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Bakos István
Emlékek a Kerepesi temető 21-es parcellájáról
Egy dokumentum Püski Sándor hagyatékából

Püski Sándor (1930–2013) hagyatéka 2014 decemberében – az egyik első ilyen 
típusú dokumentumegyüttesként – került a RETÖRKI Archívum tulajdonába. Az 
értékes iratanyagot két, Intézetünk szakmai támogatásával megjelent kötet is 
felhasználta: Püski István és Gulay István háromkötetes válogatásgyűjteménye 
(Püski Sándor élete hagyatékának tükrében I-III. Budapest, Püski, 2015–2016), 
Szeredi Pál politikai életrajza (Püski Sándor. Politikai életrajz. Pilisszentkereszt, 
Barangoló, 2016). A hagyaték ’56-os tematikájú részéből – a forradalom napjai 
alatt itthon megjelent, valamint a nyugati és az emigráns sajtó fontosabb kiadvá-
nyaiból – 2015 októberében, az Archívum honlapjára készítettünk összeállítást. 
Az alábbiakban Püski Sándor egy személyes barátja és harcostársa, Bakos István 
írását olvashatják egy, a hagyatékban fellelt dokumentum összefüggéseiről.

„Múltunkat elrabolták,
a sivár jelen hallgat.

Ők élik túl, – a holtak,
a győztes forradalmat.”

(Tollas Tibor: Túlélők)

2016 karácsonya előtt váratlan ajándék 
lepett meg a RETÖRKI könyvbemutató-
ján� A Püski Sándor életét dokumentáló, 
harmadikként megjelent, Püski István és 
Gulay István által szerkesztett kötetben1 
1	 A	 RETÖRKI	 szakmai	 támogatásával,	 az	 Intézet	 szá-

mára	átadott	Püski	Sándor-hagyaték	alapján	készült	
három	 kötet	 a	 2015–16-os	 évek	 folyamán	 jelent	
meg.	 Püski Sándor élete hagyatékának tükrében. 
I. „Ismertem az írók körüli mágneses teret” (1929–
1945). II. „A világszabadságot nem tudjuk elképzelni 

leltem meg a Sírok – teljes felszámolás 
előtt… c� rég eltűnt kézírásos feljegyzésem 
fakszimiléjét�2 A szerkesztők jóvoltából – a 
feledés homályából – 34 év múltán napvi-
lágra került e dokumentum� [1. dokumen-
tum]

Megosztottam örömömet Dr� Ludányi 
András barátommal, az amerikai Magyar 
Baráti Közösség egyik alapító vezetőjével, 
aki rákérdezett, hogy miként született ez 
a tiltakozó levelem� Amikor elkezdtem a 
történetemet, viszonzásul ő is elkezdte a 
magáét mondani�

Kiderült, hogy 1982 őszén egyidejű kísér-
letet tettünk a Kerepesi temető 21-es par-
cellájában nyugvó ’56-os halottak sírjainak 
megmentésére� Nem ismertük egymást, 
nem is tudtunk a másik szándékáról, de 
a magyar forradalom fölemelő küzdelme-
inek átélése, az áldozatok, a hősök iránti 
részvét, a szabadságharcosok örökségé-
nek megbecsülése mindkettőnket cselek-
vő szolidaritásra sarkallt� Ösztönzött a 
„szabad világban” élő ’56-osok határtalan 
fölháborodása, s a hazai ’56-osok csöndes 

a magyar nemzet szabadsága nélkül” (1946–1969). 
III. „Magyar ügyben mindenkivel szóban állunk” 
(1970–2009).	 Szerk.	 Püski	 István,	 Gulay	 István.	
Budapest,	Püski,	2015–2016.

