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Zámbó Zoltán

Zöld temetõ, zöld temetés
Már kisgyerekkoromtól fogva ellenszenves hely volt számomra a temetõ, ahol a vázákban rothadó virágok bûzétõl émelyegtem, a beton-,
mûkõ- és márványrengetegben sínylõdõ növényeken szánakoztam, a természetellenes színû, naptól és esõtõl
kifakult mûanyag díszek és koszorúk
pedig taszítottak, miközben eltávozott hozzátartozóimra a kereszten levõ néven kívül semmi sem emlékeztetett.
Azóta évtizedek teltek el, de ellenérzéseim csak fokozódtak, igaz megtanultam a dolgot összefüggéseiben
látni, s rá kellett jönnöm, hogy mindaz, ami a temetõk körül történik,
csak hû tükörképe társadalmunk állapotának: a rongyrázó kivagyiság
által motivált esztelen pazarlásnak, a
természettõl való elidegenedésnek,
az Istenbe vetett bizalom megrendülésének. Mert mi mással lehetne magyarázni a piramisszerû síremlékek, a
hivalkodó kripták elburjánzását, mint
hogy készíttetõik nem bíznak abban,
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hogy az építmény csak legbelsõ földi
ruhájuk: porladó csontjaik helyét jelöli, míg halhatatlan isteni szellemük
tovább él, ezért így próbálnak jelet,
nyomot hagyni maguk után, így próbálnak gyõzedelmeskedni a mulandóságon.
Földi életük során – nem törõdve a
környezetszennyezéssel, a pusztuló
természettel – sokan pazarolják az
energiát, sõt egy jelentõs réteg valóságos energiaorgiában él, s úgy tûnik,
ehhez az életmódhoz mindhalálig hûek, amit mi sem bizonyít jobban, mint
a hagyományos temetési formát
mindjobban kiszorító, a környezetre
jóval nagyobb terhelést jelentõ hamvasztásos eljárás. (Persze ebben
gyakran a hozzátartozók kényelmi
szempontjai is szerepet játszanak: az
urnát nem kell öntözni, kapálni, sõt
ha otthon, a polcon tartják, akkor a temetõbe sem kell kijárni.) A legelképesztõbb újabb divat az, amikor iszonyú sok energia felhasználásával az
elszenesedett holttestekbõl gyémántot készíttetnek az örökösök, és azt
õrizgetik.
G y a k r a n elhangzik, hogy
szeméttermelõ
társadalom vagyunk, s erre a
„végsõ nyughelyek” i s é k e s
bizonyítékot jelentenek: a temetõkhöz kihelyezett konténerek
szi nt e mi ndi g
csordultig vannak, de különösen a halottak
napja után képzõdik i r d a t l a n
mennyiségû, nem
szel ekt ál hat ó,
semmire se jó
szemét. (A temetõi hulladék
nagy része üveg,
mûanyag, fém,
vagyis nem lebomló, nem komposztálható
anyag.)
Mi lenne hát az
itt maradókra, a
természeti kör-

nyezetre, a jövõre is tekintettel levõ
változtatási irány?
A földi maradványokat úgy kell elhelyezni – természetesen az egészségügyi szempontok szigorú szem
elõtt tartásával! –, hogy azok idõvel
visszakerülhessenek a természet örök
körforgásába: ehhez sem a sírba, sem
a sírra nem szabad semmi olyant tenni, ami nem természetes anyagból
van.
Természetszerûleg adódik, hogy a
tilalom azokra a virágbolti csokrokra
is vonatkozik, amelyeknek az állékonyságát drótokkal, tartósságát pedig mérgezõ vegyszerekkel fokozzák.
Ha valaki mindenáron használni
akarja a vázákat, de a víz és a virág
rendszeres cseréjét nem tudja megoldani, az térjen át a szárazvirágra,
hogy a kellemetlen szagok elkerülhetõek legyenek.
Mivel a halál nem megsemmisülés, csak átmenet egy másik létformába, a sír is tükrözze ezt: legyen
minél élõbb! A virágágyás-, illetve
sziklakertszerû kialakítás mellett
bokrokat, fákat is ültethetünk rá.
(Számomra a napraforgóval való bevetés is nagyon szimpatikus.)
Az esõvízbõl minél többet össze
kell gyûjteni, és a növények öntözését a lehetõ legnagyobb arányban azzal biztosítani.
A temetkezési helyen keletkezõ
szerves hulladék a legkörnyezetbarátabb módon, a helyszínen komposztálható (pl. komposztládák segítségével), így értékes anyag nyerhetõ
a talaj termõképességének fenntartásához.
Ha az ország egyes pontjain hoznának létre ilyen újfajta temetõket, emlékezõhelyeket, az a nagy távolságú
szállítás, utazás magas energiaigénye, környezetszennyezõ volta miatt
nem felelne meg a zöld gondolkodásnak, ehelyett a temetõi „zöld sarkok”
kialakítása tûnik a járható útnak, annál is inkább, mivel az új szellemiség
terjedését is jobban szolgálnák.
Remélhetõ, hogy a zöld szervezetek felkarolják, továbbfejlesztik az
ötletet, és segítenek a jogi, szolgáltatási háttér mielõbbi megteremtésében.

