
1 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України 

29 березня 2012 року № 384 

 

Форма № Н-9.02 
 

 

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
(повне найменування вищого навчального закладу)  

 
___________________________________________________________________________ 

(повне найменування інституту, назва факультету (відділення)) 

 
___________________________________________________________________________ 

(повна назва кафедри (предметної,  циклової комісії)) 

 
 

 

 
 

 

Пояснювальна записка 
до дипломного проекту (роботи) 

__________Бакалавр____________ 
(освітньо-кваліфікаційний рівень) 

 

на тему: Опис цвинтаря та реформатської церкви с. Велика Паладь, з 

особливою увагою на 20 століття 
 

 

 

Виконав:студентIV_курсу,групи__історія__ 

напряму підготовки (спеціальності)           

___________6.020302___________________

_____ 
                       (шифр і назва напряму підготовки, спеціальності) 

 

Біров Жанетт А 
_____________________________________________________________ 

                                 (прізвище та ініціали) 
Керівник __Часар  І.С_______________ 
                                  (прізвище та ініціали) 
Рецензент___________________________ 
                                  (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

Берегово- 2014  року 



2 
 

Ukrajna Oktatásügyi és Tudományos Minisztériuma 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

 

Történelem-és Társadalomtudományi Tanszék 

 

 

 

 

 

Szakdolgozat 

  

 

 

 

A nagypaládi temető és református egyház leírása, különös tekintettel 

a 20. századra 

 

 

 

 

 

Készítette: Biró Zsanett 

4. évfolyamos történelem  

szakos hallgató 

 

 

 

Témavezető: Császár István 

 

 

 

Beregszász, – 2014 

  



3 
 

 

 

TARTALOM 

BEVEZETŐ ................................................................................................................. 5 

I fejezet: Nagypalád településtörténetek .................................................................. 6 

II fejezet: Egyházi élet Nagypaládon a XX. században ......................................... 10 

      2.1. Általános egyházpolitika Kárpátalján .............................................................. 10 

      2.2. A szovjetrendszer hatása más egyházakra, felekezetekre ............................... 12 

      2.3 Nagypalád egyházi élete a XX. században ....................................................... 15 

      2.4 Nagypaládi református egyház a presbiteri jegyzőkönyvek alapján ................ 16 

III. fejezet: A nagypaládi temető bemutatása .......................................................... 19 

      3.1 A temetőkről általában ..................................................................................... 19 

      3.2 A temető bemutatása ........................................................................................ 21 

     3.3 A temetés ........................................................................................................... 24 

     3.4 A fejfák díszítése és típusai  .............................................................................. 25 

    3.5 A temető szimbólumvilága ................................................................................. 30 

ÖSSZEGZÉS .................................................................................................................... 36 

FELHASZNÁLT IRODALOM ............................................................................................. 37 

UKRÁN ÖSSZEFOGLALÓ ................................................................................................. 39 

MELLÉKLET ................................................................................................................... 40 

 

 



4 
 

ЗМІСТ 

ВСТУП ......................................................................................................................... 5 

I. Розділ: Велика Паладьcької поселення історія ...............................................  6 

ІІ. Розділ:  Релігійне життя  на Велика Паладь у ХХ. століття: ...................... 10 

2.1 Загальна церковна політика Закарпатті .......................................................  10 

2.2 Радянська система, вплив інших церков, деномінацій. .............................  12 

2.3 Велика Паладь  церковне життя у двадцятому ХХ. століття .................... 15 

2.4 Велика Паладьської реформатської пресвітеріанської церкви на основі 

записів  ......................................................................................................................... 16 

ІIІ.  Розділ:  Розвідка   Велика Паладь кладовищі ............................................. 19 

3.1 Kладовища, зазвичай .................................................................................. 19 

3.2 Представлення кладовищі .......................................................................... 21 

3.3 Поховання .................................................................................................... 24 

3.4 Прикраси надгробок і символ миру .......................................................... 25 

