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GONDOLATOK AZ URBÁNUS 
TEMETŐ KÖRÜL 

„A mindennapos élet évezredes egyenlőségét 
ezek után a temetőben, a sírköveken is megnyil-
vánuló aránytalanság tetézi." 

Erdélyi Lajos 

A síremlékek kanonizált, prekondicionált, tradicionális közlemé-
nyeit sajátította ki az urbánus ember, és helyükbe olyan információkat 
csempészett, amelyek a közösség számára érdektelenek. 

A temető a kommunikáció aspektusából tekintve komplex jel-
rendszer; közleményeit vizuális, kinézikus, auditív, gesztusos, proxe-
mikus stb. kódolásban közvetíti. Az üzenetek nagy száma folytán több 
tudomány is foglalkozik a temető jeleinek dekódolásával: a régészettől 
kezdve a néprajzon keresztül egészen a kommunikációelméletig és a 
jelelméletig szak- és interdiszciplináris tudományok egész sora vizsgá-
lódási területének tekinti. 

A temtő közleményei kezdetben általános érvényűek voltak, köz-
érthetőek, a jelen és a jövő számára egyaránt értelmezhetőek. A régi 
zsidó temető megteremtette a halottak egyenlőségét — ugyanis egy-
azon jelrendszer azonos jelei tudósítottak a társadalmi ranglétrán kü-
lönböző pozíciót betöltő egyének elhunytáról. A sírj elek nem közvetí-
tettek semmiféle társadalmi struktúrálódást, nem jelöltek hovatarto-
zást. Ám, ahogy erősbödött a cím- és rangkórság, az örök különbözni-
vágyás belopta magát a sírkertek falai közé is. A földi életben betöltött 
pozicíó hangsúlyozott kiemelése és a divathajhászás karöltve vetette 
ki a gazdagra a „lelki luxusadót", (vö. Erdélyi, 447—448. o.). 

Írásom célja a temető kommunikációs rendszerében történő válto-
zás néhány jelenségének rögzítése, a tények megörökítése. Többre nem 
vállalkozom, abban a reményben, hogy munkám követőkre talál, és az 
urbánus temető modern jeleinek modern vizsgálata is helyet kap érdek-
lődési körünkben. 

Dolgozatom egyfajta körkörös megközelítési módon taglalja a té-
mát, állításaim vajdasági temetőkben végzett megfigyeléseimen, vala-
mint a szakirodalom adatain alapulnak. 
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AZ URBÁNUS 

Az urbánus viszonyok megértéséhez egy közismert tétel felidézé-
se szükséges: a városokban az egyik legfontosabb szerepet az árú-
felhalmozás játszotta a történelem során, s ma is. A kirakatokkal zsú-
folt utcák sorai eladásra kínálják a felhalmozott termékeket. A válto-
zatos árútömeg vonzza a vásárlókat és a termelőket, akik végső so-
ron a város lakosai lesznek. Az árufelhalmozás magávalhozza a tőke-
felhalmozást is. Ez a folyamat egyszerűen koncentráció. Bizonyos neme 
a koncentrációnak már a történelmi városban is jelentkezett. Mint a ha-
talom koncentrációja a politikai városban, mint árúkoncentráció a ke-
reskedővárosban, mint tőkekoncentráció az iparvárosban, s mint mind-
három összessége a mai modern városban. A koncentráció mindig az 
ideológia változásával jár t együtt. Az áru fétisjellege ma is változtat-
ja az ideológiát. Azzal, hogy a reklámozott áru (megvételének) logiká-
ja a passzív szemlélés által is megkétszereződik, változik az etikánk és 
az esztétikánk. Torzul az ízlésünk, a gondolkodásunk, ami magával 
vonja magatartásunk torzulását is. 

Az urbánus megnyilvánulásoknak egyik alapfogalma tehát a kon-
centráció. A másik és nem kevésbé fontos alapfogalomnak a centrali-
zációt kell tekintenünk. Ha utánagondolunk, hogy teremt-e valami 
értéket maga a város, nemleges választ kell adnunk, mert valóban nem 
teremt semmit, csupán központosítja a már elért eredményeket. Azon-
ban paradox módon mindent a város teremt, mert a csere nélkül, a 
kapcsolatok hiányában, közlekedés, azaz közbülső viszonyok nélkül 
semmi sem létezhetne, ami a városban létrejött. Az urbánus viszonyok 
között jöhet csak létre a tartalmi dialektika: az összegyűjtött eredmé-
nyek puszta érintkezésük, cseréjük stb. folytán ú j értékeket teremte-
nek. 

