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Hősök, mártírok temetését
idézheti Puskás Ferencé

Politikusoknak, költőknek,
zenészeknek rendeztek már
nagy temetést, de sportolót
minden bizonnyal még nem
búcsúztattak olyan külsőségek
között, mint a november 17-
én elhunyt Puskás Ferencet. A
viharos magyar történelemre
jellemző, hogy a legnagyobb
temetések zöme újratemetés
volt. Összeállításunkban az
elmúlt százötven év nagy
temetéseit idézzük fel - a
teljesség igénye nélkül.

Az 1849-ben megnyílt Ke-
repesi temető első emléke-
zetes temetése Vörösmarty
Mihályé volt. A költőn 1853-
ban hatalmasodott el beteg-
sége, két év múlva Pestre
költözött, hogy állandó orvosi
felügyelet alatt lehessen, majd
rövidesen meghalt. 1855. no-
vember 21-i temetése már-
már tüntetés volt a forradalmat
és szabadságharcot elfojtó
rendszer ellen.

A nagy politikustemetések

- és egyben nagy újratemeté-
sek - sorát az 1870-ben majd-
nem végső nyughelyére, a
Kerepesi temető egy már-
ványüregébe helyezett Bat-
thyány Lajos nyitotta. A
politikus ravatalánál kétszáz-
ezer ember emlékezett a már-
tír miniszterelnökre, akinek
temetése üzleti lehetőséget is
kínált az ügyeseknek; az
utcákat ellepő pesti tömegnek
kisebb-nagyobb füzetekben
Batthyány életrajzát, valamint
alkalmi verseket árultak, derül
ki Urbán Aladár Aetasban
megjelent tanulmányából.

A miniszterelnök holttestét
1849. október 6-i kivégzése
után a császári parancs értel-
mében jeltelen sírba kellett
volna temetni, de pesti feren-
cesek kimenekítették, és zár-
dájukban őrizték a kiegyezés
utáni, az újratemetést engedé-
lyező időkre. Batthyány Lajost
végül négy év múlva egy
nemzeti adakozásból épült
mauzóleumba helyezték, az
ünnepségen ekkor már csak
kevesen vettek részt.

1876 és 1894 között három

nagy államférfi temetésén rót-
ta le tiszteletét százezres tö-
meg Budapesten. A kiegyezést
megalkotó Deák Ferenc hosz-
szú szenvedés után 1876-ban
halt meg. Életének utolsó éve-
iben a politikától megcsömör-
lötten, visszavonultan élt
Budapesten. Királyi pompával
megrendezett február 3-i te-
metésére Erzsébet királyné
koszorút, a kiegyezést ellenző
Kossuth Lajos békéltető
mirtuszágat küldött.

Andrássy Gyula, a kiegye-
zés utáni első magyar minisz-
terelnök, későbbi birodalmi
külügyminiszter sem volt már
aktív politikus, amikor 1890-
ben meghalt. A kor szokásai-
nak megfelelően kilométeres
menet kísérte utolsó útján a
Kerepesi temetőbe. Érdemeit
az 1890. évi III. törvénycikkbe
foglalták.

„Kossuth temetésén min-
denki ott volt, aki Magyar-
országon egy körömfeketényit
is számított - írja szemtanú-
ként Krúdy Gyula A holt
Kossuth Pesten című írásá-
ban. - Az volt a ritka ember,

aki nem jött el. Százezrek és
százezrek szállták meg az
utcákat, mert hiszen előre ki-
hirdették, mely útvonalon vi-
szik Kossuthot a temetőbe. A
Múzeumból a fél város meg-
kerülésével az Andrássy úton,
Teréz körúton, Erzsébet kör-
úton át a Kerepesi útra és on-
nan a temetőbe, ahol már fel-
állították Kossuth fekete már-
ványból való, de ideiglenesnek
mondott kriptáját, a Deák-
mauzóleum közelében.”

Az 1849 után a kiegyezést

ellenző Kossuth csak holtában
tért haza torinói száműze-
téséből. A temetés napján Fe-
renc József császár parancsára
nem rendelhettek el nem
nemzeti gyászt, a kormány
tagjai és köztisztviselők nem
jelenhettek meg a sírnál. Az
uralkodó hajthatatlansága
kisebb zavargásokat váltott ki,
betörték például a fekete
zászlót ki nem tűző középü-
letek ablakait, olvasható Ha-
nák Péter Társadalmi és poli-
tikai küzdelmek az 1890-es

évek első felében című tanul-
mányában.

