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LYKA KAROLY: A MŰVÉSZI TEMETŐ 
u • 

"zokat a csekélyke kam-
rákat, amelyeket utolsó 
ajándékul juttatunk drága 
halottainknak, ősidőktől 
fogva széppé, jelenté-
kennyé szereti növesz-
teni a kegyelet. De csak 
a művészet az, amely 
a kicsinyből nagyot tud 

varázsolni s egypár négyzetméter parcellán 
meg tudja formálni a múló porok felett az 
örökkévalóságot. Az ember görcsösen ragasz-
kodik az el nem múláshoz : a művészet az 
egyetlen metódus, amellyel el is éri vágyát. 

Ezért van temetői művészet. 
Hogy különbözik minden más művészettől, 

az természetes, hiszen egészen különleges fel-
adatot van hivatva megoldani. Rendelkezésére 
áll a technika minden neme, de az eszközök 
sokféleségébe mégis egyesítő vonást hoz a 
pontosan megszabott cél. Ez pedig korláto-
kat állít, amelyekkel számot kell vetnie a 
művésznek. A sír kicsiny méretű, de a rajta 
emelt emlék sokatmondó legyen. Az anyagi 
tehetőségnek korlátai vannak : szűkszavúan, 
kevéssel kell a kifejezést elérni. Temetőről 
van szó: a kegyelet, a szeretet, a végnek 
szomorú hangja csendüljön meg benne. Csupa 
korlát, de a jóravaló művész e sorompókat 
nem érezheti nyűgnek, ellenkezőleg: belőlük 
meríti erejét. Ha a költő egy előre megálla-
pított verssor formájához alakítja minden 
következő verssorát, korántsem fogja aka-
dálynak tekinteni ezt az előre megszabott 
mértéket, hanem tömören belefacsarja gondo-
latait és érzéseit. A temető művésze is. 

Más persze a sír, más a temető. Amaz az 
egység, ez az egységeknek egésszé való fog-
lalása. És ha arról szól a panasz, hogy van-
nak ugyan szép sírjaink, de a temetőnk nem 
szép, annak sok az oka s mi ezeknek csu-
pán egy részét vagyunk képesek megváltoz-
tatni, ha ugyan megvan bennünk az erre való 
szándék. A temetőnek általában — mint sok 
más művészeti tárgynak — a rideg indusztria-
lizmus adja meg hideg, sok esetben vissza-
taszító és művészietlen vonását. A raktáron 
tartott kész síremlékek, amelyek rossz alap-
minta nyomán készülnek százszámra, az első 
és főoka annak, hogy a temető maga is rossz 
sírkőraktárnak hat és semmit sem lelünk 
benne abból a szeretetből, amellyel mindenki 
övezni óhajtaná halottainak kis menedékhe-
lyét. Kleopátra tűjének összesorvadt utánza-
tai, ősi sztélék silány epigonjai teszik ki ma-
nap tarka-barka színekben összehányt leltárát 
a temetőnek, amely még azzal is növeli rideg-

ségét, hogy változat nélkül való táblákra, par-
cellákra oszlik, amelyek elrendezésénél csu-
pán a mérőzsinór nyílegyenessége az irány-
adó szempont. Ezzel — azt hitték — már 
architektónikus rend költözködött a holtak 
birodalmába, akik immár fegyelmezett sorok-
ban alusszák örök álmukat. 

De fegyelmezett rend és architektúra igen 
különböző két dolog. Az építészeti rend oko-
kon alapul, ezek az okok művészeti termé-
szetűek s egészen mások egy telekkönyv min-
denképpen szükséges rendjénél. A bürokrácia 
— s a temetőnek is megvan a maga mindent 
elnyomó bürokráciája — egynek veszi ezt a 
két szempontot s innen van, hogy a temető 
óriási, földből hányt és kődarabokkal kitű-
zött rubrikává lett, amelynél fontosak a római 
és az arab számok, a kis és nagy A és B 
osztályok, de amely egységes művészi kép 
kialakítására merőn alkalmatlan, sőt azt egye-
nesen meggátolja. 

A temető együttes képének megformálására 
különböző eszközök állanak egy valóban mű-
vészi kéz szolgálatára s ezeket okkal-móddal 
igénybe is vették mindenkor. A kő és tégla, 
a mozaik és freskó, a fa és terrakotta, a 
bronz és vas és végül a kertművészet min-
den anyaga kiállotta már a tűzpróbát. De itt 
sem volna szabad kritika nélkül dolgoznunk. 
Mert a délszaki klima valóban hangulatos 
temetőrészleteket formálhat fa, bokor és virág 
segítségéve], holott ha a temetőrendező mű-
vész nálunk, a mi különleges éghajlatunk 
alatt a kert vagy park témáját venné alapul, 
ezzel az év túlnyomó részén — amikor a 
nálunk tenyésző növények sivár kóróvá vál-
nak — éppen a szándékolt hatást vonná meg 
a temetőtől. 

