oly egységes művészetet 
teremt, mint a templomokban és épp azért ezek 
a katholikus temetők művészi szempontból a 
legkiválóbbak. A sírkövek stílusa egységes. 
Harmónia van a temetőben, az ember érzi, 
hogy egy élő vallásnak élő architektúrája 
sacralis erővel fejezi ki mondanivalóját. Fák 
és színes virágok között áll a síremlék, a rep-
kény, a zöld borostyán, a tavaszi napsugár, 
az elhagyatott temető csendjében a zümmögő 
méh hangja meghatóak, de ez a természet ereje 
a temetőben, nem pedig az ember művészi 
képességeinek megnyilatkozása, mellyel a 
halott emlékét vallási érzésének erejével, a val-
lási építkezés stílusának síremlékével örökíti 
meg. Ezekben a szép katholikus temetőkben 
nemcsak a természet hat tehát, hanem egy 
tiszta, kialakult egységes temetői architektúra. 
Gondoljunk Bécsben a schmelzi temetőre és 
a Père Lachaise klasszicizáló emlékeinek egy-
séges stílusára ! 

A katholikus temetőkön kívül vannak egyes 
zsidó temetők, ahol az architektúra épp oly 
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„ 116—117. Síremlékek faragott kőből. 

Az ebben a füzetben közölt művészi alkotásokat mind 
LAJTA BÉLA műépítő tervezte. 

116—117. Tombeaux en pierre sculptée. 

Toutes les oeuvres reproduites dans ce fascicule sont 
exécutées d 'après les projets de LAJTA BÉLA. 
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fi egységes, ahol él a temetői sacralis stílus, és 
y a sírkőművészet szimbolikusan kifejező val-
« lási elemekkel bír. Ez a művészet egységes-
• ségét, egy konzervatív, erős, hitét, hitének ritu-
» sát szerető vallási érzésnek köszönheti. 
» Az arabsoknak, a törököknek művészetében 
V a sacralis architektúra és a temető architek-
• túrája között megvan ugyanez az egyenes 
« összefüggés. 
y Ez a nagy vallási érzés, amely egységes stí-
V lusú művészetet tudott teremteni, olyat, amely 
• évszázadokon keresztül élő művészet volt — 
Î! ma megszűnt. Az emberekben nem él oly erő-
y sen a hit, mint ezelőtt, és a különböző vallás-
it felekezetekhez tartozó művészek lelkében helyet 
• talált a természettudományi alapon nyugvó 
S filozófiai gondolkodás. Az egyház nem kormá-
y nyozza már híveit oly biztonsággal, mint az-
V előtt. A vallási kultusz erőtlen és a katholiciz-
• musnak nincsen vallását kifejező művészete, 
íí A katholikus templomnak nincs meg a mai 
y kor művészi felfogásának megfelelő stílusa, 
V amely esetleg konzervatív alapokon is nyugod-
• hatna. Szóval nincsen új sacralis művészet, 
M amely folytatása volna a réginek. 
y És mert nincs sacralis művészet, nincs 
V temetőművészet és a temetőnek nincs többé 
• egységes művészi képe. 
» A temető művészietlenségének egy másik 
» oka az, hogy a katholikus temető különböző 
+ vallásúak temetőjévé alakult át, melyben katho-
• likust, reformátust, evangélikust, felekezetnél-
11 kUli szabadgondolkodót temetnek. Hogy legyen 
» az ilyen temetőben olyan művészet, amelynek, 
V amint kimutattam, egy nagy vallásos érzésből 
• kell fakadnia ? A protestáns egyháznak soha-
n sem volt saját művészete, voltak és vannak 
» szép templomaik, de ezek egyszerűsített katho-
• likus templomok. A protestánsok vallási fel-
it fogása nem követeli meg azt a temetőművésze-
y tet, amely a katholicizmusnak szükséglete volt. 

