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Magyar Temetkezés  Kegyeleti Szakmai Kiadvány
Megjelenik negyedévenként 

Az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület lapja.

Kedves Olvasó! 
Lapunk nyári száma – amint Ön is tapasztalja – némi késés

sel jelenik meg. A szabadság, a pihenés a feltöltõdés ideje alatt 
nehéz volt a sokfajta információt, eseményt „összeterelni,” 
annak ellenére, hogy híreink, eseményeink a kegyeleti szakmá
ban szép számmal voltak az elmúlt negyedévben is. 

    A IX. „Temetõkert Konferencia és Kegyeleti Szakkiállí
tás”, amely Kaposvárott került megrendezésre, nagyszámú és 
aktív közönséget vonzott, amely egyrészt a kiváló szervezés
nek, másrészt a remek elõadásoknak és témaválasztásoknak 
volt köszönhetõ. 

    Az OTEI ülésen új vezetõségrõl szavazott a közgyûlés, 
melyrõl Marján Tibor írását olvashatják.

    Felejthetetlen és megrendítõ útról számol be Puskás Béla, 
aki Rudkinóban és Voronyezsben járt, s ahonnan fájó, magasz
tos valamint megnyugtató emlékekkel és képekkel tért haza. 

     A Pécsi Temetkezési Vállalat irodaházának felújításáról, 
annak felavatásáról Nyakas László írt tudósítást.

      A Temetõkertészet jövõjérõl, a fiatalságnak, a szakma irán
ti érdeklõdésérõl szól, Lõrincz Erika fõiskolai hallgató levele.

       Szokásos sorozataink ebben a számban sem maradhat
nak el: „Múlt és emlékezet” sorozatunkban Munkácsy Mihály
ról, „Mûemlék Temetõk” sorozatunkban Mohácsról ír mindkét 
sorozat szerzõje Puskás Béla.

        A kegyeleti szakma apró ám igen fontos híreit szintén 
Puskás Béla kötötte csokorba, és illusztrálta képekben.

        A nyárra való tekintettel, egy kis kedveskedéssel is szol
gál jelen számunk, egy egész oldalon keresztül vidám sírfelirato
kat olvashatnak, melyeket Nácsa János fejfafaragó gyûjtött. 

Kedves Olvasó!

    A nyár hátralévõ részében kívánok  szerkesztõtársaim 
nevében is  kellemes pihenést, jó feltöltõdést, kikapcsolódást, 
valamint továbbra is sikeres üzletmenetet, magánéleti boldog
ságot. 

Sas Erzsébet
fõszerkesztõ
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Az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület a fenti 
idõpontban tartotta éves rendes közgyülését, mely a 2005. évet 
volt hivatott lezárni és a 2006. év munkáját kijelölni, gazdálko
dási sarokszámait jóváhagyni.

A közgyülés anyagát, melyben a napirendek írásos bemu
tatása is szerepelt mellékleteivel együtt minden tagtársunk 
megkapta. Ezért én inkább a közgyûlésrõl kicsit szubjek
tívebben adnék számot.

Sajnos az egyesületünk tagjai a vártnál kisebb létszámban 
jöttek el a közgyûlésre. Azonban a társult egyesületeket is figye
lembe véve (Dunántuli, Dél Dumántúli, Délkeleti, Közép
magyar Temetõkertészek) elmondhatjuk, hogy a temetkezési 
szakma jórésze képviseltette magát ezen a fontos eseményen.

2005ben a legfontosabb kérdés a tagok számára a gépko
csik besorolásának kérdése volt, hiszen mind a beszerzés áfája, 
mind az egyéb el nem számolható költségek jelentõs terhet 
róttak a vállalkozásokra.

Mint  Simóka Kálmánné dr. elnökasszony, mint dr. Lado
csy Géza alelnök úr valamint Puskás Béla elnökségi tag sokat 
tett ez ügyben és az kiadványunkon keresztül folyamatosan  
tájékoztatták tagjainkat az aktuális helyzetrõl, de  kis képza
varral élve, a költségvetés feneketlen gyomrát nem sikerült 
elkerülnünk. 

Adalék még az ügyhöz, hogy az EUban is a magyarhoz 
hasonló szabályozás van életben.

Viszont sikerült a normaalkotókat meggyõzni egy fontos 
kérdésben: a koporsós temetésekhez elkészített sírok mélysé
gének ügyében. Ennek az ügynek a koordinátora Nagy Gábor 
volt, s nagy segítséget nyújtott az alapos érvelésünkhöz Boros 
Árpád precízen elkészített anyaga is.

2005ben is színvonalas volt a TEMEXPO kiállítás Nyíregy
házán, Szekrényes András szervezésében. 

Sajnos az idõpont ballagásokkal való találkozása miatt a 
kisebb temetkezési cégek nem tudtak eljönni a gyártók által 
várt számban.

Pécsett került sor Petrich Csaba szervezésében a szakmai 
vetélkedõre. Kitûnõen szervezett, ötletes, nagy sikerû progra
mon vettek részt a csapatok. A  Vas megyei csapat szerezte 
meg az elsõséget, nagy küzdelemben az FTI csapatával.

2005. év nagy eredménye, hogy a hosszú évekig vitatott 
téma (kell újság, nem kell, ha kell milyen pénzbõl, mennyiért, 
milyen színvonalú?) úgy tûnik, nyugvópontra kerül. 

A Magyar Temetkezés címû OTEI újság ugyanis színvon
alasan, jó minõségben ad negyedévente tájékoztatást és infor
mációkat tagjainknak.

Gazdaságilag sem kell szégyenkeznünk  ezért köszönet 
a folyamatosan hirdetõ nagyobb kellékgyártóknak és kereske
dõknek  a lap minimális összegbe kerül az OTEInek.

Ezúton is felhívnánk a kegyeleti szakma valamennyi ágá
ban tevékenykedõ munkatársunk figyelmét arra, hogy ha 
érdeklõdésre számot tartó anyaggal, információval, képpel, 
ötlettel rendelkezik, juttassa el azt a szerkesztõbizottsághoz, 
hogy az újságunk minél változatosabb, érdekesebb és folya
matosan aktuális legyen.

Simóka Kálmánné dr. elnökasszony beszámolóját és a 2006. 
évi munkatervet a jelenlévõk egyöntetûen megszavazták.

Ezután került sor egy másik fontos napirendi pontra: a tisz
tújításra, hiszen az elnökség 4 éves mandátuma lejárt.

A Pölczman Árpád vezette jelölõbizottság (Éber Istvánné 
és Nikolits Ágnes tagok) komolyan vette feladatát és alapos 
elõkészítéssel állított jelölteket. 

OTEI ülés 
 2006. május 10.
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Alapszabályunk értelmében még érkezett javaslat elnöksé
gi tagok személyére. 

Összességében a közgyûlés az alábbi jelöltek közül választ
hatott: Simóka Kálmánné dr. elnök, Puskás Béla elnökhelyettes 
(itt kell megjegyezni, hogy sajnos dr. Ladocsy Géza alelnök úr 
sajnos nem jelent meg a közgyûlésen, így nem volt sem jelölhe
tõ, sem választható, pedig a jelölõbizottság mindent megtett a 
jelölése érdekében). 

Elnökségi tagnak az alábbi személyekre érkezett javaslat: 
dr. Andor Ferenc, Boross Árpád, Nyakas László, Marján Tibor, 
Petrich Csaba, Tóth István, Varga József, Szekrényes András, 
Balogh Károly, Dobos János, Nagy Gábor.

