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szeretet és kegyelet, mely 
halottainkat a túlvilági életbe 
is elkíséri, az emberiség lel-
kében egy olyan kultúrát 
fejlesztett, mely a temető 
művészetében maradandó 
emlékekbea nyilatkozik meg. 
Az egyszerű fejfától az egyip-
tomi gúlákig és a római ka-

takombákig nagy út van, hisz emezek túlmen-
nek az egyéni érzelmek megörökítésének hatá-
rain és megmutatják nekünk azt, hogy egész 
nemzetek és az egyház — a történelem lapjain 
kívül is — milyen kolosszális módon és formák-
ban fejezhetik ki hálájukat és kegyeletüket az el-
húnyt kiváló egyéniségek iránt. 

Korunk finomságokra hajlamos kultúrájában 
sajnálattal nélkülözzük a temetőink esztétikai 
fejlesztésére vonatkozó szükséges igyekezetet. Ná-
lunk a temetőmüvészet sínylődik, és e téren habár 
szerényen is, de viszonyainkhoz és tehetségünkhöz 
képest más felfogásokhoz kellene áttérnünk. Aki 
ma a városi vagy falusi temetőket bejárja, aligha 
telik el lelkében azokkal a mély érzésekkel, melye-
ket Böcklin és más festőművészek vásznaikon ki-
fejeztek, sem azokkal a sajátszerű megható han-
gulatokkal, melyek költőinket temetői versek meg-
írására ösztönözték. Hangulat nélküli érzések jel-
lemzik temetőinket, melyek táblázatos beosztá-
sukkal, egyenes útjaikkal, sivár síremlékeikkel 
unalmasan hatnak. Legfeljebb a főútvonalak van-
nak fásítva. Kezdetleges prózai módon bekerítve 
állanak a sírmezők szorosan egymás mellett, szigo-
rúan két méter hosszú, egy méter széles méretben. 
Koporsó koporsó mellett kegyeletsértően. Archi-
tektonikus és kertészeti szempontokból elfajuló 
ízlés, és mindenütt a korunkat uraló kalmár-
szellem tobzódik. 

Az utolsó évtizedekben a kőfaragómesterség-
nek szüretje volt. Temetőink sírkőraktárakhoz 
hasonlítanak, melyekben gyakran feltűnnek a 
merev obeliszkek és kályhacsövekre emlékeztető 
kettétört fekete kőoszlopok. Gyári áruk éktelen-
kednek sablonos formáikkal; szellem nélkül, szé-
pészeti szempontból kínosan és kegyeletsértően. 
Kő kövön — egyéb semmi! A »modern« síremlé-
kek a művészetnek és tisztes kézműiparnak ter-
mékeit teljesen kiszorították úgy/' hogy az igazi 
művész munkája előtt a temető kapui csak a leg-

ritkább esetben nyílnak meg. Csak egyes fából, 
vasból és kőből készített régebbi alkotások emlé-
keztetnek és nyugtatnak meg, hogy valamikor a 
temetőben vallásos és kegyeletes érzések szép 
összhangban párosultak. 

Mily szépek is voltak azok a régi, szeretettel 
gondozott temetők! Ünnepélyes nyugalmukba és 
harmóniájukba szépen beillettek a szerény ipar-
művészet helyi jellegű és vonatkozású alkotásai. 
A temető közepén állt a templom, néma tanuja an-
nak, hogy miként szállanak földbe nemzedékek 
egymásután, patriarchális vagy még virágzó kor-
ban, aszerint, amint betegségek, háború vagy 
egyéb csapások érték a szerény falucskát. A 
templom mindegyiket látta élni, remélni, hitet 
meríteni, míg végre beárnyékolta utolsó útjukat. 