Harmadik alapfogalomként a komplexifikáció jeleneségét említe-
ném, ami abban nyilvánul meg, hogy a jelenségek a városban egy vi-
szonylag egyszerűbb forma felől egy viszonylag összetettebb forma felé 
haladnak. Példaként elég megemlíteni a város struktúráját , amely ele-
ve kétszintű. Az első, morfológiai szintet a házak, utcák, terek, emlék-
művek, negyedek stb. képezik. A második a szociológiai szint, amely 
a lakosság különböző szempontokból való megoszlását jelenti. Egy fran-
cia intézet, amely urbánus szociológiai vizsgálatokat végez, megkísérelte 
a szociológiai szintet elemeire bontani, azaz feltérképezni a lakosság 
megoszlását. Amikor a begyűjtött adatfajok, azaz a vizsgált jelenségek 
száma elérte a 333-at, fölhagytak a további gyűjtéssel, mert a földolgo-
zás már kivihetetlennek tűnt. (vö. Lefebvre, 59. o.) Tehát egy olyan 
egyszerűnek tűnő jelenség is, mint a lakosság megoszlása, végtelenül 
összetett rendszert alkot. 

S végül a negyedik alapfogalom az univerzálódás. Amint növe-
kedett a lakosság száma, változott a közlekedők kora, képzettsége, nyel-
ve, kifejezőképessége stb., úgy bonyolódott a városi élet, s ezért szaka-
dék keletkezett az urbánus viszonyok és megteremtői között. E szaka-
dék áthidalását szolgálja a jelenségek univerzálódása, ami viszonylag 
leegyszerűsíti az urbánus életvitelt. Az urbánus élet egyetemes jelle-
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A másik véglet: a koszorúk elégetése — (Torda) 

Az egyik véglet: a koszorúkat műanyag fóliával próbáljuk 
minél tovább megőrizni — (Telecska) 



Az elhunyt képének megjelenítését szolgálják 
a mellszobrok, (ahol a fénykép nem elegendő) — (Újvidék) 



„Síremléket emeltettük életünkben." 
Noha ezt a dátumok hiányossága is közli, így mégis biztosabb. 
De kinek fontos ez? — (Üjvidék) 

„Kétszeres biztosíték" az idő vasfogával szemben. 
Holt dologgal gyászoljuk a halottat, azaz művirággal. 
A művirágot műanyag zacskó védi — (Torda) 



Falusi temető. Műmárvány kriptára ugyan még nem futotta, 
de a sírhelyet erős lánc veszi körül. 
(Az urbánus formák falun is éreztetik hatásukat.) — (Torda) 

Egyetlen síron egy fejfa, egy műkő emléklap, gipszgalamb, futballabda, 
fáklyalángot utánzó műanyag-öntvények ... — (Űjvidék) 



Profán szöveg és idegen szimbólumok — (Űjvidék) 

Sokkhatású képernyő — (Zombor) 



A kerámia lapokkal kirakott házfalak analógiájára a sírhelyet is 
ilyen lapokkal borították be — (Torda) 

Virágszimbólum gyermeksíron — (Űjvidék) 



Az egyedüli síremlék, amelyen az aktuális esemény, a temetés, 
a sír is ábrázolást nyert. (A jelölt önmagát jelöli.) — (Torda) 

Az utazótáskában hazacipelt gipszgalambok egyike — (Újvidék) 



Nagyplasztika a szerényebbek közül — (Űvidék) 

A városi síremlékek miniatűr változata. 
Méretei kb. négyszer kisebbek azokénál — (Torda) 



ge csak egy fogalmat nem fed teljes mértékben: a jelrendszert. A vá-
ros és az urbánus jelenségek nem csak egy jelrendszerben nyilvánul-
nak meg. Tehát nem beszélhetünk kimondottan urbánus nyelvről, jel-
rendszerről, vagy éppenséggel szemiológiáról, mert más, közismert je-
leket is tartalmaznak, amihez képest az urbánus jelrendszer mennyi-
ségileg is elenyésző. 

Azonban vannak jelenségek, a gazdasági vagy kulturális érintke-
zés olyan formái, melyekre az urbánus kultúra ráütötte bélyegét, és 
egy új, de torz alakban élnek tovább. 