A szabadgondolkodók, akik az anyag és 
£ az energia örökkévalóságában hisznek, a halál 
• és a megpihenés gondolatát akarják képző-
» művészetükben kifejezésre juttatni. Sokan kö~ 
5 zUlük nem keresnek művészetet a temetőben. 
V A temetőkbe, óriási kiterjedésüknél fogva, 
• nagymennyiségű síremléket kell szállítani. Ezt 
M a körülményt természetesen kihasználta a sirkő-
y ipar és tömegesen gyártja a síremlékeket. 
• A gyártás bizonyos egyformaságot igényel 
• és a gyári áruból csak néha-néha csillámlik 
î ki egy-egy temetői gondolat. A tömegcikk 
y nélkülözi a vallási gondolattal való közös-
• séget. A sírkőkereskedő szállítja az obelisz-
• ket vagy a stelát katholikusnak, protestánsnak 
M és zsidónak egyaránt. Ha kell, keresztet vés 
y ezekre a kövekre, ha kohenita volt az elhúnyt : 
V egymásfelé hajló két kezet. Ez az ipar telje-

sen tönkre teszi ízléstelenségeivel a temetőt. í! 
A tömeg, miután egy temetőben különböző » 
felekezetek temetkeznek és a vallási felfogást <í 
elválasztó korlátok ledőltek, nem tudja, hogy fi 
mit akarjon. Kapzsi kereskedők hálójába kerül, í! 
akik nem azzal törődnek, hogy milyen legyen y 
a temető művészete, hanem hogy mennél V 
több sírkövet jó áron adjanak el. Ijesztő furcsa- • 
ságokat látunk a sírokon, amelyek egy-egy fi 
parcellában ezerszám vannak egymás mellé y 
raktározva. V 

Ennek a helyzetnek visszásságát megérezték, fi 
Segíteni akartak ezeken a bajokon és meg- íí 
teremtették az erdő-temetőt. Hamburg mellett y 
Ohlsdorfban, Münchenben a Waldfriedhofot. « 
A régi porosz protestáns temetők lehettek a fi 
példák, kicsi temetők, amelyek teli vannak fi 
virágokkal, rózsákkal. De ezekben a nagy y 
monumentális parkokban megfeledkezik az em- V 
ber arról, hogy temetőben jár. A fák eltakarják • 
a síremlékeket, az architektúra nem birkózik í! 
meg a természettel — nincs temetői hangulat. » 
E temetők egy nagy előnyét el kell ismernünk. V 
Évtizedek múlva parkokká alakíthatók át a fi 
nagyvárosok lakóssága számára, erre azon- íí 
ban már a tervezésnél kell gondolni. A Kere- » 
pesi temetőben a sirok közeibe fákat kellene <! 
ültetni, amelyek 2—3 évtized múlva egy nagy fi 
parkot fognak képezni és ha nem is szűnne y 
meg a temető, a sok ízléstelen sírkő kelle- y 
metlen képét a sírokra hajló lombok enyhíteni V 
fogják. fi 

E cikk elején nagyjában körülírtam, milyen í 
legyen az új temető, amely egy világváros y 
különböző rétegű lakósságának egyformán « 
szolgál. Egy-két részlettel óhajtanám e körül- fi 
írást kibővíteni. £ 

Képzeljünk el egy négyszögű parcellát, y 
amelyben most kisebb-nagyobb keresztek, obe- V 
liszkek vagy másfajta sírkövek állanak, tekin- • 
tet nélkül a szomszédságra. Az egyik kőnek y 
anyaga fehér márvány, a másiké szürke mészkő, y 
a harmadik svéd gránitból van, a negyedik, V 
ötödik más-más anyagokból. Más tehát a fi 
forma, más az anyag. Az egyik sírkőkeres- y 
kedő a fej fölé állítja a követ, a másik a sír y 
közepére, van olyan, aki egy intim finom mű- V 
vészi emlék mellé egy otromba, ízléstelen, fi 
magas követ állít festett bádogvirágokkal. y 