A tiroli temetőket járva, legélénkebben láthat-
juk, miként függ össze az élet a hittel és az enyé-
szettel. Az alpesi vidék jellege megengedi, hogy 
a temetőkkel körülvett templomok, elkülönítve a 
mindennapi élet mozgalmaitól, a higiénikus fel-
tételeknek is megfelelnek. A templom és a te-
mető önként harmonikus kiegészítő része a vidék-
nek, emellett dogmatikus vonatkozásban kifejezi 
a Communio sanctorumot, vagyis azt, hogy az 
Egyház élő és meghalt tagjai összetartoznak. 
Liturgia szempontból megengedi a födetlen fővel 
belépő sírlátogatóknak, hogy áhítatukat ugyan-
azon időben az oltár elé is vigyék, és lelki meg-
nyilatkozásukat egyszerre két helyen kifejez-
hessék. 

Feladatunk volna tehát, hogy rendezzük el 
a temetőket úgy, hogy általában a katholikus 
vallás felfogásának megfeleljenek. A temető a 
katholikusnak Campus sanetus; liturgiái szem-
pontból, a templomhoz hasonlóan, a profán élettől 
elkerített szent hely, tehát az imádság helye, ahol 
az örökkévalóság gondolatai ébrednek fel ben-
nünk, összekötvén a földi és túlvilági létet egy-
mással. Ezeket a vallási gondolatokat kell ér-
vényre juttatni tisztán és hamisítatlanul a temető 
fogalmában. A temetőben öltsön testet a halál 
fogalma, legyen tisztán halottaink nyugvóhelye, 
nem pedig üdülőhelye az élőknek. Ezek a fel-
tételek követelik, hogy temetőink a mindennapi 
élet zajától távol essenek. 

Ha mármost felülemelkedünk a szerényebb, 
hazai viszonyokon, vessünk néhány pillantást a 
művelt nyugat tcmetőkultúrájára. Mint minden 
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más téren, úgy e tekintetben is nem sablonok 
alkalmazására, hanem az észszerű csoportosí-
tásra irányulnak a törekvések. A temetők alapítá-
sában és kultúrájában is már évtizedek óta cél-
tudatos munka folyik; kifejlődésükben ma telje-
sen kialakult típusokat találunk, melyek minden 
nagyobb empóriumban az örök álom mezőin 
egyéni kultuszt produkálnak. 

A kiválóbb típusok jellegzetességét röviden az 
alábbiakban vázolhatjuk: 

Az amerikai protestáns eredetű, parkszerű te-
mető Németországban vált típussá. Nagykiterje-
désű hatalmas terülctc-k ezek: ligetekkel, rózsás-
kertek, virágágyak, mesterséges tavak vízinövé-
nyekkel és víziszárnyasokkal, díszes áthidalások, 
kényelmes ülő alkalmatosságok gyönyörűen fenn-
tartott utakkal, kilátóhelyekkel stb., melyek az 
egésznek parkszerű jelleget adnak és elfeledtetik 
a látogatókkal, hogy a bokrokban szerteszéjjel 
sírhelyek vannak. Az ilyen jellegű temetőknek 
egy kiváló példáját Hamburgban láthatjuk. Már 
kifejtettük, hogy az ilyen elrendezést nem tartjuk 
helyénvalónak: ez már nem temető, nem nyugvó-
helye többé a halottaknak, hanem célját tévesz-
tett dolog, művészi szempontból is a stílushiány egy 
kiáltó példája, mert belejátszik a szándékosság, 
hogy az embereket a halál, örökkévalóság és 
istenítélet gondolatától eltérítse. 

Vallási szempontból elfogadhatóbb gondolat az 
erdőjellegű temető, melynek egy kiválóan sike-
rült példája a müncheni »Waldfriedlioí«. Itt a 
sírcsoportok a hangulatokhoz mérten megválasztott, 
már kész, régi erdőterületen vannak, a legművészibb 
síremlékekkel, mesterkéletlen módon beállítva, 
ahol az erdő nyugodt jellege párosul a temető 
komolyságával és áhítatával. Érvényre jut itt 
teljes művészettel az az elv, hogy a temető szép-
sége magával a természet szépségével legyen össz-
hangban és ne tevődjék össze külső, mesterséges 
hatásokból. 