MŰEMLÉK — EMLÉKMŰ 

Az emlékművek egyidősek a várossal, s mindmáig megmaradtak 
eredeti funkcióikban. Mint ahogy az elnevezésük is bizonyítja, fő 
funkciójuk emlékül állni, valami módon felidézni, megörökíteni azt az 
egyént, aki építtette, vagy építette, vagy éppenséggel akiről mintázták. 
Az emlékművek nagyobb részét uralkodók, hadvezérek, politikai hata-
lommal rendelkező személyek tiszteletére emeltették. Aránytalanul ke-
vés állít emléket a szépségnek, mondjuk úgy, ahogy azt a Taj Mahal 
teszi. Ezt a funkciót referenciális funkciónak nevezzük, és elsődlegesnek 
kell tekintenünk. Némely emlékmű betölthet még transz-funkcionális 
szerepet, mint pl. a katedrálisok. Ezek amellett, hogy impozáns mére-
teikkel lenyűgözik az embert, díszítményeikkel esztétikai élvezetet nyúj-
tanak, praktikus célt is szolgálnak. A síremlékek még transz-kulturális 
funkciót is elláthatnak, ugyanis az utókor tömérdek érdekes adatot tud-
hat meg egy letűnt kultúráról éppenséggel a síremlékek, temetők, vizs-
gálata által. 

Az emlékművek/műemlékek esztétikai és etikai töltettel bírnak, 
és a kor világértelmezési koncepcióját közvetítik a befogadó számára. 
Hogy ezt a közvetítő szerepet minél sikeresebben láthassák el, az em-
lékműveket szimbólumkkal lát ják el (terhelik meg). Azonban ezek a 
szimbólumok már értelmüket veszítik mire a passzív szemlélő szeme 
elé kerülnek (nem így a szakember számára), elidegenülnek tőle, ugyan-
is a szociális tudat, a világkép stb. változása során elveszítik aktuali-j 
tásukat. A közleményt csak a prekondicionálás teszi időállóvá — azaz, 
ha egy szimbólum nem csak azt fejezi ki, amit az alkotója ki szeretett 
volna általa fejezni, hanem olyan módon teszi azt, hogy a szem-
lélő tudatában ráérezzen az előzetes kondicionálás folytán, hogy a köz-
leményben mit KELL látnia, (vö. Hoppál, 39. o.) Ha egy közlemény el-
veszíti a kapcsolatát a tradicionális jel- és jelképrendszerrel, meddő, 
dekódolhatatlan üzenet marad csupán. 

A TEMETŐ 

A sírkertek, mint már említettem, transzkulturális szempontból is 
érdekesek, mert lehetővé teszik két különböző idő, két különböző kultú-
ra kommunikációját. Az effaj ta interdiszciplináris kommunikációt azon-
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ban nem tekinthetjük elsődleges funkciójuknak. Sokkal prózaiabb a 
szerepük; az elföldelés aktusának színhelyei. Az elföldelés egészségügyi 
feladatához, magához az aktushoz, bizonyos viselkedésmódok, szokások, 
rítusok kötődnek, amelyek végzését a közösség az elhunyt hozzátarto-
zóitól elvárja. Az elvárásnak az alapja a közösségben kialakult, formá-
lódó, változó világkép; a természetfelfogás, a társadalmi megkötöttsé-
gek, a hitvilág, a szokásrendszer stb. 

A világkép mindig egy bizonyos korhoz (időhöz) és helyhez kötő-
dik, s ebből kifolyólag a temetkezéshez fűződő kultúrelemek, rítusok 
eredete és intenzitása változatos. A halálhoz, a temetkezési aktushoz, és 
az ezt követő gyász-időszakhoz fűződő kultúrelemek összességét tág ér-
telemben fogalmazva nevezhetjük temetkezési szokásoknak. A temet-
kezési szokásokra azonban nem tekinthetünk mint valami megkövese-
dett kultúrfoszíliákra, hiszen pszichológiai szempontból gyakorlati célt 
is szolgálnak. A természet ugyanis a maga radikális módján kirekeszti 
az egyént a kisebb vagy nagyobb közösség életéből, aminek szükség-
szerű velejárója az elhunyt személyi környezetének, rokonságának, is-
merőseinek erőteljes érzelmi fölindulása. A veszteségérzet legerősebb 
formája a hozzátartozó elhalálozása esetén lép föl, és ilyenkor elemi 
erővel hat. Ezt az érzelmi hatást hivatottak a temetkezési szokások fe-
gyelmezni és levezetni, (vö. Kunt.) 