A megmérettetést az 5 elnökségi helyért 11en vállalták. 

Elnöki és elnökhelyettesi tisztségre nem volt többes jelölés. 
A választás az alábbi eredményt hozta: Az OTEI elnöke a 

következõ 4 éves ciklusban ismét Simóka Kálmánné dr. maximá
lis szavazattal, alelnöke Puskás Béla, maximális szavazattal. 

Az elnökségi tagok szavazatai pedig az alábbiak szerint 
alakultak: Petrich Csaba 26, Nyakas László 22, Marján Tibor 
22, dr. Andor Ferenc 20, Tóth István 18 szavazatot kapott. Így 
õk lesznek az elnökség tagjai az elkövetkezendõ 4 évben. 

A kegyeleti szakma nevében gratulálunk a megválasztott 
új tisztségviselõknek, munkájukhoz sok sikert, erõt, egészséget 
kitartást kívánunk! Minden tudásukkal képviseljék e szép, de 
nehéz szakmát!

Marján Tibor
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Nemzeti emlékhely: MOHÁCS
„Mûemlék temetõk“

A belsõ harcokban meg
gyengült magyar államnak 
a törökkel való döntõ össze
csapása 1526ban a lehetõ leg
rosszabb körülmények között 
került sor. A magyar állam 
történelmének talán legsúlyo
sabb politikai és gazdasági 
válságát élte. A háború bár
melyik tényezõjét nézzük  
erõviszonyokat, tér és az idõt 
 a magyar hadsereg veresége 
szinte bizonyosnak látszott.

Ami az erõviszonyokat illeti, a magyarok optimális körülmé
nyek között is csak legfeljebb 5060 ezer katonát tudtak kiállítani, 
míg a török hadsereg létszáma elérte a150 ezer fõt. A teret nézve 
pedig, a magyar határvédelemnek Nán
dorfehérvár eleste után, már semmilyen 
természetes akadály vagy várrendszer 
nem volt, ami a török elõrenyomulását 
feltartóztathatta volna. A csata kezdetén 
a magyar sereg támadásra készen állt a 
mohácsi mezõn: a ruméliai sereg, a hozzá 
beosztott 4 ezer janicsár és 150 ágyú, vala
mint az akindzsik velük szemben folya
matosan érkeztek a mezõre. A ruméliai 
sereg elkezdte a táborverést, az akindzsik pedig menetben voltak 
NagyNyárád irányába. Bekövetkezett tehát az a helyzet, amire 
Tomori és vezértársai tervüket alapozták: az ellenséges hadse
regnek csupán egyharmad része érkezett meg, és a többi erõsen 
lemaradva, csak késõbb avatkozhatott  be a harcba.

A király tehát kiadta a parancsot a támadásra. A magyar jobb
szárny rohama a ruméliai hadsereget érte, a gyalogságból álló 
közép pedig a ruméliai sereg jobbszárnyán levõ janicsárság és 
tüzérség ellen támadt; a balszárny viszont helyben maradt.

A jobbszárny elemi erejû rohama szinte elsöpörte maga elõl a 
készületlen és a meglepõ támadástól minden bizonnyal pánikba 
esett ruméliai sereget. A siker láttán, az elsõ vonalakban harco

ló Tomori futárt küldött 
a második lépcsõnél tar
tózkodó királyhoz, hogy 
biztos lévén a „gyõzelem“ 
hadaival csatlakozzék a 
támadáshoz és segítsen az 
ellenség üldözésében. A 
terv elsõ része tehát kitû

nõen bevált, a gyõzelem 
mégsem  lett a  magyar 
seregé.

Ennek két meghatáro
zó oka volt. A jobbszárny 
a sikeres támadása után, 
befejezettnek vélvén a 
harcot, zsákmányolni kez
dett, azaz a sikert nem mélyítette tovább. A király környezetében 
levõ urak rávették az uralkodót, hogy a magyar sereg is vonuljon 
táborába. Tomori értesülvén a döntésrõl, hátra rúgtatott a király
hoz, hogy rávegye parancsa megmásítására. Ez meg is történt, 
azonban természetesen idõveszteséggel járt. Ha a késedelem csak 
1015 perc volt is, ez az idõ elég volt ahhoz, hogy a szultáni közép
had lemaradását behozza és beavatkozzék a harcba. Ekkor azon
ban magyar seregnek a török sereg felével, sõt miután késõbb az 

anatóliai sereg is megérkezett, egészével 
kellett harcolnia. A megváltozott körül
mények között a gyõzelemre már semmi 
esély sem maradt.

A magyar sereg a csatában gyakor
latilag teljesen megsemmisült. Elesett a 
király, hét fõpap, 28 fõúr és magas állású 
nagybirtokos, vagy 500 nemes és 1015 
ezer közkatona, a megmaradtak pedig a 
szélrózsa minden irányában szétszóród

va, többé már nem alkottak ütõképes hadsereget.
Mohács történelmünk legnagyobb tragédiája volt, s következ

ményeit népünk napjainkig szenvedi. A bukás tragikus volt, de 
nem volt méltatlan népünkhöz: a magyar katonák  soraik közt 
horvát, cseh, morva és lengyel bajtársaikkal  hõsies elszántsággal 
szálltak szembe a török iszonyatos túlerejével, a magyar hadve
zetés haditerve kitûnõ volt 
és azzal a gyõzelem, vagy 
 tekintve a török hatalmas 
erõfölényét — a döntetlenül 
végzõdõ csata egyetlen esé
lyét játszotta meg. Mindezt 
tudva hajtunk fejet a mohácsi 
csatatéren elesett hõseinek 
emléke elõtt.

Készült: Perjés Géza had
történész jegyzete alapján

Szöveg és kép: Puskás Béla

1526. augusztus 29.
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A Temetõkertészek és Fenntartók Egyesületének szer
vezésében került megrendezésre Kaposvárott 2006. május 
12én az a Szakkiállítás és Konferencia, amely a kegyele
ti szakma valamennyi ágát érintette, s ez az elõadások 
magas színvonalában, a megjelentek és aktív résztvevõk 
számában, valamint a szakkiállítás magas színvonalú 
megrendezésében érvényesült. A rendezvény védnöke a 
Magyar Kertészeti Tanács volt. 

Az elõadásokat, valamint az ott készült fotókat lát
hatja a kedves olvasó a következõ oldalakon. A IX. kon
ferencia levezetõ elnöke Varga József volt.

A megjelenteket Szita Károly Kaposvár polgármestere a 
következõ gondolatokkal köszöntötte:

Fenntartóként nagy a felelõsségük az Önkormányzatoknak, 
azokkal szemben, akik már nem élnek, s azokkal szemben is, 
akiknek szeretteik nyugszanak a temetõben. A Kaposvárhoz 

TEMETõKErT 2006 
Konferencia és Kegyeleti Szakkiállítás 

Kaposvár, 2006. május 12. 