A kiindulási pontnál, az alapgondolat meg-
vetésénél már a felhasználható alakítóanyag 
fontos szempontjára kell gondolnunk, amely 
éppen nem közömbös. Turkesztánban találtak 
ezeréves ép faemlékeket : nálunk ez az anyag 
a Iegromlandóbb. Velencében csodaszép pa-
tina vonja be a bronzszobrot : Budapesten a 
bronzszobor pár év alatt vaskályhaszínűvé 
válik és elveszti formákat tolmácsoló erejét. 
Az anyagot tehát jól latra kell vetni, mert a 
temető egész elrendezése céljatévesztetté vál-
hatik, ha aztán más, az eredeti tervtől eltérő 
anyagokat vagy éppen szurrogátumokat kell 
felhasználni. 

Sohasem érthettem egyet temetőink, főképp 
a városi temetőink alaprajzával, elrendezésé-
vel. A nagyobb város temetőjének, igaz, iga-
zodnia kell ahhoz a feladatához, hogy igen nagy 
tömegű sírt foglaljon magába s a vagyoni osz-
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tálykülönbségekhez képest alkalmat adjon a 
taksálásra, azaz terjedelmesebb vagy kismé-
retű, gazdagabb, drágább kiállítású vagy egé-
szen egyszerű sírok befogadására. Az élet maga 
is osztályoz, a társadalmi és vagyoni különb-
ségek le nem tagadható tények, a sírok töme-
gessége meg éppen velejárója a nagyváros-
nak. Az ily irányú követelményeket nem lehet 
egyszerűen letagadni vagy visszautasítani, 
hisz a holtak városa e tekintetben tükör-
képe kell hogy legyen az élők városának, 
amely a maga társadalmi és vagyoni formái-
ban kijegecesedése mai szociális állapotunk-
nak. Lehet azonban ennek is művészi kifejezést 
adni, anélkül hogy a holt és semmitmondó 
rubrikarendszerhez folyamodnánk. Feltűnő pél-
dául, hogy az archifektónikus rendre való 
törekvés még ott is, ahol talán már közele-
dik a céljához, mindig, sőt kivétel nélkül, meg-
áll a félúton. Megrajzolják a temető alapraj-
zát az adott sík területen s a tér kiszabá-
sával már be is fejezték munkálkodásukat. 
Mintha az architektúra a két s nem a három 
kiterjedés művészete volna. Ennélfogva majd-
nem minden nagyvárosi temető úgy hat rám, 
mint egy építészeti mű, amelynek csupán alap-
falait építették meg. Hogy a temető okkal-
móddal függélyesen is és nem csupán víz-
szintesen tagolható, azt, úgy látszik, telje-
sen szem előtt tévesztették mindazok, akik-
nek módjukban volt egy ily nagyszabású 
feladat megoldásán közreműködniük. 

Aki a temetőt művészi egységnek fogja 
fel — s van erre jogcím —, elgondolhatja, 
hogy egy ily hatalmas méretű és nagyszerű 
rendeltetésénél fogva monumentálissá kíván-
kozó műtárgynak alapja az épített mű legyen, 
amely legalkalmasabb a többi művészeti tech-
nika alkotásainak egységbe forraszfására. 
Semmi ok sincs rá, hogy ne formáljuk át a 
temető céljaira kiszabott területet terraszokká, 
a régi függőkertek példájára, hatalmas feljá-
rókkal, nagyszabású lépcsővonulatokkal,ame-
lyeknek építészeti formákkal leszegett falai s 
a terraszok belseje is csupa falba illesztett sírt 
rejtenének magukban, amelyek homlokzata 
alkalmat adna más művészi technikáknak: 
szobrászatnak, festészetnek, mozaikművesség-
nek arra, hogy ott a maguk nyelvén elmond-
hassák a halál, a bánat, a szeretet meló-
diáit. Mondanunk sem kell, hogy e terraszok, 
emeletek, árkádok révén a temető férőhelye 
is nagy mértékben gyarapodnék s azonfelül 
a terület építészetileg alakult reliefje s az 
archifektónikus tagozatok hatalmas arányai 
megadnák a lehetőséget annak, hogy a 
temető valóban rendeltetéséhez méltó egy-
séggé váljék s ne legyen fölparcellázott sír-
kőraktár. 