A sírkertek elsődleges funkciójuk mellett emlékhelyül is szolgál-
nak. A temetők tárgyi világa a különféle kegyeleti aktusok lebonyo-
lításának színterei is, így kifejezik az ember és a halál archetipikus 
viszonyát, természetesen helyhez és időhöz kötődvén. Ezek a tények már 
ismeretesek, hiszen a temetkezési szokások bőséges gyűjteményei áll-
nak rendelkezésünkre. 

Keveset gondolunk azonban a sírkertekre, mint a kollektív lét (!) 
egyik színterére. Nem abban az értelemben, hogy kommunikációs alka-
lomként szolgálhat egy falu/város lakosainak számára, noha a temető 
nyilvános hely (public place), ezért kommunikációs szituáció-teremtő 
szerepet is játszhat az auditív és vizuális közleménycserében. Egyelőre 
csak arra kell rávilágítanunk hogy a temető tulajdonképpen, elvonat-
koztatva, a természet és a társadalom egyik metszési/érintkezési pontját 
képezi. A természet viszonylatából a természeti tudat, az ökológiai-hi-
giénés ismeretek követelik meg a temetők létrehozását, a síremlékek 
emelését pedig a társadalom szemszögéből a (mitikus) világkép és a kü-
lönböző ideológiák. Maga a természet velejárója az elmúlás, így tulaj-
donképpen a természet determinálja az elföldelés idejét és helyét 
(értsd: a sírkertet), amíg a módját a társadalmi tudat határozza meg. 
A világkép szabja meg az elhunyt egyén és az élő közösség viszonyát, 
ami a temetés alkalmával a különböző rítusokban, szokásokban, el-
járásokban megnyilvánul. S végül a temetőknek gazdasági vetületük is 
van, amit egyaránt tekinthetünk természeti és társadalmi jelenségnek 
is. A gazdasági vetület abban rejlik, hogy néhol a sírkertek konven-
cionális növényzete (ami megintcsak a prekondicionálás kérdése), gyü-
mölcsfákkal ültetik be, és a termés a község tulajdonát képezi, de ál-
talában a sírásó rendelkezik vele. 
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A SÍRJELEK 

A sir jelek elsődleges funkciója az elhunyt elhantolási helyének 
jelölése. Az általuk közvetített adatok pedig valamilyen ideológia alap-
ján kiválasztott és megfogalmazott információk az elhunytról. Tehát a 
sírjel egyfajta médium, amely egyirányú közlemény-közlést hoz létre. 
Közleményértékű lehet a helye, méretei, esetenként színezése, sík- és 
térdíszítményei, feliratai és abbreviatúrái. 

A feliratban közölt adatok megnevezik az elhunytat, jelölik an-
nak korát, születési és elhalálozási dátumát, s a sírj el állí tójának ro-
koni-érzelmi kapcsolatát az elhunyttal. A szövegszerű adatok mellett a 
sírjelek általános információkat is közölnek az elhunyt vagyoni álla-
potáról, érdekcsoportbeli hovatartozásáról, ízléséről stb. Erre a sírj el 
kivitelezésének nagyvonalúságából következtethetünk. Erdélyi Lajos 
megfigyelései alapján állíthatom, hogy ez a nagyvonalúság a kivitele-
zésben a XIX. század utolsó harmadában kapott lábra (Erdélyi meg-
figyelései csupán a zsidótemetőkre vonatkoznak). Szerinte a vagyo-
ni és rangbéli egyenlőség egyedüli kifejezője a régi zsidótemető volt. 
A sírkövek nagyjából azonos méretűek és kivitelűek voltak, híven kép-
viselték a síron túli egyenlőséget. Ma azonban már a sírkövek anya-
gából és méreteiből következtetni lehet az elhunyt vagyonára, a felira-
tok pedig megnevezik a világi életben betöltött rangját. 

A temetőre mint komplex jelrendszerre kell tekintenünk — amely 
az élő szervezet megszűntéről tudósít, olyan formában, amely a társa-
dalom (és a későbbi társadalmak) számára érthető, magyarázható és a 
kultúrába beépíthető lesz. „Az információ tartalma nem más, mint 
azon tapasztalatok és utasítások összessége, melyeket egy adott közös-
ség tagjai elhunyt társuk emlékének őrzésére és tiszteletére legalkalma-
sabbnak ítéltek, s amelyek figyelembevételét a következő nemzedékek-
től elvárják." (Kunt. 107. o.). 

