
Javaslat a Debreceni ÉrftkttÍrba történő felvételéhez

I. A JAVASLATTEVÓ ADATAI
l. A javaslatot benyújtó (személy/intézm ény lszetvezetlvállalkozás) neve:

Korompai Balázs
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: Korompai Balázs

Dátum: 2014. március 5.

Aláírás

Levelezési cím: Déri Múzeum, Debrecen, Déri tér l' 4026

Telefonszám:
E-mail cím: korompai.balazs@derimuzeum'hu

II. A TELEPÜLÉsI ÉnrÉx IDATAI
1 . A települési érték megnevezése:
A debreceni Köztemetőben kialakitott fejfás hagyományőrző parcella'

2. A települési éfiék szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

- 
agrar- és élelmiszergazdaság

- 
egészség és életmód

_ épített környezet

- 
ipari és műszaki megoldások
kulturális öröksée

_ spofi
_ terméSzeti környezet

turizmus
5. A teleptilési érték fellelhetőségének helye:

Debrecen, Köztemető
4. A települési érték rövid, SZöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

NagySándorfafaragónépiiparművészkezdeményezésére2000-benadebreceni
Köiiemetőben kiatakitásra t".ült u" un. Milleniumi fejfás parcella. A parcellában a

hagyományos debreceni fejfák mintái alapján készült sirjelek kerültek a sírokra. A
Ko7temetőien elenyésző ,"á.buo találunk csak haryományos sírjeleket, azaz fából

készütt fejfákat. Kúmelkedően fontos, hogy a régi debreceni temetők mára elveszett

motivumkincse tovább étjen ebben a jelenleg kicsiny parcellában'

5. Indoklás aZ értéktárba történő felvétel mellett:

Debrecenben jetenleg két működő temető van. Városunkban, tiirténelme során, ennél

jóval több temető volt. Ezeknek jetentős részét mára csak a korabeli térképek jelzik.
'Ezekben a temetőkben voltak azók a hagyományos debreceni fejfás sírjelek, melyeket

csodálatos művészi képességget megáldott faragómesterek készítettek el. Ezt a

motívumkincse t Zo|tai Lajos ismerte fel először és a temetők végleges eltűnése előtti

pillanatokban örökítette meg. Nagy Sándor népi iparmÍivész és társai ezen a nyomon

.lindolnu vállalták azt a nóhéz, de egyben gyönyiirű feladatot is, hogy újra fejfák

legyenek a debreceni polgárok sírjain. Munkájuk egyben szép példája a hagyományok

új]aértelmezésénet is. a naryományos temetkezés és sírjel használata a temetkezési

t ,,ttri.at is megújithatja és szóiosabb kapcsolatot felt ételel' az eltemetett elődeinkhez is'

A debreceni Köztemetőben kialakitott hagyományos sírjeleket tartalmazó kicsiny

parcellát mindenképpen javaslom a Debreceni Értéktár nyilvántartásáb1 l.l:".1l
i,. A teleptllési ertetfei t<apcsotatos információt megielenítő források listája (bibliográfia'

honlapok, multimédiás fonások): Zoltai Lajos, Sápi Lajos munkái'