3.5 Світ символ кладовищі ............................................................................... 30 

ОСНОВНА ...................................................................................................................... 36 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ........................................................................... 37 

РЕЗЮМЕ ........................................................................................................................ 39 

ДОДАТОК ...................................................................................................................... 40 

 

 

 

 

 

  



5 
 

Bevezetés 

Ahhoz, hogy teljes képet kapjunk a történelem egy kicsiny darabjából, igyekeznünk kell 

azt minél jobban és részletesebb feltárni a szélesebb látókör kialakítása érdekében. Ebből kifolyólag 

ehhez a szakdolgozathoz mi is próbáltunk több kutatási módszert alkalmazni. A szakdolgozat témája 

a Nagypaládi református egyház és temető bemutatása különös tekintettel a XX. századra. 

Azért választottuk ezt a témát, mert már az előző munkánkban érintőlegesen elkezdtük a 

Nagypaládi református temető feltárását. Feltett szándékunk egy összesített falutörténet megírása. 

Nagyon sok szakirodalom foglalkozik Kárpátalja történetével, de egyházi élettel és 

temetőkutatással már kevesebb. Temetőkutatással elsősorban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézete keretein belül találkozhatunk. De megtalálhatjuk még e 

témakör keretein belül Puntigán József és Puntigán Tünde: A losonci temetőről készült munkáját és 

Gulácsy Géza A munkácsi (kamjankai) régi magyar temetőről készült könyvét.. Reméljük, hogy 

munkákkal segíteni tudjuk majd a Kárpátaljai- és a helyi történelemírást. 

Munkánk három fejezetből áll. Az első fejezetben Nagypalád településtörténetével 

ismerkedhetünk meg. 

A következő fejezetben Nagypalád egyházi életével foglalkoztunk a XX. században. Bár 

elég kevés forrás áll a rendelkezésünkre, mégis megpróbáljuk a lehető legtöbbet kihozni belőle. 

A harmadik, és legérdekesebb rész, maga a kutatómunka. Ebben a részben egy általános 

jellemzést szeretnénk adni a nagypaládi református temetőről. Betekintést nyerhetünk a sírok 

típusainak, a szimbólumok és a sírfeliratok jelentésének világába. 
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I. FEJEZET 

NAGYPALÁD TELEPÜLÉSTÖRTÉNETE 

 

Nagypalád, sohasem tartozott Ugocsa megyéhez. A község ugyanis a történelmi 

Magyarországon Szatmár megyéhez tartozott. Azon kevés kárpátaljai falvak egyike, mely rövid ideig 

megélte a román megszállást is. Két testvértelepülése – Kispalád és Botpalád – Magyarországon 

fekszik. Körülbelül 1900 lakost számlál, többségük (90%) magyar ajkú. 1332-ben a falu a Palad, míg 

1420-ban a Nagypalad nevet viselte. Kezdetben a rozsályi uradalom része volt. Majd a 18. századtól 

a Kereskényi, Szakadáthy és Kölcsey család birtoka. 1420-ból való írásos dokumentum szerint a falu 

a munkácsi vár birtoka volt. Nagypalád település Tiszapéterfalva és Fertősalmás között terül el.  

Nevének magyarázata az egyik feltételezés szerint „a Palád helynév bizonyára a magyar 

Pala, Pál személynévnek a d- képzős változata. Egy másik feltételezés szerint a Nagypalaj -iszapos 

hely, homokzátony- főnévből képződött.” Legkorábbi történeti adatok: 1332-ből származnak. Ezért 

is található ez a dátum a falu címere alatt. Határai részint homokos, részint fekete agyagos, közép 

termékenységű, rétje sok, több darab erdeje s mind a Túron, mind a Batáron vízimalma van. Ezt a 

három helység Palágyságnak is neveztetik.(Palád Kis- palád Bot-) (Fényes Elek leírása 1851-ből)  

Az 1563. évi összeíráson a szatmári káptalan, a Cholnoky, Kezegh és Veöres család kezén 

jegyezték fel. 1 

A csehszlovák időben a falu neve Vel. Palad. 1944 őszén a sztálinisták 112 férfit 

hurcoltak el "malenykij robotra", 51-en odahaltak. A második világháborúban 20-an estek el. A két 

világháború között és után az oktatás helyzete nagyon szegényes volt, mely sokáig nem változott. 