Kunt Ernő e témakörben különösen sok érdekes és helytálló adat-
tal szolgál, ám ezzel az utolsó félmondatával nem szükséges okvetlenül 
egyetértenünk. Egyik oldalról azért, mert noha a sírköveket betonból, 
műkőből, vasból stb. készítik, tehát élettartamuk jelentősen megnöve-
kedett a kopjafákkal, fakeresztekkel (valamint más, fából készült sír-
jelekkel) szemben, a sír nem olyan hely, amit több nemzedéken keresz-
tül (egyforma kegyelettel) látogatnak. A másik ellenvetés pedig az, hogy 
a sírfeliratok annak ellenére, hogy az elhunytról tudósítanak, mégis a 
hozzátartozók elvárásairól, ízléséről stb. tanúskodnak. így a közlemé-
nyek megválogatásában más tényezők is közrejátszanak, mint pusztán 
az elhunyt emlékének őrzése és tiszteletben tartása (elsődleges funkció). 
Az effajta idegen elemek beszüremlése végső soron a kegyelet elide-
genedését eredményezi. Erről a jelenségről a továbbiakban lesz szó. 

A TEMETŐ MINT KOMMUNIKÁCIÓS MODELL 

Térjünk vissza ahhoz a gondlathoz, hogy a temető komplex jel-
rendszer. Ennek az állításnak a megértését feltételezi a kommunikációs 
modell ismerete. E modell lényege abban rejlik, hogy minden feladott 
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közlemény (vegyük csak a beszéd esetét) egyfajta kódolásban (nyelvi 
megformálás, artikulálás, hangerő, hanglejtés stb.), kontextusba fog-
lalva (a közlemény szövegkörnyezete), egy csatornán át jut el a címzetthez, 
amely csatorna azonos időben közvetítheti a közleményt (a levegő, a 
telefon stb.), vagy késleltetheti azt (hangszalag, hanglemez stb.). A 
csatornában mindig zaj akadályozza a közlemény zavartalan megérté-
sét, dekódolását. Zajnak tekinthetjük a nyelv tökéletlen ismeretét, a 
különféle zörejeket, a telefonhálózat zsúfoltságát stb. Ebből kifolyó-
lag a feladott közlemény sohasem azonos a felvettel. 

A kommunikációs modell vázlata: 

kód 
közlemény 

feladó címzett 
csa torna+zaj 
kontextus 

Ha most ebbe a modellbe behelyettesítjük az eddig elmondotta-
kat, kiderül, hogy: „A kód maga a temető, amely vizuálisan dekódol-
ható, a számos információ strukturálója a változatos térbeliség. A jel-
csatorna, amelyen át az információk a címzetthez jutnak, a hagyo-
mány, a tradíció." (Kunt, 107. o.). 

temető 
ember—halál viszony 

sírjel közösség 
tradíció 
térbeliség 

Amíg a temető komplex kommunikációs hálózat (vizuális, kinézi-
kus, auditív, gesztusos, proxemikus stb. jeleket közvetít), addig a sír-
jel a vizuális látás-észlelés szintjén kommunikatív. A nagyobb kife-
jezőerő elérése végett stiláris megformálásuk igen változatos, azonban 
az egy-egy helyhez vagy időhöz kötődő formák statikusak, legalábbis 
igen lassan változnak. A változás gyorsasága függ az alapanyagtól, a 
helytől és az időtől, a világképtől. A fához kötődő sírjelformák sok-
kal lassabban újulnak meg, mint pl. a műkőből készülők. A formák 
mellett a feliratszövegek is sablonokhoz kötődnek — melyek hátteré-
ben megint csak a tradíció áll. Az idők folyamán egy lelki tényező, a 
szelektív percepció, elősegítette, hogy a sírhelyek megjelölésénél az ak-
tuálisan visszatérő eseményt, a halált ne ábrázolják, hanem a fő he-
lyen álló szöveg mellett csupán szimbólumokat és díszítőelemeket tün-
tessenek fel. A fő helyen tehát a szöveg állt. A rokokó hatására azon-
ban a szövegben eluralkodik a díszítőelem (vö. Erdélyi, 480. o.). A de-
koráció elveszti belső összefüggését a szöveggel, s hogy minél több 
helyet foglalhasson el, szó- és névrövidítéseket, abbreviatúrákat alkal-
maznak, s ezzel kezdetét veszi a sírkőművészet hanyatlása. Amikor 
meg megindul a tömegtermelés a sírkőiparban, a giccs bevonul a teme-
tőkbe. 
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AZ URBÁNUS TEMETŐ 

Az urbánus változások az emberi lét utolsó állomását — nyugod-
tan használhatjuk ezt a közhelyet — a temetőt sem kerülték el. Az 
általam észlelt változások négy pontban foglalhatók össze: 

1. a sírjelek megnövekedett „privatizált" jellege, 
2. a vagyoni helyzet erősbödő tükrözése, 
3. az össze nem illő formák keveredése, 
4. a szimbólumok aktualizálása — közhelyszerűsítése. 