Puskás Béla, Dobos János és Varga József Szita Károly Kaposvár polgármestere
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tartozó 10 temetõbõl 7 van önkormányzati fenntartásban, s 
az eredmények azt igazolják, hogy amíg az Önkormányzat 
– költségvetési keretének végessége miatt – kénytelen azt 
mondani, hogy ennyi összeg áll rendelkezésre, addig Puskás 
Béla, mint kiváló szakember és a kegyeleti szakma iránt mély
ségesen elkötelezett, lelkiismeretes vezetõ azt mondja kevés a 
pénz és harcol azért, hogy a temetõk méltó helyül szolgáljanak 
elõdeinknek. A temetõk karbantartása mellett, neves kaposvá
riak sírjának ápolására és gondozására – amely kötelességünk 
– a Nemzeti Kegyeleti Bizottság is segítségünkre van. Ebben a 
munkában kifejtett tevékenységéért, valamint a Konferencia 
és Szakkiállítás megrendezéséért, szervezéséért köszönet illeti 
Puskás Bélát, a Somogy megyei Temetkezési Vállalat igazgató
ját – monda Szita Károly polgármester, majd kérte az ország 
minden részérõl érkezett kegyeleti szakembereket, hogy ne 
felejtsenek el sétát tenni a temetõben, a városban, hogy lássák 
mit gondolnak és tesznek a kaposváriak városukért. 

Dobos János a Temetõkertészek és Fenntartók Egyesületé
nek elnöke örömét fejezte ki, hogy a konferenciára, amely az 
idén IX. alkalommal került megrendezésre ilyen szép számmal 
jelentek meg a kegyeleti szakma valamelyik ágában tevékeny
kedõk, illetve az az iránt érdeklõdõk. Kitért a jelen lapunk, a 
Magyar Temetkezés címû újság jelentõségére, arra, hogy sok 
szakmán kívüli is igényli az újság nyújtotta információkat, vala
mint arról is szólt, hogy szeretnének egy jogsegély szolgálatot 
kialakítani és beindítani az Interneten. 

Dobos János bejelentette, hogy megalakult az Országos 
Kegyeleti Alapítvány, amelynek keretén belül a Temetõk
ertészek pályázat útján szeretnének pénzhez jutni, s azzal 
elképzeléseiket megvalósítani. 

Tájékoztatta a szakmát, hogy a X. Konferencia Nyíregyhá
zán, a Temexpóval egyidejûleg kerül megrendezésre, míg a 
2008as Konferenciának Pécs ad majd otthont. 

Juhászné Bujdosó Mária a Budapesti Temetkezési Intézet Rt. 
Kertészeti Osztályának vezetõje szakmailag rendkívül igényes 
és hasznos elõadást tartott. 

„Uniós elvárások a temetõkertészetben” címmel tartott elõ
adást Hegedûs Ágoston a Magyar Kertészeti Tanács elnöke.



Dr. Szakály Sándor: „Történelmi emlékhelyek és a nemzeti 
sírkert” címmel Dr. Katona Tamás történész távollétében tartotta 
meg elõadását, melyben többek között az alábbiakról beszélt:

Az élõknek kötelessége foglalkozni a múlttal és megtenni 

mindent neves elõdeink sírjainak megóvására. Aki a múltját 
nem becsüli, az nem érdemeli a jövõt. 

A Nemzeti Kegyeleti Bizottság egyik feladata a neves szemé
lyek sírjainak felkutatása, a sírhelyek megóvása.

 A kormány felhatalmazása alapján döntött a Nemzeti Kegye
leti Bizottság a Virtuális Nemzeti sírkert létrhozásásról. 

A virtuális sírkertbe bárki bekerülhet, aki megfelel azoknak 
a feltételeknek, amelyet a bizottság felállított. 

A felvételt kezdeményezheti magánszemély, állami és társa
dalmi szervezet vagy önkormányzat is. 

Amennyiben a Nemzeti Kegyeleti Bizottság döntött a felvé
telrõl, a síremlék védettséget élvez, megszüntetni nem lehet, s a 
sírt a helyi önkormányzatnak kell gondozni.

Ezen kívül még beszélt a katonasírok védelmérõl, a nemzet 
felelõségérõl az elmúlt évtizedek hallgatásáért, a tömegesen fel
számolt katonasírokért.

Bejelentette, hogy a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizott
ság szeretné október 6át Nemzeti Gyászünneppé nyilváníttat
ni.

Pódiumbeszélgetés
Felmerült kérdések a Konferencián

melyekre Prutkay János adott választ

Az elõadások után a résztvevõk a különbözõ szakmai kérdé
seket tettek fel, amelyben viták is kialakultak. Ezen viták tisztá
zását viszont érezhetõen a jobbítás, a törvény betartása valamint 
betartatása, és a temetõk üzemeltetésefenntartása körül kiala
kult téves nézetek tették szükségessé. 

 Fõállásban lehete mentõsofõr temetkezési vállalat sorõrje?
 Nem, törvényi összeférhetetlenség áll fenn. 

 Szükségese telephely engedély a kegytárgyakkal való 
kereskedéshez?

 A kegytárggyal való kereskedés nem temetkezési szol
gálatatás ezért itt nem kell telephelyengedély, míg a temetkezési 
felvételnél és a halott kellékekkel való ellátásához igen.

 Milyen minimális távolságra kell lennie lakott területtõl a 
halottasházaknak illetve azoknak a helyeknek ahol a halottat a 
temetésig elhelyezik?

 Ahol a halottat tárolják 200 m távolságnak kell lennie a lakott 
területhez, egyébként a fertõzés nem „közúton” terjed. Ez a távol
ság légvonalban értendõ.   

Dr. Szakály Sándor szerint elemi dolog lenne, hogy a nyilván
tartásba  ahogy régen is volt  bekerüljön az elhunyt foglalkozása, 
hiszen aki már végzett kutatómunkát az tudja, hogy milyen értékes 
az utókor számára ez az adat, a „nyomozás” egyik fontos eleme. 

9
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 A kegyeleti szakmában még mindig dolgoznak olyanok, 
akik nem felelnek a szakma egyre magasabb kívánalmainak. 

 Ez a szakma is – a feltétel rendszerek módosulásával, és a 
kritériumokkal – hamarosan megtisztul, s csak azok maradnak, 
akik valóban megfelelnek. 

 A gépkocsiban szállított elhunytak számát   amit a törvény 
szabályoz  ki ellenõrzi?

 Az ellenõrzés az ÁNTSZ hatáskörébe tartozik.

 Mi lesz a lejárt és nem megváltott sírkövekkel?  kérdezte egy 
52 éves szakmai gyakorlattal reandelkezõ sírkõkészítõ.

 Aki megváltotta a sírkövet az rendelkezik vele. A hozzátarto
zó, amennyiben felszólítás után nem él ezzel a lehetõséggel, akkor 
a temetõfenntartó újra értékesítheti, illetve amennyiben romos 
állapotban van, eltávolíthatja, lebontathatja.

 Megjelent a növényvédelmi törvény módosítása, ezt követõ
en sok probléma merült fel. Történte harmonizáció a temetkezési 
és a növényvédelmi törvény  között?  tette fel a kérdést Juhászné 
Bujdosó Mária.

 Nem történt, a tv. az egészségvédelmi jogot, a tulajdonosi 
jog elé helyezi. Így pld. ahol parlagfû található  amit az önkor
mányzat ellenõriz – akkor büntetés jár a temetõfenntartónak. 
Miután az Önkormányzat a tulajdonos a temetõk nagy részénél 
a közterületen, az utakon, a sírok között, a parkokban neki kell 
írtani a parlagfüvet. 

Kitüntetések

A Temetõkertészek és Fenntartók Egyesületének elnöke, 
Dobos János, kiváló munkájuk elismeréseként kitüntetéseket 
adományzott Juhászné Bujdosó Máriának, Puskás Bélának, dr. 
Szakály Sándornak és Hegedûs Ágostonnak.