 1808-ban épült meg Nagypaládon a református templom. A gótikus stílusban épített 

szentély egyre rosszabb állapotba került, így 1913-ban újjáépítették.2 1958-ban már egy teljesen új 

templomot kapott a gyülekezet, melyet 1983-ban felújítottak. 3 

 A templom kiemelkedő helyet foglal el egy közösség, falu, város életében. A 

társadalomtartozó kultusz helye, kultuszra rendelt épülete. Régi szóhasználattal: egyház, Istenháza. 

A kora középkortól a templom fontos szerepet játszott a települések fejlődésében (templomos falvak), 

központi fekvésével gyakran meghatározta a helység belső szerkezetének alakulását. Különösen a 

középkorban, de gyakran később is kiemelkedő helyre épült. Köréje emelték a legfontosabb 

                                                           
1 BOTLIK József –DUPKA György: Magyarlakta települések ezer éve Kárpátalján, Budapest, 1993. 157 old. 
2  1. sz. ábra 
3. BOTLIK: i.m, 158.old 
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középületeket, közelébe építkeztek a tehetősebb lakók. A templom egészen a legutóbbi időkig 

szerves, meghatározó tartozéka a hagyományos város- és faluképnek. 4 

A nagypaládi református templom toronyában 2 harang lakik. A nagyobbik 643 kg-os, 

melyet Egry Ferenc kisgejőci harangöntő készített.5  

Egry Ferenc 1864-ben született Kisgejőcön. Ferenc 18 éves koráig gazdálkodott, majd 

kitanulta a harangöntés minden csínját-bínját. Korának egyik leghíresebb mestere lett, aki európai 

hírnévre tett szert, s jelentős földbirtokot tudhatott a magáénak. A cseh időkben a Magyar Nemzeti 

Párt élharcosa, szenátor, országgyűlési képviselő volt, 1939-ben kormányzói kitüntetést kapott. 6 

Az első világháború után minden gyülekezet igyekezett az eltűnt harangjait pótolni. Ezzel 

magyarázható az Egry-féle műhely harangjainak tömegesnek mondható megjelenése az 1920-as, 

1930-as években Kárpátalja falvainak templomaiban. Csak elvétve találunk falut, melynek 

templomában ne lett volna Egry-féle harang (különösen Bereg és Ugocsa megyék magyarok lakta 

falvaiban). 

A templomok a szakrális használat mellett a közélet fontos ünnepi aktusainak színhelyei 

is voltak. A templom közvetlen környéke vagy a templom és a kerítés fal köze volt a középkortól a 

gyülekezet temetőhelye. A belterületen, templomok körüli temetést a 18. századtól racionális 

meggondolásokból általában sikerrel tilalmazták. 7 

 A templomépítészet tanulmányozása a népi építkezés technikatörténete és 

építészettörténete szempontjából különösen jelentős, mivel egy-egy közösség építészeti színvonalát, 

ízlését jól adatolható módon őrizték meg s örökítették reánk. A hagyományos paraszti-népi 

építőgyakorlat szerint épített templomokat templomtornác vette körül vagy a templom bejárati ajtaja 

előtt volt tornác. 8 

A templomhoz, mint szent helyhez hiedelemjellegű tilalmak is fűződtek. Pl. nem volt 

szabad mellette káromkodni, mert akkor a hit szerint jég verné el a szőlőt. Másutt azt tartották, hogy 

aki köp benne, baj éri. Ha valaki valamilyen módon megszentségtelenítette, a hit szerint mennykő 

csap a templomba.  