Kossuth Lajosnak nem, a
szintén száműzetésben el-
hunyt II. Rákóczi Ferencnek
megadatott, hogy uralkodói
leiratra rendezhettek neki ál-
lami temetést. A rehabilitációt
és a hamvak hazahozatalát a
Rákóczi-szabadságharc 1903-
as bicentenáriuma készítette
elő. Az 1906-ban hazatért
Rákóczi Ferenc, valamint fia,
József, édesanyja, Zrínyi Ilo-
na, Bercsényi Miklós, Sibrik
Miklós és gróf Esterházy An-
tal hamvait Kassán, Tököly
Imréét Késmárkon temették
el, de az ünnepség csúcspontja
Budapesten volt.

A vonat október 28-án reg-
gel ért be a Keleti pályaudvar-
ra, a menet innen a szertartás
után Rákóczira átnevezett
Kerepesi úton vonult a Deák
térre. Rákóczit és társait a Szt.
István Bazilikában, Tökölyt
pedig a Deák téri evangélikus
templomban ravatalozták fel.
A több tízezres közönség dél-
után 4 óráig róhatta le kegye-

letét, majd a hamvakat még az
este visszavitték a másnap reg-
gel Kassára befutó vonathoz.
„A három temetési ünnepély
között a budapesti volt a leg-
nagyobb, a kassai a legfénye-
sebb, a késmárki a legközvetle-
nebb” - idéz egy szemtanút R.
Várkonyi Ágnes Visszatérés
Európába címmel megjelent
tanulmánya

Jókainak 1904-ben, Mik-
száthnak 1910-ben is nagy te-
metést rendeztek, de egyik
sem okozott akkora felbolydu-

lást, mint Ady Endréé 1919-
ben. Schöpflin Aladár 1928-
ban így emlékezett a Nyugat-
ban: „Ady Endre temetése, a
forradalmi földindulás legbi-
zonytalanabb napjaiban, ren-
detlenség, zűrzavar, kegyelet-
len lárma és tolongás, egy szé-
pen elgondolt terv silány meg-
valósítása, mély bánat elkö-
zönségesedése ostoba rende-
zési hibákon, maga volt a saját
tehetetlenségében fuldokló for-
radalom gyászos képe: de ké-
pe Ady elrontott életének is.”

MolnárLajos elmagyarázná
Orbánnak a reformot

Orbán Viktor szerint elfo-
gadhatatlanok az egészségü-
gyi reformról szóló törvények,
azok ugyanis igazságtalan
ellátórendszerhez vezetnek –.
Molnár Lajos egészségügyi
miniszter személyesen szeret-
né elmondani a Fidesz elnö-
kének a reformterveket, a tárca
vezetője szerint ugyanis Or-
bán meglehetősen tájékozat-
lannak tűnik a témában.

A Fidesz elutasítja a parla-
ment előtt fekvő egészségügyi
törvénycsomagot, mert egy
igazságtalan ellátórendszer ki-
alakulásának veszélyét látja
benne, és az nem vezet ott-
honos Magyarországhoz – fo-
galmazott Orbán Viktor a
Nemzeti Egészségügyi Kerek-
asztal (NEK) ülésén.

A Kerekasztal 2004-ben
alakult a Magyar Orvosi Ka-
mara kezdeményezésére. A
résztvevők az egészségügyben
érdekelt kamarák, érdekkép-
viseletek. Meghívást kapnak a
pártok is, de az MSZP és az
SZDSZ eddig nem vett részt
egyetlen ülésen sem.

A NEK pénteki ülésén úgy

döntött: december 21-én pe-
tíciót ad át az Országgyűlés
elnökének, illetve a miniszter-
elnöknek a Kossuth téren, a-
melyben követelik az egész-
ségügyet érintő törvényterve-
zetek, illetve az Egészség-
biztosítási Alapra vonatkozó
2007. évi költségvetés vissza-
vonását.

Orbán Viktor hangsúlyozta:
nem tudják támogatni azt,
hogy magánvállalatok, bizto-
sítók nyereségvágyból kínálják
a biztonságot. Szerinte ez
nem jelenti azt, hogy ne fo-
gadnák el azt az elvet, amely
alapján a tőke bevonására
szükség van.