Puskás Béla a Konferencia és Kegyeleti Szakkiállítás szervezéséért 
átveszi a kitüntetést Dobos János elnöktõl

Varga József  levezetõ elnök megnyitja a Konferenciát

Dobos János bejelentette: 
megalakult az Országos Kegyeleti Alapítvány

A szép számmal megjelent kegyeleti szakma képviselõi 
érdeklõdéssel hallgatták az elõadásokat

Képek a Konferenciáról
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Képek a Kiállításról

Összeállította: Sas Erzsébet, 
képek: Püspöki Edit és Puskás Bála



12

Emlékdíj dr. Andor Ferencnek

2006. március 24-én az 
Ostffyasszonyfai Hadifogoly-
temetõben járt az olasz nagykö-
vetségrõl Giuseppe Pastorelli 
követségi tanácsos és Francesco 
Zumbo ezredes katonai attasé, 
akik elismerésüket és köszönetü-
ket fejezték ki Dr. Andor Ferenc-
nek a Vas megyei Temetkezé-
si Vállalat igazgatójának azért 
a munkáért amelyet az elmúlt 
években a temetõ gondozása 

érdekében végzett. Dr. Andor Ferenc 2006-ban a katona és hadi-
sírok valamint a katonai emlékhelyek feltérképezése érdekében 
végzett munkája elismeréseként „Vitéz Both Béla emlékdíj” 
elismerésben részesült. A szerkesztõség nevében gratulálunk az 

elismeréshez!
OTEI ülés 2006 május 10.

Az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület 2006 
május 10 én tartotta beszámoló és tisztújító  közgyûlését. A 
beszámoló és a következõ évi terv elfogadását követõen a köz-
gyûlés négy évre választott elnökséget melynek tagjait az õszi 
számunkban mutatjuk be.    

Elhunyt Csapó László
2006. május 15-én elhunyt Csapó László a Békés Megyei 

Temetkezési Vállalat egykori fõkönyvelõje. Csapó László 1925. 
január 12-én született. 1953-ban nevezték ki a vállalt fõkönyvelõ-
jének, munkakörét – 30 éven keresztül - 1983-ig nyugdíjba vonu-
lásáig látta el. Elismert szakmai tekintélyként fiatal munkatársait 
következetesen és segítõ szándékkal tanította a pontos számviteli 
feladatok elvégzésére. A békéscsabai Ligeti sori temetõben refor-
mátus szerint helyezték örök nyugalomba.

Emléktábla avatás
Dr. vitéz Merész László tiszteletére avattak emléktáblát 2006. 

május 26-án Kaposváron. 
Merész László 1915. január 17-én Kaposváron született. 1940-

ben tartalékos zászlósként részt vett az erdélyi, majd a délvidéki 
bevonulásban. A kassai bombázást követõen felállított Kárpát Cso-
portnál Merész László zászlós az 1. lovasdandárhoz került. 

Az események, amelyek nevét ismertté tették, 1941. augusz-
tus 6-án történtek a Bug folyó mentén, Uman község közelében. 
Merész zászlós felderítési feladatra kapott parancsot, melynek 
végrehajtása során a szervezett kötelékben lévõ, jól felfegyverzett, 
többszörös túlerejû ellenséggel szemben bátran felvette a harcot. 
Váratlan akciójával óriási pánikot keltett az ellenség soraiban. 

Tevékenységével olyan harcászati sikersorozatot indított 
el, amely kedvezõ feltételeket teremtett a beérkezõ csapatok 
támadásához. 

Merész László zászlóst hõstettéért soron kívül hadnaggyá lép-
tették elõ, kitüntették a Magyar Érdemrend Nagykeresztjével és 
a róla készült festményt elhelyezték a hõsök arcképcsarnokában. 
Merész László hadnagy végigharcolta a háborút, majd 1945-ben 
csapattestével elhagyta Magyarországot. 

1947-ben Ausztráliában telepedett le, ahol 1997-ben bekövet-
kezett haláláig élt. 

Végakaratának megfelelõen hamvait szülõvárosában helyez-
ték örök nyugalomra. 

Az emléktábla avatáson jelen volt Merész László fia és annak 
családja.

- •- Hírek, események - •- Hírek, események- •- 
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Hõsök napja

2006. május 28-án a Hõsök napján katona szertartás szerint 
megemlékezési ünnepségre került sor Kaposváron a Hõsök temp-
lomában. A szentmisét követõ ünnepségen Dr. Heintz Tamás 
Kaposvár Megyei Jogú Város alpolgármestere mondott lélekeme-
lõ beszédet. Az ünnepség végén állami és társadalmi szervezetek 
képviselõi valamint magán személyek helyezték el a megemléke-
zés virágait a Hõsök emlékmûvénél.

Szóróparcella avatás Kaposvárott
2006 május 30-án ökonomikus szertartás keretében szóró 

parcellát avattak Kaposváron a Nyugati temetõben. A száraz szó-
rásra alkalmas berendezés avatása során valóságos szórásra is sor 
került. Dr. Farkas Edit Kaposvár Megyei Jogú város aljegyzõje 
avató beszédében hangsúlyozta: „A Kaposvári temetõkben is évti-
zedek óta lehetõség van arra, hogy az urnákat családi sírokban, 
kriptákban vagy a kolumbáriumokban helyezzék el. Ugyanakkor 
új jelenség, hogy évente mintegy 130 család viszi haza szerettei 
hamvait, amelyeket vagy emlékvitrinekben õriznek vagy az 
elhunyt kedves fája alatt helyeznek el, de itt is igény mutatkozott 
arra, hogy a legméltóbb helyen, a temetõben, szóró parcellában 
kapjanak helyet. A hamvak elszórása iránti igény kielégítése 
céljából a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. Somogy 
megyében elsõként itt, a Nyugati temetõben alakította ki a szó-
róparcellát. A sírparcellával teljesen egyenrangú, ahol az elhunyt 
hamvaitól méltóképpen lehet végsõ búcsút venni és az elhunyt 
emléke elõtt bárki, bármikor leróhatja kegyeletét.”

Temetkezéstechnikai bemutató

2006. május 31-én temetkezés technikai bemutatóra került 
sor a Pécsi Temetkezési Vállalatnál. A nagy érdeklõdéssel kísért 
bemutatón a sírásó és szemét szállító gépek mellett az emberi 
erõt könnyítõ kiegészítõ berendezéseket valamint a temetõüze-
meltetéshez nélkülözhetetlen eszközöket mutattak be.

Ülésezett az új elnökség
2006. július 5-én Tatán került sor az OTEI új elnökségének elsõ 

kihelyezett ülésére. Az elnökség a napirendek tárgyalása elõtt tájé-
koztatót hallgatott meg a társ szervezetek által delegált személyek-
rõl. Az OTEI alapszabálya alapján a Dunántúli Temetkezési Egyesü-
let, a Dél-Dunántuli Temetkezési Egyesület, a Temetõkertészek és 
Fenntartók Egyesülete, a Keleti Regionális Temetkezési Egyesület és 
a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kegyeleti Szervezetek Egyesülete 
egy-egy fõt delegálhat az elnökségbe. A napirend tárgyalása során 
Pölczman Árpád bejelentette a Magyar Temetkezési Kellékgyártók 
és Forgalmazók Egyesületének megalakulását. A bejegyzést majd 
az OTEI-be történõ felvételt követõen a Gyártók és Forgalmazók 
Egyesülete is delegálhat egy fõt az elnökségbe.