A Csehszlovákiához csatolt beregi, ugocsai rész református egyházai szinte mind Egry 

Ferencnél rendeltek harangot. (30 egyházközség – összesen 41-et.) Párhuzamosan a kisgejőci 

műhellyel működött ebben az időben Ungváron az Akkord haranggyár, amely azonban jelentéktelen 

                                                           
4 http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/5-539.html, 2014.05.02, 20:35, Ortutay Gyula: Magyar néprajzi lexikon. 
Ötödik kötet. Akadémiai Kiadó, Bp.,1982 
5 http://www.hhrf.org/karpatiigazszo/081025/ej10.html : 2013.május 2. 11:12 
6 Ungvár és Ung vármegye. Budapest, 1940, 44 old. 
7 Ortutayi: i.m. 264 old. 
8 Ortutay: i.m. 270 old. 

http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/5-538.html
http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/5-539.html
http://www.hhrf.org/karpatiigazszo/081025/ej10.html
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szerepet játszott ebben a folyamatban, hiszen csupán négy harangot rendeltek ott (pl. Kisbégány, 

1927). 

Adataink szerint az évek során Egry Ferenc 54 kárpátaljai falu református templomai 

részére készített harangokat. Ezek közül megemlítendők: a tiszántúli falvakban (Ugocsa megye): 

1909 – Nevetlenfalu, 1923 – Tekeháza, 1925 – Tivadarfalva, 1926 – Fertősalmás, 1926 – Nagypalád, 

1927 – Tiszabökény, 1928 – Tiszapéterfalva stb.; Bereg megye: 1910 – Bátyú, 1913 – Szalóka, 1922 

– Gát, 1922 – Gut, Fornos, Mezővári, 1923 – Muzsaly, Beregújfalu, Beregdéda, 1924 – Szernye, 

Bene, Makkosjánosi stb.  

Egry Ferenc híre eljutott a határokon túlra, és Magyarország falvainak templomai is 

dicsekedhetnek harangjaival (Beregdaróc g. k., 1925; Gelénes ref., 1910, 1927; Tiszakerecseny g. k., 

vasharangláb 1939; Tiszavid ref., 1898, 175 kg – mai napig megvan).9 

Végezetül csak annyi, hogy a híres, kisgejőci harangöntöde épülete még áll. Érdemes 

lenne ezt az ipari műemléket megőrizni a falu számára, történelmi jelentősége miatt.10 

A Nagypaládi templom falán emléktábla áll Sárkány Károly és Bencsik István református 

esperes templomépítő lelkipásztorok, valamint Zsurki József lelkipásztor, a sztálini terror áldozatának 

emlékére. Az 1918-ban épült parókia az 50-es években tűz által elpusztult. Újjáépítése után az épület 

állami tulajdonba került, az egyháznak 1993-ban sikerült visszaszerezni.2005-ben felépült az új 

imaház, mely vendégszobákkal, konyhával és fürdőszobákkal van ellátva.  

A templom 700 férőhelyes. Legismertebb papok: Zsurki József, Bencsik István, Török 

Zoltán, Gönczi Miklós, Oroszi Pál, Mecséry Károly (napjainkban). Gyülekezeti alkalmak: szombat-

vasárnap istentisztelet, vasárnapi iskola, imaközösség, bibliaóra, hittan, konfirmáció előkészítő, nyári 

gyerektábor.  

A református templom előtt áll Kossuth Lajos szobra, melyet a Magyar Köztársaság 

Kormánya támogatásával 1993-ban Juhász Béla állított.  Emléktábla örökítette meg a magyar állam 

1000 és a község 800 éves fennállásának évfordulóját.  