2 Püski Sándor élete… III. i. m.	2016,	209–210.
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biztatása is� András a maga tiltakozását 
az ITT-OTT folyóirat 1983/3� számában 
dokumentumokkal közölte az USA-ban�3 
[2. dokumentum] Én idehaza, e bújtatva 
terjesztett kéziratos feljegyzésben tilta-
koztam, amelyet néhány, általam ismert 
korabeli döntéshozónak személyesen ad-
tam át, kérve segítségüket az elhibázott 
döntés megváltoztatásában� Ebből adtam 
át a „piszkozati” példányomat Sándor bá-
csinak, hogy tudósítsa „odaát” az érdekel-
teket� Hogy az egyéni tiltakozás szándékát 
milyen konkrét okok váltották ki bennem, 
azt utólag kideríteni nem tudom� Naplót 
nem vezettem, de előkerült az 1982-es 
előjegyzési naptáram� Erdély, a Hurál,4 
a Bethlen Alapítvány visszatérő elemek 
benne� Elöljáróban – a kézirat újraközlé-
séhez – ennek segítségével idézem föl az 
akkori körülményeket, helyzetemet�

Az események idején, 1982-ben a Műve-
lődési Minisztérium Tudományszervezési 
és Informatikai Intézetében dolgoztam� 
Túljutottam életem egy súlyos válságán, 
ami a „tornyos háztól” Dánián keresztül 
a Lipótmezőig tartó tortúrához vezetett� 
Ezután családom, rokonságom, baráti, 
kollégiumi és munkatársi köröm megerő-
sített létemben, hitemben� Munkahelyem 
és a „Népi Hurál” csapat is számított rám� 
Kutatásszervezőként kapcsolatban vol-
tam a magyar szellemi-tudományos élet 
színe-javával, közéleti emberként az Eöt-
vös Kollégium Baráti Köréhez, a Hazafias 
Népfronthoz, s 1980-tól főként a Bethlen 
Gábor Alapítvány alapító-szervezőihez 
kötődtem�

3	 Ludányi	András	 (la):	Múltunk,	 jövőnk	és	halottaink	
emlékezete.	Itt-Ott,	1983/3.,	4–7.

4	 Ironikus	 elnevezése	 az	 1960-as	 évektől	 szerve-
ződő	 asztaltársaságnak,	 amelynek	 „tagjai”	 között	
a	 Magyar	 Demokrata	 Fórum	 alapítói	 és	 szellemi	
holdudvarának	 fontos	 képviselői	 közül	 többet	
megtalálunk.	Az	elsősorban	bölcsészek	alkotta	tár-
saság	tagjai	között	találjuk	az	 informálisan	vezető	
szerepet	 vállaló	 Kiss	 Ferenc	 irodalomtörténészt,	
valamint	Für	Lajost,	Bíró	Zoltánt,	Kiss	Gy.	Csabát	és	
Bakos	Istvánt	is.	Időnként	jelen	volt	köztük	Fekete	
Gyula,	Csoóri	Sándor,	Csurka	 István,	Sára	Sándor,	
Kósa	 Ferenc,	 Czine	 Mihály	 és	 Ilia	 Mihály	 is.	 Lsd.	
Szécsi	 Árpád:	 Az	MDF	megalakulása,	 1979–1990.	
História,	2002/8,	[21–24]	21.	(A szerk.)

Sokirányú és sokféle teendőm közepette, 
kiemelt munkaköri feladatok sorát tar-
tottam számon, azok teljesítésének függ-
vényében tudtam érdemben foglalkozni 
közéleti ügyeimmel (gyakran családom 
rovására)� Különösen a határon túli ma-
gyarok sorsának jobbítására létesítendő 
Bethlen Gábor Alapítvány állami jóváha-
gyásának halogatása fojtogatott, amiről 
Nagy Gáspár ITT-OTT-os előadásában (ld� 
a Rendszerváltó Archívum 2019� évi júni-
usi számát) hitelesen szólt� Az 1980 óta 
féllegálisan vergődő civil önszerveződé-
sünk csak a reményt ébresztette, de se-
gíteni alig tudott� Ellenséges, nacionalista 
szerveződésként bánt velünk a hatalom, 
noha a kezdeményező aláírók, támogatók 
(65+21 fő) között túlsúlyban voltak az el-
múlt évtizedek során kinevezett, kitünte-
tett tudósok, művészek� 1982 májusában, 
megfélemlítő körülmények között gyűl-
tünk össze a Kárpátia Étteremben, hogy 
cselekvésre késztessük az illetékeseket� 
Meggyőző érvekkel zajló, fontos tárgyalás 
volt� Hiába� Pozsgay Imrét rövid időn belül 
eltávolították a Művelődési Minisztérium 
éléről� Lázár György és Németh Károly 
fölajánlották neki a Népfront főtitká-
ri posztját, amit akkor nem fogadott el� 
Nagykövet sem akart lenni…