Ez a két típus azonban csak nagy városok mel-
lett jöhet számításba, ahol az anyagi eszközök 
megvannak nemcsak ilyen nagyszabású temetők 
beállítására, hanem azoknak gondos fenntartá-
sára is. Kisebb városokban és falukban egy olyan 
(ípus alakult ki, melyben ugyan a soronkénti és 
szabályos sírclrcndezés némileg megmaradt, dc 
kertészeti kultúrával változatossá válik. A temető-
nek nem minden talpalatnyi területe van síroknak 
szánva, hanem facsoportokkal, zöld mezőkkel, 
virágágyakkal, bokrokkal és sövényekkel oázi-
sokra van osztva, melyek az egyhangúságot meg-
szakítják. Padok és pihenőhelyek vannak látoga-
tók részére; kápolnák, Kálvária keresztekkel stb., 
mind olyan tényezők, melyek a temetőhangulatot 

lelkünkben felébresztik és megtartják, mert hiszen 
a feszület keresztény jelképe a haláltól és bűntől 
való megváltásnak, és záloga az örök üdvösségnek. 

így jutott cl a temetőmüvészet az ú. n. csoport-
temetők típusáig, mely nemcsak városok, dc még 
szerényebb falvak mellett is egyaránt kialakult, 
azokkal az egyszerű eszközökkel, hogy amit a 
geometria eloszt és szétdarabol, egy kis művészi 
érzékkel egyensúlyoztassék. A temetőben a ker-
tészet ízléses alkalmazását erősen hangsúlyozni 
kell, hiszen Krisztus sírja is kertben volt, és az 
első keresztények is kertekben, virágok és fák 
között kerestek maguknak sírhelyet. 

A temető esztétikai elrendezésének még további 
kellékei is vannak. Gondot kell fordítani a be-
kerítésre. Jellegének legjobban megfelel a sűrű 
sövény, vagy a befuttatott vakolt kőfalazat; ezek-
nek komoly és nyugodt a hatásuk. Emeli a hatást 
még, ha az ilyen kerítés mentén sudár növésű 
fasort létesítünk, hogy már messziről láthassa 
mindenki, hogy az a mi szeretteink külön, csen-
des országa. 

A bejárati kapunak lehetőleg egyszerűnek, 
monumentálisnak és jellegzetesnek kell lennie, 
megfelelő biblikus felirattal, vagy Krisztus tettek-
ben gazdag életéből merített freskó- vagy mozaik-
képpel. A temető közepén, ha egyébként kápol-
nája nincsen, egy kimagasló feszület legyen, lehe-
tőleg művészkéz alkotása. 

Ismételten reá kell mutatnunk a németországi 
temetők fegyelmére. Ott előírják azt is, hogyan 
készüljön a sírhant, a sírkerítés, milyen legyen 
a sírkövek formája, mekkora a nagysága, anyagá-
nak minősége, a sírfeliratok szövege stb. Nagyobb 
temetőkben a tenietőgondnokságnak a sírkövek, 
illetőleg síremlékek megválasztása és elhelyezése 
körül vétójoga van akkor, ha az már meglevő 
környezetnek vagy művészi kellékeknek nem 
felel meg. Csak ilyen és más kényszereszközökkel 
lehet a temető jellegét, nimbuszát és esztétikáját 
fenntartani. Ládaszerű, a nyugalom, a pihenés 
fogalmával ellenkező sírdombok formálását nem 
engedik meg. Igazi művészek sohasem helyeslik 
csillogó, csiszolt kövek felállítását, mert ilyenek-
nek csak termekben van helyük. A családi sírokat 
körülvevő magas vaskerítések is esztétika-ellene-
sek és azt a benyomást kellik, hogy állandóan 
sírrablóktól kell félnünk. Természetes, hogy ilyen 
körülmények közölt olt a temetőkultusznak iro-
dalma is kifejlődött, azonkívül ilyen irányú 
egyesületek és szervezetek működnek, melyek 
rendszeresen megjelenő folyóiratokban, minta-
füzetekben, mozielőadásokban oktatást és útba-
igazítást nyújtanak bő anyaggal a temető művé-
szete iránt érdeklődő közönség számára. 
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