Alig hihető azonban, hogy a megszokott 
konvenciótól egyhamar eltérnének azok, akik-
nek feladatul juthat egy új temető rendezése, 
megtervelése. A művészi szempontok így hát 
az adott művészietlen kereten belül kényte-
lenek — amennyire lehet — érvényesülni. 
Marad tehát a művész számára az a pár 
négyzetméter terület, amelyen az ízléstelen 
vagy hivalkodó, simára csiszolt kőprizmák 
és obeliszkek közt művét felállíthatja. Igazi 
egység így ugyan nem fog létrejönni, csak 
éppen a kor formanyelve hoz majd az egy-
mástól független sírok közé kapcsolatot. Addig 
tehát csak az egyes mű jelleméről lehet szó, 
amely természetesen mindig sokat szenved 
a környezetből besugárzó ízléstelenségtől. 

Szinte magától adódik, hogy az egyes sír-
emlék — miután a fönnálló temetőrendszer-
ben úgysem kénytelen hozzásimulni a temető 
egészéhez — merőn egyéni alkotása lesz a 
művésznek. Ha van elég rábeszélőképes-
sége, meg fogja értetni megrendelőjével, hogy 
az ne kényszerítsen rá se hamis anyagot, 
sem hivalkodó pompát. Amilyen meg nem 
közelített fenségű a halál, oly alázatosan bib-
likus egyszerűségű a kőjel, amelyet munkája 
fölé helyezünk. Itt valóban előnyére válik a 
jó tervelőnek az, hogy rendszerint korlátolt 
anyagi eszközök állnak rendelkezésére. A mű-
vészi időkből eredő epitáfiumok és kis sír-
kövek találó méretükkel és finoman elgon-
dolt vonalvezetésükkel valóban a kripta és a te-
mető mély-melankólikus hangulatába illők. Az 
annyi embertársunk porától szentelt földhöz 
nagyon illik az egyszerű gesztus, a formák 
halkra tompított hangja, a hieratikus komoly-
ság és a naiv ünnepélyesség, csak a hival-
kodás, cifraság, nyegleség, a furfangos ötle-
tesség és harsogó vetélkedés nem ide valók, 
holott oly gyakran settenkednek át ezek az 
elemek az élet piacáról, ahol otthonosak, a 
temető falai közé. 

A síremlék megragadón poétikus és művé-
szeti szempontból hiánytalan lehet a temető 
mai rendszerében is. A rossz szomszédság 
és a zsúfolórendszer, amelynél fogva az egyik 
emlék átvágja a másiknak képét, természete-
sen sokat vesz el hatásából és tönkreteszi 
a hangulatot, amely helyesebb környezetben 
belőle szerteáradna. A legszebb síremlék is 
csak töredékesen érvényesül a mai temető-
ben, s ezért vannak ugyan művészi sír-
emlékeink, de nincs művészi temetőnk. És 
nem lesz addig, amíg a régi csapáson szab-
ják ki alaprajzát. Igaz, hogy most is sok-
szor találunk temetőt, amely kiválóan hangulat-
keltő s amelyben sok a poétikus részlet. Egy 
elárvult sír, amelynek törött keresztjére a rep-
kény fonja koszorúját s amelynek őszi napo-
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kon egy sombokor lángoló pírja adja meg a 
hátteret, valóban megragadón szép lehet, de 
nem mi tettük azzá, hanem a véletlen, amely 
ezeket az elemeket történetesen így össze-
hordta. Szinte azért szépek, mert nem avat-
koztunk bele harmonikus összecsendülésükbe. 
A nagyvárosi temetőt azonban nem bízhat-
juk így a jó sorsra s nem is volna rá ok, 

miután módunkban van igénybe vennünk az 
emberi szellem legszebb instrumentumát, amely-
lyel fenségessé, széppé lehet tenni a világot : 
a művészetet. 

Csak az kár, hogy oly ritkán vesszük 
igénybe s csak későn, utólag jut eszünkbe, 
hogy ezt bezzeg másként is csinálhattuk 
volna. 