 Az elnökség korábbi döntését megerõsítve állást foglalt a szak-
mai díj odaítélésével kapcsolatban. A díj és az oklevél elkészült. 
Minden évben három díj átadására kerülne sor. A díj szervezetnek 
és személyeknek is adható Az elsõ átadásra 2006-ban a Halottak 
napját megelõzõen kerül sor. Az elnökség megbízta a Dr. Andor 
Ferenc által vezetet oktatási bizottságot, hogy dolgozza ki az odaíté-
lés szempontjait és az átadás feltételeit. Az elnökség a meglévõ és 
mûködõképes két bizottság mellett (oktatási és a szerkesztõ bizott-
ság) új bizottságok létrehozásáról - a javaslatok alapján - a következõ 
elnökségi ülésen dönt. 

Az elnökség tájékoztatót hallgatott meg a Kaposváron a Teme-
tõkerteszek és Fenntartók Egyesület által szervezett konferenciáról 
és kiállításról. 

Petrich Csaba a Kegyeleti alapítvány tevékenységérõl adott tájé-
koztatást. Elhangzott, hogy az alapítvány közhasznú, a befizetett 
összeg csökkenti az adóalapot. Tehát gazdálkodó szervezetek is 
célmegjelöléssel támogathatják az alapítványt. 

Dr. Andor Ferenc a továbbképzésekrõl, tanfolyamokról tartott 
tájékoztatót. Terveink szerint a kiadott tematika alapján, regionális 
szervezésben elõször Pécsen, ez év õszén kerül sor. A tanfolyam 
indulásáról, költségeirõl, a résztvevõk és az elõadók körérõl az 
elnökség folyamatosan tájékoztatja a tagságot. 

Puskás Béla tájékoztatta az elnökséget a Voronyezsi - Rudkino 
emléktúra tapasztalatairól.. Végül az elnökség hosszas vita után 
úgy döntött, hogy a gyártók által felvetett - az OTEI egészét érintõ 
kérdésrõl-  augusztusban rendkívüli elnökségi ülésen alakítja ki 
álláspontját.

Összeállította: Puskás Béla

- •- Hírek, események - •- Hírek, események- •- 
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Örvendetes dolog, ha egy fiatal, - aki a kegyeleti szakma vala-
melyik ágát szeretné élethivatásul választani - már tanulmányai 
során komolyan elgondolkozik azon, hogy képzett szakember-
ként, mit és hogyan tudna lendíteni hazánkban a temetõkultúra 
területén. 

A Kaposvári Kertészeti Konferencia és Kegyeleti Szakkiállítás 
után kapta szerkesztõségünk, Lõrincz Erikától a következõ leve
let, amelyben az ígéretes és ambiciózus fiatal véleményét, elképze
léseit, külföldön szerzett tapasztalatait osztja meg velünk.

Lõrincz Erika a Kecskeméti Kertészeti Fõiskola végzõs hallga
tója, általános kertészmérnök szakon szerez diplomát, szíve min
dig is a dísznövények felé húzott, ezen belül is a temetõkertészet 
felé orientálódik. Már megszerezte középfokon, a kertépítõ és 
fenntartó, valamint a virágkötõ szakmát. Tapasztalatait a Német
országi  BadenWürttenberg–i temetõkertészetben szerezte,  az 
üvegházi munkától a sírbeültetésig, a ravatalozó feldíszítésétõl az 
emlékcsokrok kihordásáig  amit itthon szeretne kamatoztatni, a 
magyar temetõkultúra épülésére és gazdagítására.

„Érdekes volt bepillantani a „Temetõkert 2006”-os Konferenciába. 
Megmondom õszintén, egy cseppet elgondolkodtam afelõl, hogy amit úgy 
hívnak, „Temetõkert 2006” abban hogy nem szerepel a növény a termé-
szet? A rendezõ egyesületet is így hívják: Temetõkertészek, de hol van itt 
Magyarországon temetõkertész, hol van egyáltalán képzés, könyv, vala-
miféle olvasmány errõl, hogy a hétköznapi ember is rácsodálkozhasson: 
„ Jé, van ilyen a nagyvilágban? És már itthon is lehetséges? (Tudatosan 
nem szeretnék cinikus lenni, de ezt egy kicsit fájdalom: annyi év telt el az 
egyesület magalakulása óta és ebben a kérdésben eddgi még mindig nem 
változott semmi.) Közben azt is jól tudom, hogy Magyarországnak szük-
sége van idõre, idõre a változásra. Németországban is évek s évtizedek 
elõzték meg a mostani letisztult helyzetet a temetõkert gondozása körüli 
kérdésben. Abban reménykedem, hogy most – uniós ország lévén – változ-
ni fog évrõl-évre szép lassan az emberek rálátása a dolgokra. Egy idõ eltel-
tével merik majd a szépet választani, mernek a természet egyszerûségével 
és szépségével élni a temetõkben is, a szeretteikre így emlékezve.

Örömmel vettem a kezembe a Magyar Temetkezés szakmai kiad-
ványt. Jó érzés tudni, hogy a felszín alatt érlelõdik valami…. Elindul egy 
folyamat, ami idõvel rendet teremt a múltra, a jelenre és a jövõre nézve az 
emlékezés helyének – a temetõkerteknek – méltó helyreállításában.

A Fõiskolán ebben a számomra igen szép és gazdag témában fogom 
a szakdolgozatomat készíteni: „ A tartós sírbeültetésrõl”.  Hegedûs Ágos-
ton segítségével és biztatására néhány típus-sír beültetését és gondozását 
már el is kezdtem. 

Elsõsorban arra vagyok kíváncsi, hogy a mi éghajlati körülményeink 
és talajadottságaink között melyek azok a növények, amelyek hosszú 
távon díszítõértékûek, szárazságtûrõek, alacsony a rájuk fordítandó ápo-
lási munka.”

Lõrincz Erika levele 

A magyar temetõkultúra épülésére és gazdagítására 

A képen látható egyes sírparcella Lõrincz Erika nagyszüleié, 
amelynek fakeretét és a kopjafákat öccse Lõrincz Tamás készítette. 
Erika talajtakaró zöld növénnyel – Cotoneasterrel – ültette be, amely 
két év múlva összenõ, sûrû és tetszés szerint nyírható lesz. A sírfe
lület 6070%át foglalja majd el, a közepébe egy amõba formába sze
zonális növények kerülnek beültetésre, ami színt és üdeséget visz a 
zöldbe, s szépen kifejezi az évszakok váltakozását, az idõ múlását. 
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A korábbi években többször merült fel az emléktúra szerve-
zésének gondolata az oroszországi Voronyezsbe és a környékén 
lévõ II. világháborús emlékhelyekre. Ebben az évben végül a 
kaposvári magyar-orosz baráti társaság a paksi csoport szerve-
zésében került sor az emléktúrára. 

A szervezés eredményeként végül Kaposvárról 10 fõ, Paks
ról 32 fõ indult el a hosszú útra. A Paksi csoport tagjai között 
jelentõs számban voltak olyan orosz származású magyar állam
polgárok, akik Pakson vagy a paksi erõmûben dolgoztak. A pak
si csoportban több olyan fiatal volt, akik vegyes oroszmagyar 
házasságban születtek és jól beszéltek oroszul. A fõ szervezõ és 
a csoport vezetõje Tánya már korábban beszerezte a vízumokat 
és minden szükséges engedélyt, ami az úthoz kellett. A paksiak 
már korábban három alkalommal jártak hasonló szervezésben 
Oroszországban. A paksi atomerõmû saját buszát ingyen biztosí
totta a csoport részére. Menet közben derült ki, hogy a paksi és a 
voronyezsi atomerõmû között évek óta van szoros együttmükö
dés. Magyar mérnökök többször voltak kint Voronyezsben szak
mai továbbképzésen, ugyanakkor orosz mérnökök is dolgoztak 
folyamatosan Pakson. 

