
A Farmosi családi sírkert rövid története a II. világháború után

A világháború előtt a sírkert magántulajdonban volt, a három alapító (Kaas Melanie, Kaas
Etelka  és  Kaas  Ervin)  tulajdonában.  A  háború  befejezése,  az  államosítások,  kisajátítások
1947-től  kezdődtek,  akkor  kevés  sírhely  (mintegy  10  sír)  volt  csak  a  temetőben.  A
tulajdonosok már nem éltek,  egy sírkert  államosítása  nem tűnt  fontos,  sürgető – és  főleg
hasznot hozó – feladatnak. A sírkert körül volt kerítve, a kapu lakattal lezárva. Mivel senki
nem  törődött  a  temetővel  a  hivatalosságok  közül,  a  családágak  csöndesen  folytatták  a
temetkezést.

A Vizy családág leszármazottja dr. Sréter János ügyvéd – lásd a „Vizy ág indulása a Farmosi
családi temetőben” címszó alatt – elhatározta, hogy rendezi a temető tulajdonosi helyzetét és
sikerült azt saját nevére íratni.

Tudni  kell,  hogy  abban  az  időben  (az  épülő  szocializmusban)  minden  nagykorú
állampolgárnak csak két ingatlan tulajdona lehetett: egy lakás és egy üdülő (vagy telek). Így
Sréter János vállalta, hogy nem lesz üdülője.

Ugyanakkor Sréter János kötött egy megállapodást a három családág képviselőivel, hogy bár
hivatalosan  ő  a  sírkert  tulajdonosa,  elismeri  a  három  alapító  utódainak  tulajdonjogát.
Tulajdonosi bejegyzését a család megbízása alapján vállalta annak érdekében, hogy a sírkert
családi jellege megmaradjon és „az ősök tiszteletét, a rokoni kapcsolatok erősítését szolgálja”.
Mindezt a „Farmosi Kaas család sírkert temetési szabályzata” 2. pontjában rögzítette. 

A sírkert első temetői szabályzata 1977-ben készült el, mint történeti érdekességet csatoljuk e
rövid ismertetőkhöz. Azóta a szabályzat többször változott, reagálva az időközben felmerült
kérdésekre,  problémákra,  technikai  fejlődésekre.  Ennek  az  első  szabályzatnak  1.  pontja
hivatkozik a sírkertről készült rajzról, amely a sírok mellett „az adományozó ősök felosztási
rendjét is mutatja (lásd a mellékelt,  1978-ban készült  rajzot). Ekkor már 22 sírhely volt a
temetőben, de a sírokban nyugvó személyek listája nem maradt fenn. 

2018 őszén már 36 sírhely volt a temetőben és további 5-nek a helye már ki volt jelölve. A
sírokban  nyugvó  családtagok  listája,  a  hozzájuk  tartozó,  rendelkezésre  álló  személyes
információk a temető honlapján megtalálhatók.










