
A |6dár.korszak egyi|r neue.
zetes ,,G||enzélti'' csatája
volt a Kerepesi lFiumei ritiJ
temetó síriainak mentése.
Mármint azoké, amelye|r
mcgmaradtak a nyolcuanas
éuek e|ejéig. Most azonban
bai uan, igen nagy baj!
nÁDAY MIHÁIY írása.

Gerle János építész, a Nemzeti Panteon
Alapítvány kuratőriumának tagja a
Népszabadságban szeptember I4-én
megjelent írásában elmondta, hogy a

Temetkezési Intézet vezetése nemrég a
sírok ,,|ejárt,, voltára, rijra megvá|tásá-
nak sztikségére felhívÓ cetlikkel szórta
tele a temetót. Újraértékesítenék a sír-
helyeket, s írgy látszik' a Kulturális
orokségvédelmi Hivatal erejétól
megfosztvamár _ kozbelépni sem tud.
A legfontosabb temetókon, az egész
miíemlékvédelmen, a mrilt őrzésének
fontos feladatain most rrá lett aZ
egyéni és csoportérdek, abiznisz.

Még a hatvanas évek végén a Haza-
fias Népfront országos Honismereti
Bizottsága,,megbízást kapott'', hogy
meghatározza: melyek azok a sírok,
amelyeknek _ akár az ott nyugvÓ sze-
mélyek, akár építészeti, képz míivé-
szeti értéktik miatt _ meg kell maradni-
uk. otezer sír kertilt az elsó listára a
temetó félmilliÓnyi sírhelye koztil.
A Magyar Tudományos Akadémia
bevonása után átvizsgált listán végtil
maradt kettő ezer -kettoszáz.

Antall JÓzsef az orvostorténeti
Mírzeum igazgatójaként akkoriban
részt vett a listakészító munkában.

.ii* .*.'

A rendszerváltás után miniszterelnok-
ként is fontosnak tartotta a dolgot, s
amikor megkerestem a Nemzeti Pante-
on Al apítvány létreh ozásának gondola-
tával, azonnal egyetértett, és támogatta
is. Az alapítvány legfontosabb célja,
hogy megtalálja, |eírja, védetté nyilvá-
níttassa a magyar torténelem és kultírra
nagyjainak sírhelyét, s kezdem ény ezze,
támogassa felrijításukat, rendbetételti-
ket.

Az or szág koltségvetésébe l992-ben
onállő sorral és nyolcvanmilliÓ forint-
tal bekertilt a Nemzeti Panteon Alapít-
vány. E'z arra is lehetóséget adott, hogy
saját beruházásban (!) felrijítsuk Kos-
suth Lajos mauzÓleumát a Kerepesi
temetóben, s ktilonféle támogatásokkal
elósegítstik fontos síremlékek meg jí-
tását, például a Házmán Ferencét,
Vitkovits Mihályét, Boloni Farkas
Sándorét a Házsongárdi temetóben, a
szecessziős Schmidl-sírboltot a Kozma
utcában. Támogattuk TÓth Vilmos
kutatásait, konyvek megjelenését, itt-
honi és erdélyi leletmentéseket is.
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; Rechnitz BéIáén a hazai
ts

; autÓgumigyártás megteremtóje _,
.5 Forster Jánosén _ az Apostolok
.Q sorozó tulajdonosa _, '56-os síro-
! kon és néhány munkásmozga|mi
fi síron, a régi, felszámolt budai
# temetókból áttelepített sírok

védett, de mint ilil ,--
nyezete ktilonleges elbánásban
részestil. A már beszántott tertile-
tek árnyas séta tjain sokan keres-
ték fel a jeles kÖltók, mÍívészek,
politikusok sírhelyét, a Budapesti
Városvédó Egyestilet négy teme-
tótérképet is kiadott, hogy segítse
a tájékoződást az ,,é|ó,, temetók-
ben.

Buzinkay Géza torténészt |
kaptam a minap a kovetkezó
sorokat:,,...elképe sztó a látvány,
rengeteg síremléken virít a cédu-
|a, hogy: >>T. Hozzátartozó!
A temetkezési hely lejárt. Teme-
tóvezetó.<< Látsző|ag teljesen
rendszerteleniil: a székesfóváros
díszparcellájában is nem egy
síron rajta a cetli (például Ftilepp
Kálmán fópolgármesterén és az
alpolgármester Alkér Gusztávén,
Hollő Lajosén _ az egyik kiemel-
kedó ellenzéki pártvezér a mrilt
század elsó felébetr _, Simonyi
Ernóén _ a Ftiggetlenségi Párt
híres debreceni képviselóje volt a
19. sz.-ban -, Hanvai Sándorén -
)>a szegények jÓtevóje" )

Kerepesi tele van nagY, tires parkré-
szekkel.)"

Ha már elrendelte a stopot a fópol-
gármester, az irritálÓ ragacsokat is
lemosathatná valaki,etemetóben!