Nagypaládon két temető található. Mindkettőben emlékmű áll. Az egyikben, - melyet a 

későbbiekben hoztak létre, és a mi kutatásunk is erre irányul,- Zolnay István, az 1948-49-es 

szabadságharc egyik honvédszázadosa található. A temető bejáratánál az első világháborúban elesett 

nagypaládi lakosok emlékműve (1991, az emlékműven 42 név van) található. Ugyanitt látható a 

holokauszt hatvanadik évfordulójára állított kopjafa.  

                                                           
9 Patay Pál. Régi harangok. Budapest kiadó, 1977. 96 old. 
10 http://www.karpataljalap.net/2003/08/15/karpataljai-harangontes-tortenetebol 
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A másik temetőben, amely a falu elején található, 1989. október 27-én emlékművet 

avattak a II. világháború mártírjainak.11 Feltett szándékunk, hogy a közeljövőben ezt a temetőt fogjuk 

majd bemutatni. 

Sajnálatos módon, jelentősebb forrást nem találtunk Nagypalád történelmével 

foglalkozva.  Többek között ez is oka, hogy távlati célon, egy megőrizendő településtörténetet 

igyekszünk felmutatni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 i.m  http://www.hhrf.org/karpatiigazszo/081025/ej10.html : 2013.május 2. 11:12 

http://www.hhrf.org/karpatiigazszo/081025/ej10.html
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II. FEJEZET 

 

EGYHÁZI ÉLET NAGYPALÁDON A XX. SZÁZADBAN 

2.1. Általános egyházpolitika Kárpátalján 

A kárpátaljai magyarság mintegy 70-75 % református vallású, ebből azonban még nem 

tudhatjuk meg, mennyi a hívők száma, illetve mennyien vallják nyíltan a hitüket. Ez elsősorban 

politikai tartalmú kérdés, hiszen Kijev és Moszkva felől nézve kerültek 1945 óta más 

egyházszervezeti keretbe az itt élő reformátusok. A XVI. század első felétől, vagyis a reformáció 

kezdetétől működik a vidéken a református egyház, a krónikák szerint 1552-ben Beregszászban már 

zsinatot tartottak.12 

Az 1980-as évek végén, Kárpátalján 81 református gyülekezet működött 81 templommal, 

összesen 21 lelkipásztorral, többségük nem végzett Teológia-lelkészi szakot, hanem az 1970-80 

közötti évek tanfolyamainak neveltjei. Őket az éppen hivatalában lévő püspök szenteli lelkésszé, 

akinek erre törvényes felhatalmazása van. 1988-ban két kárpátaljai fiatal kezdte meg tanulmányait a 

debreceni teológián. 1989 őszétől két kárpátaljai teológus növendéke van a Ráday- kollégiumnak.13 

1977-ig Gencsi Béla volt a püspök, őt dr. Forgon Pál követte, aki emellett továbbra is 

ellátta beregszászi lelkészi teendőit, és még két Beregszász melléki falú református lakosságának lelki 

gondozását. 

A 90-es évektől kezdődően láthatjuk a református egyház tevékenysége iránt, az állami 

irányítószervek a korábbinál jóval nagyobb lojalitását.14 

  Az I. világháborút követő összeomlás, a forradalmak, majd a trianoni békeszerződés 

következtében előállott helyzetben a református egyház számára a legfontosabb kérdés a talpra állás, 

a kibontakozás lehetőségeinek a keresése volt. A politikai változások nem tették időszerűtlenné a már 

korábban követelt, a forradalmak alatt még nagyobb hangsúlyt kapott reformok, a változások 

szükségességét, egyelőre azonban sorrendben a konszolidáció került előtérbe. Az 1920-as évek elején 

több oldalról is megindult az egyház megújulását célzó és szolgáló kibontakozási kísérlet, az 

„ébredési mozgalom”. Ezeknek a kísérleteknek – bár különböző árnyalatú teológiai alapról – közös 

hajtóereje a magyar református egyház talpra állítása, korszerű átszervezése, reformálása volt. Az 

egyik megközelítési vonal egyesületi jellegű, radikális, egyházközi, vagy egyházak feletti 