Sok minden történt 1982-ben, ami be-
folyásolta sorsunkat� A szovjet csapa-
tok még itt állomásoztak, de májusban 
a Magyar Népköztársaságot felvették a 
Nemzetközi Valutaalapba, júliusban pe-
dig aláírtuk a Világbank alapokmányát� 
Mitterand francia köztársasági elnök hi-
vatalos látogatásra érkezett hazánkba, 
miközben Lengyelországban a hadiállapot 
züllesztette a közéletet, csak II� János Pál 
pápa adott reményt� Brit-argentin hábo-
rú tört ki a Falkland-szigetekért� Október 
1-től Helmut Kohl volt az NSZK új kan-
cellárja, a Szovjetunióban pedig Brezs-
nyev halála után, 1982 novemberétől az 
a Jurij Andropov vette át a hatalmat, aki 
1955–57 között budapesti nagykövete volt 
a magyar szabadságharcot leverő szovjet 
világbirodalomnak� Az itthoni moszkovi-
ták farsangoltak…

Bíró Zoltánnal, Bihari Mihállyal, Zelnik 
Józseffel, Für Lajossal, Gombár Csabá-
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val, Nagy József Zsigmonddal, Kiss Feri-
vel, Csoórival és a munkahelyemen, a 
Hurálban, az Eötvös kollégiumban s má-
sutt is konzultáltunk a helyzetünkről� 
Zaklatott voltam, sok rossz álom kínzott� 
Ilyenkor a legmegnyugtatóbb számomra 
a családi béke és a Vekerdi Lászlóval foly-
tatott „peripatetikus” beszélgetések sora 
volt� Sokat tanultam tőle� Tárgyi tudása 
még ma is lenyűgöz; hat nyelven olva-
sott, valamint fordított, a MTA Könyvtár 
külföldi kiadványainak szerzeményező-
je, orvosegyetemet végzett matematikus, 
irodalom-és tudománytörténész – igazi 
polihisztor volt� Érdeklődésével, tanácsa-
ival lelki és szellemi erőt adott a terveim-
hez� Két évi közös munkánk eredménye 
a Kutatómunkások című első magyar 
tudományszociográfia, amelyet a Párt-
központ betiltott� Persze ettől még a ba-
rátságunk élő maradt, sőt elmélyült� Fő-
ként vele beszéltem meg a hazánkban és 
a nagyvilágban zajló folyamatokat 1982-
ben, miközben birkóztam Theodore Ro-
szak The Making of a Counter Culture c� 
könyvével,5 amelyet Nagy Károly küldött 
az USA-ból� Ő üzente, hogy vigyázzunk a 
Kerepesi temető 21-es parcellájára, mert 
ki akarják telepíteni onnan az ’56-os ha-
lott bajtársait�6 Először magam mentem 
el körülnézni…

Szívszorító látvány fogadott, amikor a 
sűrű bokrokkal körülvett élő sövényen át-
hatoltam� A fölszámolásra ítélt parcella az 
enyészet képét mutatta� Az elhanyagolt – 
5	 Theodore	 Roszak	 (1933–2011)	 amerikai	 szocioló-

gus	 első,	 egyben	 legismertebb	 kötete	 az	 1960-as	
évek	 nyugat-európai	 és	 észak-amerikai	 (diák)moz-
galmait	 bemutató,	 1969-ben	 megjelent	 könyv.	 A	
mozgalmakra	ő	alkalmazta	először	az	„ellenkultúra”	
elnevezést.	 Kötetét	 1980-ban	 magyar	 nyelven	 a	
Népművelési	 Intézet	 Ellenkultúra születik	 címmel	
adta	ki.