A Fidesz tavaly ősszel már
felhívta arra a figyelmet, hogy
a repülőtér eladásából szár-
mazó 400 milliárd forintos
bevételből hozzanak létre egy
egészségügyi reformalapot –
mondta a pártelnök. Orbán
Viktor szerint ha ez így lett
volna, most nem egy „alkot-
mányosságot áthágó törvény-
csomagról” és egy „csetlő-bot-
ló miniszterről beszélhetnénk,
hanem 400 milliárd forint fel-
használásáról.

Orbán Viktor szerint arról

is beszélni kell, hogy az uniós
támogatásokból a következő
két évben érkező 8 ezer mil-
liárd forint felhasználását a
„beton felé” terelik-e, vagy in-
kább az emberi erőforrás fej-
lesztésére fordítják és az egész-
ségügy rendbetételét is megcé-
lozzák. 

Orbán utalt arra, hogy
1998-ban a Fidesz-kormány
programjában is szerepelt a
több biztosítós modell. Erről
azonban egy kétnapos kor-
mányülésen szakértőkkel,
tudósokkal egyeztetve belát-
ták: nem fogja kiállni a gya-
korlat próbáját.

A Fidesz elnöke szerint az
egészség ügye nem jobb, vagy
baloldali ügy. Egyetlen kor-
mánynak sincs joga ahhoz –
hívta fel a figyelmet, hogy az
Országgyűlést megkerülve,
rendszerváltás értékű progra-
mokat, reformokat rendeleti
úton oldjon meg.

Molnár Lajos egészségügyi
miniszter üdvözölte, hogy
Orbán Viktor személyesen is
megszólalt az egészségügyi
reform ügyében, s egyetért
azzal, hogy az egészségügy
nem pártkérdés.

Tarlós az MSZP
felé kacsingat

A Fidesz nagyra értékeli a
város iránti felelõsséget, azt a
felelõsséget, amit az MSZP
mutat Budapest mûködtetése
érdekében - mondta el az In-
dexnek Tarlós István, miután
az MSZP budapesti elnöke
felvetette egy szélesebb alapon
való együttmûködés lehetõ-
ségét a Fõvárosi Közgyűlés-
ben, és azt, hogy errõl akár az
ellenzékkel is tárgyalnának.

Tarlós István, a Fidesz
fõvárosi frakcióvezetõje az
Indexnek hangsúlyozta: nem
elvbarátság alapján készek a
tárgyalásra az MSZP-vel,
hanem a város mûködtetése és
a város iránti felelõsség az, ami
miatt nyitottak õk is a szo-
cialisták kezdeményezésére.
Tarlós ugyanakkor hangsú-
lyozta: koalícióról nem lehet
szó, hiszen nem azonos ol-
dalon áll az MSZP és a Fidesz.

Tarlós szerint a Budapest
iránti felelõsség az MSZP-
ben is megvan, így ez olyan
alap, ami segítheti a köz-
gyûlési döntések elõkészítését.
A frakcióvezetõ korábban
egyébként több sajtótájékoz-

tatón is hangsúlyozta: a Fi-
desz konstruktív lesz a Fõvá-
rosi Közgyûlésben.

Tarlós nyilatkozata azért
érdekes, mert egy csütörtöki
hír szerint Molnár Gyula
budapesti MSZP-elnök úgy
nyilatkozott: „ha jövõ héten
sem választanak fõpolgár-
mester-helyetteseket és bi-
zottságokat, akkor a város
érdekében készek egy széle-
sebb alapú együttmûködésre,
s ez ügyben tárgyalást kezde-
nek az ellenzékkel”.

Molnár azután beszélt,
hogy kiderült: Demszky Gá-
bor továbbra sem enged Gy.
Németh Erzsébet fõpolgár-
mester-helyettessé való jelölé-
sének megvétózásából, az
MSZP viszont ragaszkodik
saját korábbi frakcióvezetõ-
jének kinevezéséhez.

Csütörtökön egyébként a
„koalíciós együttmûködés ga-
ranciáit erõsítõ két struktu-
rális javaslatot” is tett a fõváro-
si SZDSZ az MSZP-nek.
Molnár Gyula viszont „ko-
molytalannak és aránytalan-
nak” tartotta ezeket, s közölte,
kitartanak Gy. Németh Er-
zsébet mellett.  
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