„interkonfesszionális”, vagy általános keresztyén úton; a másik erősen konfesszionális, az ún. 

történelmi kálvinizmus oldaláról igyekezett megközelíteni és elérni ugyanazt a célt. Az 1930-as 

                                                           
12 BOTLIK-Dupka.Ez hát a hon? Mandátum- Universum kiadó, 1991, 116.old. 
13 GULÁCSI Lajos. A mélységből a magasba. Kárpátaljai Református Egyház Sajtóosztálya, 2005 32. old. 
14  BOTLIK-DUPKA., i.m 117 old. 
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években az egyház érdeklődése is a falu felé fordult, annál is inkább, hiszen közismert tény volt, hogy 

az egyháztagság mintegy 80%-a falun él. 

 A református sajtó és a különböző egyházi fórumok is egyre több cikkben, előadásban, 

hozzászólásban foglalkoztak a falusi gyülekezetek problémáival, a magyar faluval, a paraszti 

társadalom szociális és művelődési helyzetével. „Anyaszentegyházunknak is a falu zsoltáros 

templomaiban van reménysége”, a falusi gyülekezetektől várják az egyház megújulását. „Képzett 

vezetőket a falunak!” – hangzott mindenfelől. E téren a református egyház igen sokat, alapvető 

fontosságú kezdeményezéseket tett. A református egyház a magyar kultúra, művelődés minden 

területén jelentős szerepet töltött be. Iskolarendszere az elemi népiskoláktól a felsőoktatásig ívelt – a 

trianoni hatalmas csonkítások ellenére is. Az iskolák fenntartása és a színvonal tartása jelentős 

áldozatokat követelt, az egyház azonban vállalta azt. A református egyháznak a magyar kultúra 

szolgálatában álló legjobbjai, oktatók, nevelők és a tudományos életben tevékenykedők hitbeli 

meggyőződésből, a történelmi hagyományoknak megfelelően igyekeztek református szellemben 

nevelni a gyermekeket.15 

 A Kárpátaljai magyarság döntően református, illetve római katolikus. A Kárpátaljai 

Református Egyházkerület 1922. október 31-én alakult meg. Az első püspököt, Bertók Bélát 1923. 

április 17-én választották meg, június 7-én iktatták be. Az egyházkerületet hivatalosan a Szlovenszkói 

és Ruszinszkói Egyetemes Református Egyház első törvényhozó zsinata Léván ismerte el 1923-ban, 

a csehszlovák állam 1932-ben; 1918 után az első református papavatásra Kárpátalján 1925. december 

16-án került sor. “1938–1944 között Magyarországhoz tartozott a Kárpátaljai Református 

Egyházkerület. Pontosabban pedig 1939-ben a tiszántúli egyházkerületbe olvasztották be” Ugyanígy 

felszámolták az önálló Kárpátaljai Református Lelkész Egyesületet is.16 

A római katolikus egyházzal kapcsolatban pedig el kell mondanunk, hogy a régió római 

katolikus egyházközségei fölött a főhatóságot a területnek a Csehszlovák Köztársasághoz kerülése 

után is a szatmári püspök gyakorolta, ez 1923-tól abban is megnyilvánult, hogy bérmakörútakon járta 

be Kárpátalját, kinevezte a kárpátaljai püspöki helynököt, azaz a vikáriust és helyettesét, a 

szubvikáriust, valamint az “elszakított részek” egyházmegyei főtanfelügyelőjét. 1928-ban a 

kárpátaljai hívek elszakadási mozgalmat kezdeményeztek, ami oda vezetett, hogy 1930-ban a római 

Szentszék a kárpátaljai római katolikus egyházközségeket kivonta a szatmári püspökség fennhatósága 

alól, helyben önálló püspöki adminisztratúrát létesített, melynek élére apostoli kormányzóvá nevezte 

ki az addigi szatmári püspöki helynököt. 1939-ben pápai rendelkezésre megszüntették a kárpátaljai 