6	 Nagy	 Károly	 (1934–2011)	 szociológus	 az	 ameri-
kai	 magyar	 emigráció	 egyik	 jelentős	 szereplője.	
1956-ban	 az	 Erdősmecskei	 Forradalmi	 Nemzeti	
Tanács	 egyik	 vezetőjeként	 tevékenykedett,	 a	 sza-
badságharc	 bukása	 után	 elhagyta	 az	 országot.	 Az	
amerikai	magyar	 közéletben	 többek	 között	 a	New	
Brunswick-i	 hétvégi	 iskola	 alapító-oktatójaként,	 a	
Magyar	 Öregdiák	 Szövetség	 egyik	 vezetőjeként,	
valamint	 a	 Nyugati Magyarság	 szerkesztőjeként	
tűnt	ki.	Az	Anyanyelvi	Konferencia	egyik	kezdemé-
nyezője	és	megkerülhetetlen	résztvevője	volt.

nagyra nőtt gyomnövényekkel, kisebb-na-
gyobb ecetfákkal, kiásott sírgödrökkel, 
kidöntött sírkövekkel, elgazosodott jelte-
len sírdombokkal tarkított – zárt temető-
részben egyedül voltam� Számos sír körül 
azonban ki volt irtva a gaz, és a sírköve-
ken olvasható volt a felirat: „Drága fiúnk”, 
„Hősi halált halt”, „Meghalt a hazáért”, 
„A szabadságért adta életét”� Nevük mel-
lett életkoruk (a többségük 16–26 éves), 
s haláluk dátuma 1956� október-novem-
ber� A következő alkalommal kisfiaim-
mal sétáltunk arra, virágot is vittünk a 
sírokra… A parcellát mindenszentek és 
halottak napja körül rendőrök vigyázták, 
hogy csak a hozzátartozók mehessenek 
be a zárt parcellába, megemlékezni 
elhunyt szeretteikről� Megdöbbentő volt 
tapasztalni azt a diszkriminációt, amelyet 
a holtak között tettek a Munkásmozgalmi 
Pantheon megálmodói�

Ehhez hozzájárult az, hogy a főváros 
1957-ben betiltotta a Kerepesi temetőben 
az egyházi szertartásokat� Azután eszem-
be jutott Tóth Gábor, az Eötvös Kollégi-
um igazgatója is, aki 1968-tól egy valódi 
Nemzeti Pantheon építésén fáradozott� 
„Tóth Gábor egyetemi tanár vezetésével 
egy munkacsoport kartonokra vezette 
körülbelül 1200 személy életművének és 
síremlékének adatait, nem hibátlanul, de 
mégis megteremtve az itt eltemetett ne-
ves személyek mai nyilvántartása alap-
ját� A Pantheon Akcióbizottság 1972-ben, 
a Hazafias Népfront égisze alatt, Nemzeti 
Sírkert Bizottsággá alakult át, melynek 
elnöke Zsebők Zoltán radiológus, titkára 
pedig Éliás Lajos lett� […] Az összeállított 
névsort a Magyar Tudományos Akadémia 
Nemzeti Pantheon Bizottsága bírálta felül 
és rövidítette le (utóbbit felsőbb utasítás-
ra), felmérve »a temető lakóinak nemze-
ti érdemeit«� Az akadémiai bizottságnak 
kilenc történész és kilenc szobrász vagy 
építész tagja volt� A történészek munkáját 
Tóth Gábor vezette, és köztük volt például 
Imre Samu, Móra Gábor vagy Antall Jó-
zsef, a későbbi miniszterelnök�”7