ELEK ARTÚR: HIKISCH REZSŐ 
MŰVÉSZETE 

Kossuth-mauzoleum pá-
lyázatán, melyen legjava 
építő- és szobrászművé-
szeink vetekedtek a dí-
jakért és a megbízásért, 
a harmadik díjat egy telje-
sen ismeretlen nevű építő-
művész nyerte el: Hikisch 
Rezső. Senkisem tudott 

róla addig, nem is tudhatott, mert a fiatal 
művésznek Magyarországon az volt az első 
szereplése. Miután az építés elemi ösmereteit 
itthon megszerezte, külföldre ment művésze-
tet tanulni. Három esztendeig volt a drezdai 
művészeti akadémián a parlamentépífő Wallot 
mester megbecsült, ki is tüntetett tanítványa, 
és társa a tanulásban annak a nagytehet-
ségű építésznemzedéknek, melyre a jövő Né-
metországának építői feladatai várnak most. 

Drezda után Münchenbe ment és ott egy 
másik kiváló mester, Fischer Theodor köré-
ben dolgozott. Majd elindult világot és idegen 
művészetet látni. Megjárta Párist, de csaló-
dottan fért vissza belőle, mert a modern 
francia építőművészet törekvéseiben és ered-
ményeiben érzéketlenséget látott az építő-
művészet igazi feladatai iránt. Lelke mélyéig 
értékes benyomásokkal megrakodtan került 
haza azonban Olaszországból. 

Most már itthon is maradt és munkához 
látott. S jellemző reá, hogy mindjárt az első 
feladat, amelynek nekivágott, nagyszabású 
probléma volt, Kossuth Lajos mauzóleuma. 
Azon a pályázaton érdekes jelenség volt a 
fiatalok vetélkedése az öregekkel. Sok tehet-
séges fiatalunk mutatta meg rajta oroszlán-
körmeit, de egészben véve szertelenség jel-
lemezte törekvéseiket, az a vágy, hogy min-
den hagyomány nyűgétől szabadulva érvé-
nyesítsék akár a művészetük természetéből 
következő törvények ellenére is a maguk 
sajátos egyéniségét. Láttunk ott olyan építé-
szeti terveket, amelyek visszafejlődést mutat-
tak az építés ősállapota felé, mikor az épí-
tők még nem ismerték a tömegek megosz-

tásának feladatait, Voltak ott építészeti ter-
vek, melyek szobrászi észjárással kíséreltek 
meg épületet szerkeszteni és olyan szobor-
tervek, melyek a festő sajátos gondolatme-
netét követték. 

Mindezek közt a fiatalok között korra két-
ségtelenül Hikisch volt a legfiatalabb, alig 
huszonöt éves. Komolyságra, érettségre, meg-
állapodottságra mégis ő képviselte soraikban 
a meglett kort. Már első pályaterve rávallott 
arra az egyéniségre, akivé később fejlődött : 
a monumentális tervezőre, a tömegeknek biz-
tos arányérzékű elrendezőjére. Nyilván ezek 
a tulajdonságai is szerezték meg számára a 
díjat, amilyen ismeretlen és egészen fiatal 
művészeknek a mi pályázatainkon nem igen 
szokott kijutni. Ugyanakkor azonban a bíráló-
bizottságban és még inkább a fiatalabb épí-
tészek körében sokat példálództak Hikisch 
mauzoleumtervének „németes" jellemével. Ez 
pedig súlyos vád volt abban az időben, mi-
kor a fiatalok még nagy hittel bíztak abban, 
hogy Lechner Ödön egyéni stílusát egyete-
mes magyar építőstílussá tudják majd fej-
leszteni s mikoriban az építőművészek egyé-
nisége féktelen ambícióval kívánt mindenféle 
történeti stílustól függetlenül érvényesülni. 
Hogy ez a Vád, mely sokáig üldözte Hikischt, 
mennyire üres jelszó volt, máig már a vád 
megkovácsolói is bizonyára belátták. Még 
előbb mulatságosan rácáfolt annak a kiállí-
tásnak juryje, melyet Wallot tanítványai ren-
deztek munkáikból néhány évvel ezelőtt, azóta 
elhalt agg mesterük tiszteletére Drezdában. 
Ott Hikisch mauzoleumterve ellen az volt a 
főkifogás, hogy túlzott módon magyaros ízű. 

A németesség szemrehányásától, melyből 
az egyénietlenség vádját érezte ki, úgy igye-
kezett szabadulni a fiatal művész, hogy népi 
művészetünk formai kincsei között keresett 
építészeti törekvései számára fölhasználható 
elemeket. Egy időre maga is a magyar építő-
stílus keresői közé állott be. Ilyenféle törek-
vésre vall az a terve, mellyel a szegedi 
fogadalmi templom pályázatán vett részt. 
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