Lássuk ezeket a tételeket részletesebben is kifejtve. 

1. Örök emberi igény, hogy a fizikai elmúlás után valami marad-
jon emlékeztetőül az utódok, a közösség számára. Van, aki úgy érzi, 
nem elég az, amit életében megvalósított, hát még sírhelyet is maga 
vásárol, és elkészítteti az ízlésének megfelelő kisebb-nagyobb „emlék-
művet". Sok sírkövön láthatjuk csupán a születési dátumot, amellyel 
szemben az elhalálozás időpontját kell csak a hozzátartozóknak be-
vésniük. Talán ez az egyetlen, amit az elhunyt életében már nem tu-
dott elintézni. A feliratok szerint leginkább még mindig a hozzátarto-
zók emeltetik a síremléket „örök emlékül" az elhunyt s írhantja fölé, 
a végső kegyelet jeléül, amit utána több-kevesebb szorgalommal láto-
gatnak és gondoznak. Igaz, ezt nem mindig az e célra kijelölt helyeken 
teszik, hiszen a közlekedésbiztonság szempontjából veszélyesebb köz-
utaink lassan temetői sétányokra hasonlítanak az utak mellett elhelye-
zett számtalan kereszttől, koszorútól, gépkocsialkatrészekből összerótt 
emlékművektől, (vö. Rajkovic, 41. o.) 

A síremlékek magától értetődően az elhunyt számára készülnek, 
kanonizált felirataik az elhunytról referálnak, azonban a sírjelek 
mégiscsak arról tanúskodnak, aki élve maradt, aki készíttette őket. Ki-
tűnően tükrözik a hozzátartozó/hozzátartozók ízlését, formakultúráját , 
a széppel szembeni állásfoglalását, s mindez mellett az elhunythoz, az 
elmúláshoz való viszonyát. Mivel a sírjel az életbenmaradtról tesz tanú-
bizonyságot, az idegenekkel szembeni viszonyát is kifejezi, a sírjel erő-
sen privatizált jellegű lesz, státusszimbólummá válik. A síremlékek ka-
nonizált, prekondicionált, tradicionális közleményeit sajátította ki az 
urbánus ember, és helyükbe olyan információkat csempészett, amelyek 
a közösség számára érdektelenek (paradox módon már a síremlékbir-
tokos számára is azok). 

2. A síremlékek privatizált jellegével párhuzamosan kell említe-
nünk a vagyoni állapot erősbödő kifejezési igényét, az előkelőséghajhá-
szást. Már a falvakban is észrevehető az a tendencia, hogy a gazdagabb 
családok a temető elején temetkeznek, ott vesznek sírhelyet maguknak. 
(„A temető a község tulajdonát képezi, s benne, vagy belőle semmit sem 
lehet eladni, de esetleg az egyházközösség átengedi a nem gondozott sír-
helyek «használati jogát», de más módok is akadnak a sírhelyvásárlás-
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ra" Jung, 162. o.) Az előkelőséghajhászás érvényesítésének tehát egyik 
formája az „előkelő" sírhelyek megvásárlása. Ezért egyes falvainkban a 
temető frontális része túlzsúfolt, esetleg többszöri ráásással temetkez-
nek, amíg a temető hátulsó része kihasználatlan. 

A városokban, ahol a sorbantemetkezés elve esetleg kifejezetteb-
ben jut érvényre, a vagyoni helyzet kifejezésének más útjait keresik és 
találják: monumentális síremlékeket építenek. Ezeket bátran nevezhet-
jük emlékműveknek is (különösen, ha mellszobor ékeskedik a tetejükön). 
Nem ritkák a szintekre emelt, több lépcsős építmények, hatalmas mű-
márványlappal, amelyen minden esetben ott van az elhunyt fényképe, 
s mellette a szériatermelés közhelyszerű szimbólumai. Az effa j ta sír-
helyeket többnyire egy-, vagy többszörös vas, vagy lánckorlát veszi kö-
rül, a korlát és a sír között pedig ápolt mini-virágoskert foglal helyet. 
Érdekes módon a vagyoni helyzet kifejezett tükrözését az elhunyt iránti 
szeretet anyagi kifejezésének is tekintik. A legtöbb monumentális sír-
építményt a fiatalon elhunyt gyermekek (15—25 év), a szerencsétlen-
ségben életét vesztett jegyespár, vagy i f jú házaspár sírjai fölé emelték. 