                                                           
15 ZSELICZKY Béla: Kárpátalja a cseh és szovjet politikai érdekében 1920-1945, Napvilág Kiadó, Budapest, 1998. 84.old 
16 ZSELICZKY i.m 85.old 
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római katolikus apostoli kormányzóságot, a terület egyházközségei ismét egyesültek a szatmári 

egyházmegyével.17 

2.2 A szovjet rendszer hatása más egyházakra, felekezetekre 

1945-tól a legutóbbi időkig a Szovjetunióban a hivatalos szervek nem nézték jó szemmel 

az egyházak tevékenységét. Az alaphangulatról a pártpropaganda vallásellenes agitációja volt a 

hivatalos gondolkodás. A magyarság a Kárpát- medencében a második világháborút követően sehol 

sem került olyan világnézeti elnyomás alá, mint itt. Az Ungvári Kárpáti Igaz Szó egyik rovatában 

hétről hétre ostorozta az egyházakat és híveit. 

Számos vallásellenes, úgynevezett "felvilágosító" mű látott napvilágot magyar nyelven 

az Ungvári Kárpáti Igaz Szó gondozásában. 

Az összlakosságot felét felölelő görög katolikus egyházat közvetlenül a háború után 

beolvasztották a görögkeletibe, azaz az ortodox egyházba. Általánossá vált, hogy mikor Lékai László 

Esztergomi prímás 1979 októberében a moszkvai pátriárka meghívására a Szovjetunióban járt, ott 

körutat szerveztek számára, sőt még a katolikus Litvánia központjában ünnepi misét is mondhatott a 

tömeg előtt. Éppenséggel csak a kárpátaljai magyar hívőkhöz nem mehetett el. Szintén 1979 

októberében látott napvilágot az a hír, hogy a budapesti református teológiai akadémia díszdoktorává 

avatta Forgon Pál kárpátaljai püspököt. 18 

Dicséretes, hogy a Kárpátalján a hivatalos szemlélet az egyházak irányában is változóban 

van. A területi műemlékvédelmi tanács tucatnyi gótikus és román stílusban épült római katolikus és 

református egyház felett vállalt védnökséget. Ezek egy része a XIII- XVI. század között épült, ma 

állapotuk védelmét a gyülekezetek adakozásaiból fedezik. 

A kárpátaljai magyarság önálló intézményeinek számítanak az egyházak. A római 

katolikus és a református egyház templomai már több helyen a magyar közösségi nyelvhasználat 

utolsó mentsvárainak számítanak, különösen azokon a helyeken ahol a magyarság szórványban él. 

Ezeken a településeken 1944 októbere óta egyáltalán nincs magyarnyelv-oktatás. A magyar ajkúak 

ukrán iskolába járnak, egyre kevésbé használt anyanyelvüket pedig csak családon belül használják.19 

A kárpátaljai magyarsága a karácsonyt, a húsvétot családi ünnepként falun és városon 

szinte mindenhol megtartják. A helyi történelmi egyházaknak mára már van sajtókiadványa, egyházi 

életükre vonatkozóan az utóbbi években egyre több hír, információ, közlés lát napvilágot a 

magyarországi egyházi sajtóban egyaránt. Főként az Új Ember, a Református egyház, a Confessio 

stb. sajtókiadványokban publikáltak. Indulásától kezdve a KMKSZ lapja, a Kárpátalja és a Hatodik 

                                                           
17 ZSELICZKY i.m, 87.old 
18 Botlik-Dupka.Ez hát a hon? Mandátum- Universum, 1991, 117 old. 

19 Botlik-Dupka, i.m. 118.old 
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síp c. folyóirat rendszeresen tudósít a kárpátaljai egyházak életéről. 1991-ben önálló hetilap 

megjelenését tervezik Kárpátaljai Református Egyház címmel. Az itteni egyházak munkáját a 

Kárpátontúli Területi Tanács Végrehajtó Bizottsága mellett működő Egyházügyi Bizottság kíséri 

figyelemmel, mely egyben koordináló szerepet is vállal az egyházak közötti kapcsolat 

kialakításában.20 

1979 októberében Lékai László esztergomi bíboros-érsek még nem juthatott el 

Kárpátaljára. Kilenc esztendővel később, 1988.november 28-i számában közölte a budapesti Új 

Ember: Piskai László Kárpátaljára látogat. 

