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Péter Szilvi idegenvezetőnk által szervezett Fiumei Sírkert látogatása nagy élmény volt 
mindannyiunk számára. 20 egyesületi és Újbuda 60+ tag vett részt a programon. 
 
A  séta  apropóját Arany János születésének 200-ik évfordulója adta, így első utunk nagy 
költőnk sírjához vezetett, ahol idegenvezetőnk  először röviden  beszélt  a Fiumei Nemzeti 
Sírkert - korábban Kerepesi temető kialakulásáról és múltjáról. 
    Széchenyi  már 1840-ben  felvetette egy "Üdvlelde", egy nemzeti emlékhely 
szükségességének gondolatát. 
 
Pest lakóinak száma a XIX század közepére jelentősen megnövekedett és a meglévő temetők 
kezdtek helyhiánnyal küzdeni. Az új temetőt a kerepesi országút mellett jelölték ki a pesti 
polgárok nem nagy örömére, mert nehezen megközelíthető volt, dűnés, mocsaras vidék vette 
körül. 
A megnyitás napja 1849 tavasza volt, és az első temetés az isaszegi csatában elhunyt katonák 
búcsúztatása volt, majd 1849 novemberében az 55 éves korában elhunyt Vörösmarty Mihályé 
szinte néma osztrák ellenes tüntetésnek is felfogható volt. Pest lakossága akkor 300 ezer körül 
volt, és a temetésen több tízezer ember vett részt.   
Ezt követően egyre többen vásároltak családi sírhelyeket és a kor neves művészeit, íróit, költőit, 
politikusait is itt temették el. 
 
Első utunk Arany János gondozott sírjához vezetett, sírja 2 tölgyfa alatt nyugszik. Itt Szilvi 
idegenvezetőnkkel meghallgattuk a Tölgyek alatt "c. csodálatos verset. Majd a közeli 
Vörösmarty sírhoz mentünk, ahol Sinkovics Imre előadásában a Szózatot hallhattuk. 
 
Sétánk során távolról láttuk a Deák és Kossuth Mauzóleumokat, valamint a Batthyány kriptát is. 
Megtudtuk, hogy az első felelős magyar kormány miniszterelnökét nem lehetett 1849-ben, 
a  halála után eltemetni, hanem holttestét 21 éven keresztül a Ferenciek terén lévő 
templom  kriptájában egy fakoporsóban őrizték és csak 1870-ben közadományból épített 
kriptában helyezték örök nyugalomra. 
A Deák Mauzóleum  császári adományból, míg a Kossuth Mauzóleum állami és 
közadományokból épült fel. 
 
Ezt követően a sírok között sétálva a következő hírességek emlékhelyeit látogattuk meg 
Jászai Mari-, akinek sírját nagyon elhanyagolt állapotban találtuk 
Lechner Ödön obeliszk sírköve 
Újházi Ede - a reformkor ünnepelt színésze- a Gundel étterem  újházi tyúklevese őt idézi/ 
Fadrusz János szobrászművész 
Kisfaludi Károly  reformkori élet nagy szervezője - Kisfaludi Kőr! 
Szilágyi Dezső költő és író 
Trefort Ágoston közoktatási és vallásügyi miniszter, reformer 

Erkel Ferenc - zeneszerző, karmester, zongoraművész és sakkmester 
Xantus János zoológus 48-as harcos őrnagyi rangban, USA-ba menekült, megismertette 
a  huszárkodást. Állítólag Karl May  író /Winnetou  fehérbőrű barátja/ Old 
Shatterhand  karakterét Xantusról mintázta./ 
 
 
 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Zeneszerz%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Karmester
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zongora
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Ybl Miklós, 
Bajza József, Heltai Jenő, Szigligeti Ede emlékhelyei után 
Vajda János  / 20 év múlva c. gyönyörű versét hallgattuk meg a sírjánál 
 
József Attila sírját – miután pár napja volt a Költészet Napja, amely a költő születésnapja is 
egyben - virágok és koszorúk borították 
/Itt Ágnes Vanilla előadó művésznő tolmácsolásában, Szilvi  magnójának segítségével 
meghallgattuk "Születésnapodra" c. dalt, mely a művésznő szerzeménye.  
 A You Tube-on minden Ágnes Vanilla szerzemény meghallgatható, érdemes megkeresni 
azokat, külön készített József Attila verseiből is egy  önálló albumot. 
 
Tovább haladva megálltunk Táncsics Mihály, Ady Endre sírjánál, majd Jókai Mór sírhelyéhez, a 
Jókai köröndhöz értünk. 
Jókai fejfája az író akaratából háza ajtó félfájából készült, a sírt körben egy szoborcsoport veszi 
körül galambokkal, tulipánokkal díszítve. 
 

Blaha Lujza hatalmas síremlékénél „a nemzet csalogánya” eredeti hangját egy színdarabból 

hallgattunk meg.  
Mikszáth  Kálmán emléke után  
Petőfi Sándor családjának sírja következett / szülei, testvére, Zoltán fia és felesége Szendrei 
Júlia nyugszanak itt/, a  síron lévő  szobor  Bori Jenő szobrász  alkotása. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hosszú, de nagyon tartalmas és sok információt tartalmazó sétánk itt véget ért, köszönet Péter 
Szilvia idegenvezetőnek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lejegyezte: Siklósi Éva 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%BClem%C3%BCle