7 Tóth	 Vilmos:	A Kerepesi úti temető másfél évszá-
zada I. Budapesti Negyed 24.,	1999	nyár,	113.
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1968-ban, az Eötvös Kollégium Diákbi-
zottsága titkáraként és – Erdei Ferenc 
jóvoltából – a Hazafias Népfront Helytör-
téneti és Honismereti Bizottság tagjaként 
segítettem a Pantheon Bizottság szervezé-
sét� Ennek okán és jogán úgy véltem, hogy 
– az érdekeltekkel konzultálva – megfogal-
mazhatok egy olyan tiltakozó följegyzést, 
ami megfontolásra inti a döntéshozókat, 
s elállnak a 21-es parcella további boly-
gatásától� Barátaim, közeli ismerőseim 
közül sokan voltak harcosai, áldozatai az 
1956-os forradalomnak, a magyar sza-
badságharcnak, akik a 21-es parcella 
fölszámolása hallatán eszembe jutottak: 
Illyés Gyulától, Ágh Pistától, Bíró Rozitól, 
Buda Feritől, Für Lajostól, Papp Árpádtól, 
Tamási Lajostól kezdve a kivégzett Brusz-
nyai Árpádig� Nem nyilvánosságra szán-
tam, hanem a józan belátásra apelláltam, 
amikor kézírásos tiltakozó beadványomat 
megírtam és átadtam egykori főnököm-
nek, Szabó Istvánnak (TOT-elnöknek, az 
MSZMP PB tagjának), azzal a kéréssel, 
hogy segítsen megmenteni a 21-es par-
cellát� Nem csak vele beszéltünk, hiszen a 
mentőakciót nem én kezdeményeztem és 
nem egyedül végeztem�

A történetet így zárja a krónikás: „A 21� 
parcellában tehát – amelyet, a porladá-
si idő leteltére hivatkozva, a hatóságok 
1982-ben sikertelenül próbáltak felszá-
molni – polgári áldozatok és elesett for-
radalmárok nyugszanak� Az itteni sírfel-
irat-együttes volt a rendszerváltás előtt a 
forradalom egyetlen közterületen találha-
tó emléke� A parcellát 1989-ben hozták 
rendbe, és ekkor állították fel a kopjafát 
is, mint az ide tervezett közös emlékmű 
helyén álló »protoemlékművet«� A parcel-
lát 1990-ben hivatalosan kegyhellyé nyil-
vánították, és ettől kezdve minden évben 
– november 4-én – állami koszorúzás zaj-
lik itt� Számos jelképes névtáblát is elhe-
lyeztek a valódi sírok között, köztük több 
»N� N�« feliratút, amelyek az ismeretlen ál-
dozatok emlékét örökítik meg�”8

Püski Sándor az utolsó példányomat kap-
ta meg hazalátogatásakor� Hálás vagyok, 
hogy megőrizte, s utódaink is olvashatják 
a Házsongárdi temető és a 21-es parcella 
felszámolása elleni tiltakozásom egykori 
dokumentumát – párban Ludányi András 
korabeli tudósításával�
8	 Uo.	94.

Sírok – teljeS felSzámoláS előtt

1. 

Ezen a nyáron vált közismertebbé a román hatóságok azon intézkedése, amellyel visszamenőleg 
a temetőkben is megváltoztatnák Erdély és székhelye, Kolozsvár történeti képét, kisajátítva múltját.

Ennek egyik iszonyú megnyilvánulása az erdélyi magyar történelem és kultúra közismert kegyhe-
lyének, a Házsongárdi temetőnek megbolygatása, magyar jellegének gyökeres megváltoztatása 
céljából.

Korábban is voltak olyan eseti akciók, amikor műemlék értékű, sőt 17-18. századi sírköveket is 
ledöntöttek, megrongáltak, elloptak stb., de ezek egyéni „vállalkozásnak” minősíthetők.