Az indulást követõen hatalmas felhõszakadás nehezítette 
utunkat. Utak helyet összefüggõ vízfelület fogadott minket 
csak sofõrök ügyességén múlott, hogy minden gond nélkül átju
tottunk Cegléden. A határra érve barátságos határõr kétkedve 
fogadta Tánya tájékoztatását arról, hogy az orosz konzul köz
benjárására zöldfolyosót kapunk az ukrán határon is. A viszony
lag gyors átkelés után kezdtük meg utunkat Kijev felé. Sajnos az 
éjszaka miatt a Kárpátok bérceibõl nem sokat láttunk. Monoton, 
fárasztó út következett, ahol az egyhangúságot csak az autóbusz 
gyakori rázkódása törte meg.

A fárasztó út után késõs délután érkeztünk meg a Kijev mel
letti 30 ezer lakosú Irpiny nevû kisvárosba. A szállás, a vacsora 
majd az esti séta kárpótolt minket mindenért. Az alvásunkat 
csak az egész éjszaka a fõtéren autórádiót és zenét hallgató, 
éneklõ motorok és autók gyorsulását próbálgató helyi fiatalok 
reggelig tartó szórakozása zavarta meg. Igaz lelkes fiataljaink 
egy része csatlakozott a téren szórakozó ukrán fiatalokhoz. 

Másnap reggel kijevi városnézéssel kezdtük a napot. A 
buszos városnézés során többek között megtekintettük az Alek
szej Székesegyházat is. A város fõterén hatalmas Lenin szobor 
elõtt készítettünk csoportképet. Szerettük volna megtekinteni 
az Asgoldova Mogila nevû helyet. 194243 között magyar ellátó 
és egészségügyi központ mûködött ezen a területen. A magyar 
katonavezetés itt alakított ki egy magyar katonatemetõt is, 
amit sajnos az idegenvezetõnk tájékoztatása szerint azt elmúlt 
évtizedekben felszámoltak. Ma a temetõ helyén lakóházak és 
erdõs terület található. Ígéretet kaptunk, arra hogy kiderítik, 

hogy a magyar katonák maradványait hol helyezték el. Délután 
három órákor indult a csoportunk tovább az oroszukrán határ 
felé. Változatos tájakon és különbözõ minõségû utakon járva, 
gondot igazán csak az egyszemélyes WCk miatti várakozás 
jelentett. Az illemhelyek minõsége egyébként is gondot jelentett 
az Európa közepén szocializálódott utasok számára. Este 10 óra 
után érkeztünk meg zuhogó esõben az orosz–ukrán határra. A 
korábbi átkelések kellemetlenségei miatt ettõl még orosz kísérõ
ink is tartottak. A határt végül a különbözõ papírok kitöltése és 
mintegy 4 órás várakozás után átléptük. Az éjszakai utazás után 
helyi idõ szerint 6 óra körül érkeztünk meg Voronyezs határárá
ba, ahol a Donfolyó hídján történõ áthaladást követõen ismét 
rendõri ellenõrzést kaptunk. Mindenfajta védettségünk ellenére 
is ki voltunk téve a folyamatos rendõri ellenõrzésnek. 

Szállásunk a voronyezsi Agrártudományi egyetem egyik 
szállójában volt. Vendéglátóink igyekeztek mindent megtenni 
értünk, mindezek ellenére a fürdés és az illemhelyek korlátozott 
száma és sajátos minõsége okozott idõnként gondot. Az elhelyez
kedés és egy kis pihenõ után délután az egyetem környékével 
ismerkedtünk. Másnap délelõtt megtekintettük az egyetemet, 
csoportunk egy részét a rektor és a rektorhelyettes is fogadta. A 
rektor helyettese Filonyenko katona és helytörténész különösen 
nagy érdeklõdést tanúsított a II. Magyar hadsereg oroszországi 
szerepvállalásával kapcsolatban. A témában több könyve is meg
jelent már. 

Délután látványos városnézésre került sor. Vendéglátóink 
ismerve a csoport látogatásának célját elvittek minket a helyi 
veteránok egyesületének múzeumába. Az egyik teremben egy 
helyi születésû pilótanõ életét mutatták be, a pilótanõ más 
lehetõség híján kamikáze módjára semmisített meg 1942ben 
egy támadó német gépet. A másik teremben helyi jelentõségû 
katonatörténeti tárgyak voltak kiállítva. A tárlatvezetõ egy 50 év 

Emléktúra a Don-kanyarban

Béke poraikra…
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körüli férfi volt. Amikor a II. világháborús tárlóhoz ért a követ
kezõt mondta: „Voronyezs környékén a magyar katonák voltak 
a legkegyetlenebbek, gyerekeket gyilkoltak, nõket erõszakoltak 
meg, sebesült orosz katonákat dobáltak a kutakba. Nem kell 
azon csodálkozni, hogy a lakosság gyûlöli a magyarokat.” Mon
datait döbben csend követte. Folytatódott a tárlatvezetés fokoza
tosan csökkenõ érdeklõdés mellett. A tárlatvezetés végén oda 
léptem a tárlatvezetõhöz és a következõt mondtam: „A történész 
kötelessége, hogy igazat mondjon, Ön most nem mondott igazat. 
A mi felelõsségünk, hogy 60 évvel a háború befejezése után a 
gyûlöletkeltés helyett a barátságot erõsítsük.” Megvártam, míg 
mondataimat lefordítja, majd hátat fordítottam és ott hagytam a 
láthatóan megdöbbent tárlatvezetõt. A harag és az indulat mel
lett némi elégtételt éreztem, de tudtam, hogy az elmúlt évtize
dek alatt az orosz emberekbe sulykolt gyûlöletet pár mondattal 
nem tudom kitörölni. 

Kedden Orlov gróf egykori lótenyészetét tekintettük meg. 
(ezt még a szovjet rendszer sem tudta tönkre tenni...). A ma is 
méltán világhírû lovakat Orlov gróf egy arab telivér és egy orosz 
lóból tenyésztette ki. A látványos bemutató során a csoport tagja
inak lehetõségük nyílt a fogatokra és lovakra is felülni. 

Szerdán került sor az Oroszországi tartózkodásunk legfonto
sabb napjára. A várost nyugati irányba hagytuk el, az ellenõrzõ 
ponton ismét megállították buszunkat. Utunk során tájékoz
tattuk a csoport tagjait a II. világháború kitörésének okairól, a 

magyar szerepvállalásról, a II. magyar hadsereg szervezésérõl, 
öszszetételérõl, felszerelésérõl, a frontra történõ kijutásáról, a 
harci cselekményekrõl és a vesztességek mértékérõl. Elõször 
Rudkinóban álltunk meg. (2002ben az orosz államadóság ter
hére itt került kialakításra a központi magyar katonatemetõ. 
Az avatásra 2003ban a hõsök napján került sor. Jelenleg 19600 
magyar katona maradványai vannak eltemetve az emlékhelyen. 
Az egykori frontvonal  150 km – mentén több mint 40 ezer 
magyar katona esett el.). A magyar emlékmû közelében kialakí
tásra került magyar költségen egy orosz emlékhely is. A Mártí
rok és Hõsök Közalapítvány nevében elõször az orosz emlékhe
lyen majd a magyar emlékhelyen helyeztünk el koszorúkat. 
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A magyar emlékhely is szépen gondozott a füves területen 
egymástól elkülönítve kerültek eltemetésre a különbözõ helyszí
neken elesett magyar katonák és munkaszolgálatosok marad
ványai. Az emlékhelyen a gondnoki feladatokat egy nyugdíjas 
egykori szovjet katonatiszt látja el. 