Ha most ugyanezt a parcellát körülövezzük y 
egy oly magas nyirott sövénnyel, amelyen V 
átlátni nem lehet, úgy hogy a parcella bel- fi 
seje egy architektónikusan lezárt egésszé válik y 
és ha a parcella közepére, egy négyszögű y 
térségbe, egy kiemelkedő emléket állítunk, a V 
sírokat pedig a kis négyszög oldalaival pár- fi 
huzamosan futó és mindig nagyobbodó négy- y 
szögsorok közé helyezzük el, az elrendezés y 
architektónikus lesz. A sorokban minden em- • 
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lék egyforma : stela, fekvőlap vagy bár-
mily más egyszerű alakú kő. A parcellát 
két főút keresztezné, amelyekről a sö-
vényből kivágott félkörű kapunyíláson az 
utakra lehetne jutni. Az utak mentén zárt 
tömbök keletkeznének, egységes tömeg-
hatással. A temető utcájának meglesz az 
architektúrája, csöndes falsíkokkal, ame-
lyekben ritmusos távolságban tehetőseb-
beknek nagyobb monumentumait lehetne 
elhelyezni. 

Egy ily út axisában képzeljünk el egy 
nagy tumulust, lépcsős terraszokkal és 
minden terraszfalon egy-két sor sírhely-
lyel. Szegény emberek sírhelyei lehetné-
nek a tumulusban. Nagy monumentalitá-
sával maga a tumulus fog hatni. A sze-
gény embernek a síremlékre nem kell 
majd költenie, mert a síremlék maga a 
tumulus lesz és ennek valamelyik számú 
sírhelyére virágot kell csak majd hor-
dania kedves halottjának. Milyen pazar 
látvány volna egy virágokból alkotott, 
terrasszerü nagy pirámis ! 

Nemcsak a síremléknek, hanem ma-
gának a temetőnek kell ilyenformán sac-
ralisan hatni. A tömegsírok monumen-
talitása a jövő temetőnek egyik legfőbb 
építészeti momentuma lesz. 

Hogy azután a sírkőművészet hogy 
alakul ki, nem tudom. Ha győz a vallási 
felfogás és lesz egy új, ha konzervatív 
alapokon is nyugvó, sacralis művészet, 
a temetők művészete hasonló lesz a 
régi temetők egységes nagy művésze-
téhez. De ha elbukik a vallás és győz a ter-
mészettudomány, megdőlnek a régi szimbó-
lumok és újak keletkeznek. Az erős ember 

Faragott tölgyfaajtó. Porte en chêne. 

szépet kereső lelkében ki fog alakulni a teme-
tőnek az az új egységes művészete, amely 
egy új, egységes világfelfogásból ered. 
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nagyváros elfutó éleiében, 
muzsikájában és felhő-
rebbenéseiben, az archi-
tektúra képviseli az örök-
kévalóság gondolatát. Az 
élet ezer színével, mulan-
dóságra ítélt buborékjai-
val, p a n o r á m á k k a l és 
fényjátékokkal szemben 

az architektúrából zeng ki a végtelenség. 
A tömegek mozgása, a rohanók száguldása, 
örömek feltörekvése, szomorúságok decres-
cendója mind egyetlen kígyózó vonalba fut 
össze és ebben a melódiában gőgösen és 

keményen veri a taktust az építész. Minden 
hullámzik itocvxd pet, mint a görög filozófia 
megállapította, csak az architektúrában dermed 
kővé, vassá, felkiáltójelekké ez az örök moz-
gás. Az architektúra volt és marad ezért min-
den időkben az a legtermészetesebb közvetítő, 
mely a mindennapos embernek a mulandóság-
gondolatait transzcendens világok felé tudta 
röpíteni. Az a kőgát, melyen hullámok, érzé-
sek, gondolatok mind felhők felé törő szán-
dékkal torlódnak. Mily könnyű azonban ezt 
megállapítani és mily nehéz ebből a végső 
tanulságokat levonnia az építésznek. Mily 
könnyű elgondolnia az építőnek, hogy az ő 