3. A sírkertek nemes egyszerűségét fölborította az urbánus gondol-
kodás. A temetkezés egyre nagyobb anyagi befektetést követel, és a hoz-
zátartozók a pénzükért szeretnének valami különlegeset kapni. Már az 
olyan falvakban is, ahol a sírhely megjelölése emberemlékezet óta 
kopjafákkal történik, a tehetősebb családok a kopjafát betonból! ké-
szíttetik, erőszakot téve ezzel a hagyományon, a paraszti vizuális kultú-
rán. (vö. Major, 240. o.) Miben is áll ez az erőszak? A kopjafát ezred-
éve már csupán tölgyfából készítették, néhány kivétellel akácból. Kézzel 
faragták, s formaviláguk változatosságáról már könyvtári irodalmat ír-
tak. Megmunkálásuk, formai gazdaságuk azonban az öntősablon közbe-
iktatásával eltűnik, ugyanúgy, akár a kommunikatív funkciójuk alapja. 

Az urbánus temető formavilága megint csak elütő képet ad. Nem 
a százados hagyományokhoz igazodik, hanem a divathoz. A divat, mint 
érték- és ízléskategória, annyira befolyásolja az egy-, vagy többnézetre 
formált síremlékeket, hogy az elhalálozási dátum figyelembevétele nél-
kül is meg tudjuk állapítani, hogy melyek készültek körülbelül egy 
időben, egy divathullám alatt. Sőt, azt is, hogy melyeket készítette 
azonos kőfaragó, vagy műkőöntő. Leginkább a plasztikusan megmunkált 
síremlékek tartalmazzák a legváltozatosabb és legösszenemillőbb for-
mákat. Az urbánus formakultúra által létrehozott formák esztétikai ha-
tása elenyésző, inkább sokkhatással bírnak. Egyes szerzők szerint a sír-
díszítmények ikonikus jellege megszűnt. Ha az ikonikus jelleg alatt a 
hasonlóságot értjük, akkor azt kell mondanom, hogy a megfigyeléseim 
ennek az állításnak szögesen ellentmondanak. Más kérdés azonban, 
hogy ezek a sírdíszítmények mit ábrázolnak. 

Egyre gyakoribbak a plasztikusan megformált, több nézetre ké-
szített síremlékek, melyek között akadnak ízléses kivitelezésűek is, de 
ezeknél is van bökkenő. Vagy köztéri emlékművekre hasonlítanak, azok 
sápadt utánzatai, s egyáltalán nem sírkertekbe valók (téves kontextus-
ba kerültek), vagy olyan szimbólumokkal megterheltek, amelyek lerom-
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bolják a maradék esztétikai hatást is. Ezek a nagyplasztikák leegysze-
rűsített mértani formákból építkeznek, minden dekoratív tobzódás nél-
kül. De képzeljük el egy egyszerű, vízszintes műkőtéglalap tetejére 
odabiggyesztett cement-galambot! (Kuriózumként legyen megemlítve 
ezekről a cement-galambokról, hogy javarészüket külföldről cipelik ha-
za, utazótáskában.). 

Itt említem meg, noha a következő alcím alatt a helye, hogy meny-
nyi minden keveredhet egy síremléken. Magam láttam egy vajdasági 
temetőben: 

A függőleges műkő alapra egy fekete márvány tábla van díszes, 
ötvösmunkához hasonló csavarokkal erősítve. Jobb oldalról egy műkő-
angyal, balról pedig egy mécses. Magán a márványlapon egy, a serdülő-
kor elején lehető fiú ül egy farönkön, lábán műanyagpapucs, kezében 
tranzisztoros rádió. Bal lába elé egy könyv van helyezve, a címe: 
Üvöltő szelek. A tábla bal sarkában pedig egy kétszárnyú repülő képe. 

Az összezsúfolt díszítmények lehet, hogy híven tükrözik az elhunyt 
érdeklődését, de a közösség és a kommunikáció szempontjából ez nem 
lehet más, mint redundancia, terjengősség, ugyanis ezekre az informá-
ciókra nincs szükség, ha az elhunyt korát akarjuk közölni. 

