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HONGARIJE

Hongarije (Magyarország) is een land in Centraal-Europa, dat in de
loop der eeuwen diverse malen zijn grenzen
heeft verlegd als koninkrijk (1000-1526),
als bezet gebied door
de Turken (1526-1683)
en als onderdeel van
het Habsburgse Rijk
(1683-1918).
Op 16.11.1918 kreeg Hongarije zijn huidige
grenzen, eerst als koninkrijk ‘met vacante
kroon’, daarna als communistische republiek en
na 1989 als vrije democratische republiek, die in
2004 lid werd van de Europese Unie.

De hoofdstad van Hongarije is Boedapest
(Budapest).
Het land wordt omgeven door maar liefst zeven staten, met de wijzers van de klok mee:
Oostenrijk, Oekraïne,
Roemenië, Servië, Kroatië en Slovenië.
Hongarije bestaat uit
13 Comitaten (gewesten) en de hoofdstad Boedapest, telt bijna 10 miljoen inwoners, waarvan
92% Hongaars is. Religieus gezien is het land
bijna helemaal christelijk: 52% katholiek, 19%
protestant, 3% orthodox, rest onbekend of nietreligieus.

temetö = begraafplaats

BOEDAPEST
Hoofdstad Boedapest is gelegen aan beide zijden van de Donau, telt ca. 1,7 miljoen inwoners en is
daarmee de grootste stad van het land. De stad werd in 1873 gevormd door het samenvoegen van
Boeda en Óbuda op de westelijke oever van de Donau met Pest op de oostelijke oever.
MÁTYÁS-TEMPLON
De 700 jaar oude Matthias kerk op de burchtheuvel in Boeda is de kerk waarin vroeger veel koningen gekroond werden. In de Drievuldigheidskapel bevindt zich het grafmonument met de twee

gisants van koning Béla III (1148-1196) en zijn
echtgenote Agnes de Châtillon (1154-1184). Zij
werden in 1860 uit de (ruïne van de) basiliek van
Székesfehérvar naar hier overgebracht.

HELDENPLEIN MET MILLENNIUM-MONUMENT EN GRAF ONBEKENDE SOLDAAT

KEREPESI TEMETÖ
De Kerepesi begraafplaats ligt in Pest (stadsdeel
VIII-Josefstad) en is in 1847 aangelegd. Er liggen veel prominente Hongaren. Het is de meest
bezienswaardige begraafplaats in Boedapest

vanwege de grote, grootse en megalomane grafmonumenten en mausolea, prachtige plastieken
en een arcadegalerij met mooie taferelen, een
waar openluchtmuseum van beeldhouwkunst.

FARKASRÉTI TEMETÖ
Begraafplaats Farkasréti is de grootste begraafplaats in Boeda, geopend in 1894 en gelegen op
een heuvelachtig terrein met veel groen. Er liggen veel prominenten, wetenschappers, academici en sporters en het was de favoriete begraafplaats van acteurs en andere kunstenaars, waar-

onder Béla Bartók. Waar Kerepesi temetö meer
een openluchtmuseum is, wordt hier nog druk
begraven. Naast veel ‘gewone’ graftekens, staan
er veel Hongaarse houten grafpalen en ook beelden, maar het geheel doet veel moderner aan
dan de Kerepesi begraafplaats.

KOZMA UTCAI IZRAELITA TEMETŐ
De joodse begraafplaats aan de Kozmaweg werd
in 1891 geopend naast de Nieuwe gemeentelijke
begraafplaats. Het is de grootste joodse begraafplaats in Hongarije, waar tot nu ca. 300.000 joden zijn begraven; er wordt nog steeds begraven. Het voorste deel getuigt van de assimilatie
van de joden vanwege de ongebruikelijke monu-

menten, beelden van menselijke figuren en mausolea in allerlei stijlen o.a. Jugendstil. Verder
naar achteren worden de graftekens eenvoudiger en de grafvelden volkomen overwoekerd.
Er staan diverse monumenten, waaronder het
Holocaustmonument met alle namen een prominente plaats inneemt.

Holocaust Monument

ÚJ KÖZTEMETÖ
De Nieuwe Agemene Begraafplaats is met een
oppervlakte van 207 ha de grootste begraafplaats van Boedapest en de derde grootste van
Europa na Ohlsdorf-Hamburg (391 ha) en Zentralfriedhof-Wenen (240 ha). De begraafplaats
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werd geopend op 1 mei 1886. Er zijn veel militaire erevelden: Hongaren, Bulgaren, Polen, Italianen, Roemenen, Sovjets en Turken. Helemaal
achteraan bevinden zich op veld 301 de slachtoffers van de Hongaarse opstand uit 1956.