A jelenlegi szándékok intézményesek annyiban, hogy közölték: sírhelyeket csak egyenes ágon és 
csak román állampolgár válthat meg, illetve örökölhet. A türelmi idő lejártával a sírokat felszámolják 
és kiürítik. A magyar kultúra és történelem számos kiemelkedő alakjának sírhelye veszélyben van. 
Így például felszámolásra ítélték Kriza János unitárius püspök, néprajztudós, az MTA egykori tagja 
sírját, Józan Miklós unitárius püspök sírját, Posta Béla, az erdélyi Múzeum Egyesület első igazgatója 
sírját. Nem tudni, hogy mikor kinek a sírját fogják legközelebb felszámolásra ítélni. Mivel sem az 
egyházak, sem más kulturális intézmények, közösségek nem válthatják meg egykori kiválóságaik, 
névadójuk, jeles tagjaik sírhelyét, gyakorlatilag – mivel közvetlen, egyenes ági leszármazottjuk 

már alig akad – Házsongárd, mint erdélyi magyar temető és történelmi-kulturális emlékhely 
léte forog veszélyben.
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2.

1982. november 14-én vasárnap délután a Kerepesi temetőben jártam. A 21-es parcellát, amely 
1956 tragikus áldozatainak sírkertje, kísérteties állapotban találtam. A sírok nagy része gondozott 
ugyan, de elég sok a gondozatlan, amelyeket fölvert a gaz, a gyom, befont a burján. Több mint 
egy tucat sírt megbontottak, s onnan a halottak maradványait elvitték. 

A temető kapuja mellett a Fővárosi Temetkezési Intézet hirdetménye adja tudtul, hogy számos 
parcella – köztük a 21-es is – „teljes felszámolásra és kiürítésre kerül”, mivel törvényes (?) haszná-
lati idejük a 10/1970/IV.17. ÉVM-EÜM együttes rendelete szerint lejárt. Felhívják az érdekelt hozzá-
tartozók figyelmét, akik a felsorolt sírhely parcellákban nyugvók maradványainak, síremlékeinek 
más temetőbe való áthelyezését, hogy […] hamvasztani és fülkében kívánják elhelyezni, úgy 
1982. december 31-éig a temető irodájában jelentkezzenek. A hirdetési idő lejárta után a fenn-
álló rendelkezés […]. Az MTA és a Hazafias Népfront személyi kutató bizottsága által összeállított 
névsorban szereplő neves halottak sírjai és az ott feltüntetett művészi értékeket képviselő sírem-
lékek a helyükön maradnak.

Ezt 1982. július 9-i dátummal hirdette ki a Fővárosi Temetkezési Intézet Igazgatósága. Én csak most 
hallottam és láttam meg, hogy itt mi is történik halottainkkal, azokkal a neves és névtelen áldoza-
tokkal, akiknek még sírjukban sem hagynak nyugalmat, a temetőben sem helyet.

Ez az intézkedés gyalázatos. Ahogy megbecsüljük azt a véráldozatot, aminek révén nemzetté 
forrt a nép, úgy leszünk méltók a továbbélésre. Ahogy megbecsüljük kultúránkat, művészetünket 
olyan eséllyel lehetünk jelen a világban. Ahogy megbecsüljük őseinket, történelmünket, halotta-
inkat, olyan eséllyel pályázhatunk utódaink megbecsülésére. 

A katonai temetők és emlékművek szerte az országban bántatlanul állanak. Kit, vagy kiket bánt 
hát a 21-es parcella? Kiknek hiányzik olyannyira az a kicsi terület, ahol 1956 magyar áldozatai 
pihennek? Azok, akiknek véréből kisarjadhatott ez a rendszer és az MSZMP!

A Hazafias Népfront és a Magyar Tudományos Akadémia illetékesei, valamint a Fővárosi 
Temetkezési Intézet Igazgatósága és fölöttes hatóságai szüntessék be a 21-es parcella felszámo-
lását! Halottaink nyugodhassanak békében ott és úgy, ahogy egykor eltemették őket. 

Egyben felhívjuk figyelmét mindazon szervek vezetőinek, akik illetékesek, hogy sürgősen intézked-
jenek a Házsongárdi temető ügyében.

Budapest, 1982. november 17.

Bakos István
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