Megállapíthatjuk, hogy az urbánus megjelenítésmód kizárólagos 
jellemzője a sorozatgyártás és a dekorativitás igénye. A dekorativitás 
azonban közhelyekben merül ki. A síkdíszítmények és e plasztikus 
megformálás közhelyei között is vannak olyanok, melyeket a közgon-
dolkodás befogadott és napirendre tért fölöttük. Egyre rövidebb idő kell 
hozzá, hogy egy-egy új, különös forma jelenjék meg a temetőkben, a 
tradicionális formák közé keveredvén, polgárjogot keresvén. S azok a 
formák, melyek valami oknál fogva nem tudnak beilleszkedni a temető 
szokás- és formavilágába, az elidegenült kegyelet képzetét keltik. 

4. Az elidegenült kegyelet okai között fő helyen az urbánus kultú-
ra azonosídejűsége áll. Az urbánus ember hite a jelenben, a minden-
napok aktualitásában van. Ezért igyekszik a sírkertek szimbólumait 
(síkdíszítményeit) aktualizálni. A tradicionális szimbolikus jelek he-
lyét az aktuális ikonikus jelek veszik át. Ezeket a jeleket gyakran ne-
héz elkülöníteni a giccstől. A műköveken elsődlegesen ábrázolt arc-
képek, szomorúfüzek, megtört szárú rózsabimbók, galambok stb. után 
megjelentek a klasszicizáló fél- és egész aktszobrok!, az életnagyságú 
köztéri szobrokra emlékeztető faragványok és mellszobrok. Egyik vaj-
dasági temetőben egymás közvetlen közelében legalább hat mellszobor 
magasodik, távolról jól kiemelkedvén a többi síremlék közül. Ponto-
san olyan a látvány, mintha egy emlékparkba tévedt volna a látogató. 
Nem egy síron igyekeznek föltüntetni az elhunyt hobbyját a foglalko-
zása mellett. Egyik márványlapon egy rádióamatőrt láthatunk munka 
közben, a másikon egy labdarúgó készül a labdába rúgni. A valódi mé-
retekben, fehér és fekete műkőből készített futballabda szinte minden-
napos látvány már a sírkertekben. Vannak olyan dekoratív elemek is, 
amelyek kevés összefüggést mutatnak az elhunyttal. Az ilyenekre szám-
talan példa adódik, de csak egyet szeretnék említeni, azt amelyről az 
elhunyt arcképe egy tv készülék képernyőjéről mosolyog a nézőre. 
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Az urbánus kultúra tehát belopta magát, a maga aktualitás igényét 
a temetők kommunikációs rendszerébe is. A modern vi lág tárgyi ábrá-
zolása e l lentmond a temetők szel lemének és alapfunkciójának, a szép 
iránti megváltozott viszonyt tükrözi, mégiscsak az ember és a halál új 
megfogalmazását adja, a halál kihívását. 
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R E Z I M E 

RAZMIŠLJANJA O URBANOM GROBLJU 

Ovaj rad proučava urbano groblje u vidu kompleksnog sistema simbola. 
Autor određuje pojam urbanog groblja i koristi ga u komunikacijskom mo-
delu. Glavna tema su promene nastale na grobljima: 

1. pojačane karakteristike „privatizacije" spomenika, 
2. pojačani odraz materijalnog položaja, 
3. izmešanost nepodesnih formi, 
4. aktualizacija simbola. 

U zaključku autor konstatuje uplitanje urbane kulture sa svojim obe-
ležjima aktuelnosti u komunikacijski sistem groblja. Upotreba materijalnih 
likova modernog sveta na spomenicima je u suprotnosti sa osnovnim smislom 
i funkcijom groblja, predstavlja promenjeni odnos prema lepom, i nasuprot 
tome u arhetipičnom odnosu čoveka i smrti daje novo poimanje: izazov smrti. 

S U M M A R Y 

SOME IDEAS ABOUT THE URBAN CEMETERIES 

This work studies urban cemeteries in a form of a complex system of 
symbols. The author gives the concept of urban cemeteries and -uses it in the 
communication model. The main theme includes the changes on cemeteries 
and ombstones in urban conditions. He summarizes these as folows: 

1. More evident characteristics of „privatisation" of monuments, 
2. more evident reflection of material position, 

152 



3. mixture of unsuitable forms, 
4. actualisation of symbols. 

As for the conclusion, the author states that urban culture has inter-
serred with the communicative system of cemeteries just because of the wish 
for actualization. The use of material figures of modern world on the monu-
ments is in opposition to the basic function of cemeteries; it represents the 
changed relationship with beauty and as the archetypical relation of man and 
death, and gives a new comprehension: challenge to death. 
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