A következõ állomásunk Osztrogorszk város volt (a háború 
alatt magyar parancsnokság mûködött a városban). A helyi rend
kívül gazdag  talán egy kicsit zsúfolt – múzeumban szívélyesen 
fogadtak. 

Utunkat Rossosz városa felé folytattuk. Ebben a kisvárosban 
mûködött az olasz parancsnokság. Az olasz állam egy óvodát 
épített ajándékként a város részére. Az óvoda alagsorában orosz 
és olasz múzeumot rendeztek be. A szimpatikus idõs tárlatve

zetõ nagy szakértelemmel és 
lelkesedéssel ismertette az egy
kori és mai kiállítási tárgyak 
történetét, valamint a II. világ
háború városukat érintõ esemé
nyeit. Szavaiban nyomát sem 
tapasztaltuk az indulatnak, a 
gyûlöletnek.

Hazafelé menet még megáll
tunk Boldirovkában ahol meg
koszorúztuk az elsõ magyar 
emlékhelyen felállított kopja
fát. 

Csütörtökön városnézés és vásárlás szerepelt a program
ban. Mielõtt elindultunk ismét be kellett mennem az egyetemre 
Filonyenkóhoz egy megbeszélésre. A beszélgetés során kiderült, 
hogy velünk jön Magyarországra. Az utazás célja adatgyûjtés az 
újabb könyvéhez, amelyben a II. Magyar Hadsereg szerepérõi is 
ír. Ezt az alkalmat szeretné felhasználni arra is, hogy felvegye a 
kapcsolatot a Kaposvári Egyetemmel. 

Késõ délután a csoportunk megtekintette az egyetem tánc
csoportjának fergeteges mûsorát (a 2006os tavaszi fesztiválon 
felléptek Kaposváron is).

Ezt követõen gyerekek kedvéért vendéglátóink elvittek min
ket egy aquaparkba. Az elegáns szanatóriumba mûködõ fürdõ 
bárhol megállná a helyét.

Az utolsó napon végigjártam a Voronyezsi régi temetõt, ahol 
a bejáratnál a Kurszk tengeralattjáró négy voronyezsi áldozatának 
síremléke fogadott. Érdekes, sok szempontból tanulságos látoga
tás volt. A csoportunk részére egy különleges arborétum megte
kintése szerepelt a programba, sajnos a hosszú utazás végén egy 
hatalmas felhõszakadás lehetetlenné tette megtekintését.

Szombaton indultunk haza. Filonyenkó jelenléte a több ellen
õrzõ ponton átsegítette buszunkat. Kijevben éjszakáztunk a már 
ismert helyen. Másnap reggel indultunk Magyarország felé. 
Kijevet elhagyva az elsõ ellenõrzõ ponton megállítottak bennün
ket. Az ukrán rendõr legnagyobb meglepetésünkre, arra kért 
minket, hogy Ungvárig vigyünk el egy rendõr századost. Az 
ukrán magyar határt  a meglévõ kapcsolatok felhasználásával 
 viszonylag gyorsan léptük át. Filonyenkót Budapesten hagyva 
a hétfõn reggel érkeztünk meg Paksra. Filonyenkó csütörtök 
este érkezett Kaposvárra. Pénteki programja között szerepelt az 
egyetem meglátogatása, a szovjet katona sírok valamint a Hõsök 
templomának a megtekintése, találkozó katonatörténészekkel, 
katonatörténeti kutatómunka.

Kép és szöveg: Puskás Béla

„BÉKE PORAIKRA!”
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„Itt nyugszik az én párom, 
Biz én õtet nem sajnálom!
Kedves férjem sokat ittál,

Részeg fejjel máshoz jártál,
Engem mindig hanyagoltál.

Kívántalak a fenébe,
Sírgödörnek fenekébe.

Most az Isten megbüntetett,
Mert a sírba letétetett.

Túlvilágon is járj máshoz
Kócoshajú rossz Pannához!”

***
„Itt nyugszik Szurok Matyi

pusztabíró vót,
míg meg nem hótt!” 

„Itt nyugszik Balogh Sára
Bazsó János hûtlen párja.
Ki a férjét is megcsalta,

A szerelmét másnak adta.
Nem éltek õk békességben,

Ezért halt meg hûtlenségben.”
***

„Itt nyugszik egy ember
Kék ingbe, gatyába,
Ki harminc évig volt
Ladánynak gulyása.

Ösmérte a falu apraja és 
nagyja

Azért nincs a neve
Ide kifaragva.”

„Itt nyugszik Papp Sára
Úgy fekszik, mint vót

Csak a fara nem jár
Mert már hót.”

***
„Itt nyugszik egy borszeretõ
Nem kell már néki szeretõ.

Meghalt, tovább nem szenved õ,
Elnyelte a mély temetõ.

Ivott, lumpolt, sokat ázott,
Más kapuján sokat mászott.

Íme itt a büntetése,
Ma van az õ temetése.

Felesége temetteti,
Ki a más férjét szereti.”

***
„Itt nyugszik Kiss Pista
Csinálta a keresztapja.”

***
„Itt nyugszik Tót Jolán, tisztes-

séges leány
Gyászolja egyetlen fia Mihály.”

„Nagyot ittam, szomjas vótam,
Méreg volt a vízbe, 

Így jár minden bolond ember,
Ki bízik a vízbe.

Bort igyál! 
Nem gyüssz a gödörbe

Anno 1912-be.”
***

„Vala nevem Setét Ferke,
Tévedésbûl vertek fejbe.

Merthogy akik nekem estek,
Zöld Pistára leselkedtek.
S engem ütöttek le végül,

Így haltam meg szivességbül.”
***

„Itt nyugszik Már Kálmán
Nem mászkál mán.

Eleget mászkált mán.”
***

„Elmondhatom bátran
HOGY ÍGY MÉG NEM 

JÁRTAM...”
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Õseink nálunk sokkal bölcsebbek voltak, számukra ter-
mészetes volt hogy az élet nagy történéseivel - még az olyan 
fájó dolgokkal is, mint az elmúlás - lehet humorizálni. Ezt 
bizonyítja Nácsa János fejfafaragó és citerakészítõ mester, 
aki az alábbi sírfeliratokat gyûjtötte, jegyezte, restaurálta 
Dévaványán. Ezekbõl idézünk egy csokorravalót.