Dobbenetes hatással van az ember-
Íe, amikor egy.egy temetót _ még
csak nem is politikai, hanem izteti
szempontok miatt felszámolnak.
Ilyen volt a váci katolikus temetó,
ahol a város (utcanevekben is megorti-
kített) nagyjainak sírkertjéból építési
telkeket szabtak. Es biztosan minden-
ki tud hasonlÓ esetekról országszerte.
Annak is Van hagyománya, hogy
bizonyos ,,porladási idó'' letelte után,
ha nincs egy sírhely ,, jramegváltva'',
értékesítik, a kóanyagot felhas znátják,
az embernyi telkecskét eladják rijra.
Mégis egy-egy ki.ilonosen fontos hely.
színen azt kel| mondani, hogy ,,hát-
rább az agarakkal!''.

Annak idején azt mondta Antall
Jőzsef miniszterelnok: legyetek Katona
Tamással társelnokok az alapítvány-
ban, egyikótok mindig pozíciÓban
lehet, tudja majd segíteni az tigyet.
A kuratÓriumban aztán mindenféle
pártállás ember vállalta a civilszerve-
zeti munkát,aszolgálatot. Mit ad isten,
ma egyik sincs a hatalom kozelében,
sem a volt MDF-es, sem a volt SZDSZ-
es, sem az MSZP-s, sem a KDNp-s,
sem a fideszes kuratőriumitag, a tob-
biekról, akik ,,csak,, szakértói a témá-
nak, már nem is beszélve.

Az elvek azért vá|tozat|anok - gon-
dolom, hiszem. Széchenvi István
,,nemzeti Üdvleldé;e'' gyákorlatilag
nem megvalÓsítható, ám gondolatilag
nagyon is. Nem lehet egyetlen temetó-
helyre cisszehozni mindazokat, akik
fontosak, akiknek a sírhelye meg kell
maradjon az id(jk végezetéig, de tud-
nunk kell, hol vannak ezek a sírok

Magya r o r s z á gon
Vagy Párizsban,
New Yorkban, Kas-
sán, Kolozsvárott,
másutt, mert mind a
mi nemzeti panteo-
nunk Észei. Nyil-
vántartani, karban-

tartani kell óket, s felűjítani, ha sztik-
séges!

A Nemzeti Panteon Alapítvány
még megvan' anyagi lehetóségek
híján órzi az elveket, s ha tud, segít.
Amikor baj van, akkor meg szÓlni
kell! El kell mondanunk rijra és rijra,
hogy nem szabad tizletelni a sírok-
kal, Sem politikai, Sem gazdasági
osztonzésból. l

A ,,társadalmi munkában'. dolgozÓ
kurátorok á|ta| pá|y ázatokon megítélt
támogatások lehetósége utÓbb gyakor-
latilag megsziínt, annak kovetkezté-
ben, hogy az alapítvánr' koltségve-
tési támogatottsága az elscí orbán-
kormány idején véget ért. Az akkori
kormányz at |étr ehozta a fizetett bizott-
sági tagokkal, fotitkárság-
ga|, apparátussal mtíkodó
,,profi'' koltségvetési állami
szervezetet, a Nemzeti ,rl,,T.
Kegyeleti Bizottsá-e ot. |gaz,
aZ alapítvánr, a maradék
pénz kamatainak felhasz-
nálásával még mindig tud
segíteni itt-ott. Most, 2012. oktÓber
27-én avattuk az alapítvány pénzébó|
felrijított mtíemlék Walla-sírboltot, a
legendás [ivegmiívész, Rőth Miksa
nyughelyét Torokbálinton.

A Kerepesi temetóben az elmrilt
évtizedben nr'ugalom volt, a falak mel-
letti osszes sírt S egyes fontosabbnak
tartott síremlékeket ,,levédték''. Az
egész temettj sajnos nem volt sohasem

kozril tobbrin, van krizttik 1861-
ben állított sír, és tobb síron van hatal-
mas síremlék, szobrokkal stb. Van
olyan sír, amelybe még 2007-ben is
temetkeztek). Szőval valami elmebaj
nyilvános kit résének vagyunk a
tanrii. De - ta|ánTarlÓs gyors intézke-
désének eredményeképpen (a fópol-
gármester,,folftiggesztette,, a Fóvá-

rosi Temetkezési Intézet igazgatóját _
a szerk.) _ alig valaki tud erról a bot-
rányró|, csond van már koriilotte,
viszont a cédulák a sírokon vannak,
márpedig valami nagyon látványos
tiltakozást kellene szervezni, ktilon-
berr féló, hogy utőbb, a leváltás ellené.
re, csondben, szervezettebben keriil-
het majd sor a sírok valami erós rostá-
lására. (Bár nem tudni, miért, hiszen a

HozzátartozÓ!
A temetkezési heIy leiárt.''

tGQ llra