Régi, humoros sírfeliratok
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Hazánk történetének egyik legsikeresebb 
rendezvény sorozata volt a Munkácsy-kiál-

lítás. A Kaposvár– Szeged–Békéscsaba 
helyszíneken kiállított Munkácsy képeket 
több tízezren tekintették meg. Kaposvá-
ron március elején, a készülõdés idõsza-
kában még úgy gondolták a szervezõk, 

hogy jó ha 15 ezer látogató lesz kíváncsi 
Munkácsy alkotásaira. Ma már tudjuk, hogy 

csak Kaposváron több mint negyven ezren vet-
tek jegyet. Ennyi látogatója még soha nem volt egyetlen megyei 
múzeumban rendezett kiállításnak sem. A nagy érdeklõdésnek 

köszönhetõen a kiállítást egy héttel meghosszabbították.  Az sem 
elhanyagolható szempont, hogy  Somogyban kiállítás még soha 
nem kapott akkora sajtótámogatást, mint a Munkácsy-tárlat. A 
Somogy megyei múzeumnak mintegy húsz-millió forintjába került 
a Munkácsy-tárlat megrendezése. Jelentõs kiadás volt többek közt 
a biztonsági berendezések beszerelése, a megerõsített fegyveres 
teremõrzés, a megfelelõ fénytechnika, illetve a párásító-párátlanító 
berendezések biztosítása, a mûtárgybiztosítás, valamint a szállítás 
és szállítmányozás.  A Munkácsy-kiállítás Kaposvár után a szegedi 
Móra Ferenc Múzeumban várta a látogatókat.

Munkácsy Mihály a magyar festõmûvészet egyik legnagyobb 
mestere, a kritikai realizmus legnagyobb magyar alakja a festészet-
ben. 1844-ben Munkácson született. Gyermekkorában árvaságra 
jutott, és nagybátyjánál az asztalosinasok keserves kenyerére kény-

szerült. A szülõi ház emlékei, az inaskodás nyomorúságai mélyen 
belevésõdtek lelkébe. Tehetségét felfedezve Szamossy Elek és Ligeti 
Antal, a mûvészi tanulmányok folytatásához Bécsbe segítették, 
majd Münchenbe került, ahol Wagner Sándor lett a mestere. 1868-
ban Düsseldorfba költözött; itt alkotta meg elsõ maradandó mûvét, 
az Ásító inast. A düsseldorfi életképfestõ Knaus, valamint Leibl és 
Courbet mûvészetének tanulmányozása elõzte meg elsõ világhírû 
festményét, a Siralomházat (1870), amelyért a párizsi Salon arany-
éremmel tüntette ki. Düsseldorfban festette második fõ mûvét, a 
Tépéscsinálókat is. 1871 õszén végleg Párizsba költözött. Itt festette 
kritikai realista felfogású kompozícióinak hosszú sorát: Éjjeli csa-
vargók (1873), Búcsúzkodás (1873), Köpülõ asszony (1873), Zálog-

ház (1874). 1874-ben 
feleségül vette de 
Marches báró özve-
gyét, akinek hatásá-
ra eltávolodott régi 
témáitól, s az anyagi 
sikerek hajszolása 
felé fordult. E korsza-
kának emlékei, a Mil-
ton (1878), Krisztus 
Pilátus elõtt (1881), 
Golgotha (1883) 
Sedelmayer mûkeres-
kedõ megrendelésére 
készültek, világhírt 
és nagy vagyon sze-
reztek alkotójuknak. 
Nagy számban készí-
tett, díszes interieu-
röket ábrázoló ún. 
szalonképei a kény-

szeredett téma ellenére sok festõi értéket képviselnek. Különösen 
szépek az ezekhez készített vázlatok. Az 1880-as években festette 
csodálatos szépségû tájképeit: Colpachi park (1886), Kukoricás 
(1887). Kiemelkedõ jelentõségûek életmû-
vében arcképei (Liszt 1886, Haynald 1887). 
Utolsó hanyatló mûveit (Honfoglalás 1893, 
Ecce Homo 1895) halálosan betegen, ereje 
végsõ megfeszítésével festette. Magyaror-
szágra utoljára 1896-ban látogatott el a 
már nagybeteg mester. 1900. május 1-én 
Endenichben (Németország) halt meg. Vég-
sõ nyughelyet Budapesten a Kerepesi teme-
tõben talált.

Puskás Béla

„Múlt és emlékezet”

Világhírû festõnk: Munkácsy Mihály 
(1844-1900)



2006. július 7-én ünnepélyes keretek között került átadásra a 
Pécsi Köztemetõ felújított irodaépülete. Átadó beszédet mondott 
Pécs Megyei Jogú Város képviseletében Juhász István a Gazdasági 
Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság elnöke.

Az irodaépület a fellelhetõ dokumentumok alapján 1930-ban 
épült, mint gondnoki lakás. A késõbbiek során valamikor a 60-as 
években a gondnoki lakást átalakították át irodaépületté, majd 
az ezt követõ három évtized alatt, teljes rekonstrukció nélkül üze-
melt. 

1989-ben ugyan készült egy neves építészek által készített tanul-
mányterv az épületre vonatkozóan, de a megvalósítás nem történt 
meg.  A 2002. évben az épület már egyáltalán nem felelt meg a kor, 
a hozzátartozók, és a vállalat mûködési igényeinek, a felújítás elo-
dázhatatlanná vált. Ekkor készültek el az épület mai alaprajzát adó 
tervek. A tervezési koncepció meghatározása során figyelemmel 
kellett lenni az épület külméreteinek megtartására, a külsõ tagolt 
homlokzat megõrzésére, az ügyfelek igényeit kielégítõ fogadótér, 
és bemutató terem kialakítására, a megszûnõ irodák pótlására, és 
természetesen a mozgáskorlátozottak ügyintézési lehetõségeit is 
biztosító akadálymentes környezet kialakítására. 

A felsorolt igényeket egyedi építészeti megoldásokkal lehetett 
csak biztosítani, melyek a külsõ szemlélõ számára észrevehetet-
lenek. A szükséges alapterület eléréséhez a tetõtér beépítése vált 
szükségessé, ez egy nagyon komoly mûszaki probléma volt, mert 

a meglévõ fa gerendás födém beépítésre alkalmatlan szerkezetnek 
minõsült. A fagerendák közé acéltartókat kellett befûzni, majd 
elemenként a tetõszerkezet terheit ezekre az új tartókra kellett áthe-
lyezni. Az egyedi födémszerkezet elkészítése alapfeltétele volt min-
den más felújítási munkának. A rekonstrukciót az Önkormányzat 
és a Vállalat egy öt éves projektként kezelte, melyet végül sikerült 
négy ütemben, három év alatt befejezni úgy, hogy a kivitelezési 
munkák alatt a szolgáltatást zavartalanul biztosítani kellett.

Az átalakítási munkák 2003-tól napjainkig 4 ütemben folytak, 
mely munkák nem egyszerre való elkészítése miatt, rengeteg ideig-
lenes megoldást kellett alkalmaznunk. Egy-egy munkafolyamatot 
akár háromszor is, a szolgáltatás folyamatossága miatt a munkák 
nagy részét késõ délután, hétvégén kellett végezni. 

A szokásos épületfelújításoktól eltérõen (tetõ, nyílászárók cseré-
je, stb.) többek között komplett belsõépítészet (falburkolatokkal, 
paravánokkal, üvegajtókkal), automata tûzjelzõ rendszer, teljes szá-
mítógépes hálózat, mindenre kiterjedõ akadálymentesítés, mozgás-
korlátozott illemhellyel, külsõ térburkolatok kerültek kialakításra.

A négy ütem során mintegy (bruttó) 45 millió forintot fordítot-
tunk az irodaépület közel 400 m2 hasznos alapterületének kiala-
kítására, rekonstrukciójára. Ebbõl 160 m2 a hasznos alapterületû, 
teljesen új klimatizált irodarész és 230 m2 hasznos alapterületû a 
teljesen felújított irodarész. 

Szöveg: Nyakas László 

Megújult a Pécsi Temetkezési Vállalat irodaépülete
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