Ezt követően öt hónappal később adta hírül a magyarországi sajtó: 1989. április 11. és 18 

között dr. Tóth Károly, a Duna - melléki református egyházkerület püspöke a Református 

Világszövetség nemzetközi küldöttségét vezette Szovjetunióba az orosz ortodox egyház meghívására. 

A delegáció a szovjet főváráson kívül a litván református egyházakba, illetve a Kárpátalján élő 

magyar anyanyelvű református közösségeihez is ellátogatott, Ahol dr. Tóth Károly püspökké 

szentelte dr. Forgon Pált, a kárpátaljai református egyház vezetőjét. A 81 egyházközségből álló 

közösség mintegy 55 ezer, többségében magyar nemzetiségű hívőt számlál. A program kiemelkedő 

állomása volt a Beregszászon megtartott istentisztelet, melyen 8 000-en vettek rész.  

Tekintsünk meg néhány egyházat és működésüket, a második világháborútól napjainkig. 

Hiszen ahhoz, hogy melyebb koncepciót vonhassunk le több tekintetben is látnunk kell. 

Nagyvonalakban már láttuk milyen tényezők játszottak közre a görög katolikus egyház történetében, 

most pedig nézzünk meg a többi egyházakat.21 

Római katolikus egyház 

A korábbi 41 római katolikus plébánia közül mindössze 34 működik Kárpátalján. A hívek 

becsült száma mintegy 65 000, többségük (85%) magyar anyanyelvű. A lelkipásztori munkát nyolc 

idősebb, 70. életéve körül járó pap látja el. A 28 éves lengyel anyanyelvű Péter atya, aki a rigai 

szemináriumon végzett. Ő az új Szerednyei plébános. Most tanul magyarul, első magyar nyelvű 

prédikációját a munkácsi templomban olvasta fel. Rajta kívül 1944-ben érkezett új pap Kárpátaljára 

utoljára. Az Ungváron elhunyt Závodnyik Tibor halála után az Új ordinárius a munkácsi plébános, 

Csáti József 76 éves pap lett, aki Budapesten fejezte be teológiai tanulmányait.  

1989 május 20-24 között lelkipásztori látogatást tett Kárpátalján Paskai László bíboros, 

esztergomi érsek. Részben az ő, részben dr. Seregély István egri érsek ugyanazon év novemberi 

látogatásának köszönhetően, pozitív változások érzékelhetők. A Kárpátaljai katolikus egyház az 

állami szervek engedélyével több ezer magyar nyelvű bibliát, imakönyvet és más vallásos irodalmat 

                                                           
20. Botlik-Dupka, i.m 119. old. 
21. Botlik-Dupka, i.m 120.old 
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kapott Magyarországról. 1989 őszén öt pap és három ferences szerzetes érkezett 5 évre kárpátaljai 

missziós munkára. Két Kárpátaljai fiatal az Egri Hittudományi Főiskolán, egy pedig Rigában készül 

fel a papi hivatásra. 22 

Szabadegyházi felekezetek 

Kárpátalján több olyan szekta, gyülekezet illetve felekezet és csoport működik, 

amelyeknek magyar nemzetiségű tagjai is vannak. Legjelentősebb közülük az adventisták 

gyülekezete, amelynek nagyobb csoportjai találhatók Beregrákoson, Iloncán, Munkácson, 

Beregszászban, és Bustyaházán. 

A magyarországi adventisták képviseletében a közelmúltban Kárpátalján járt Koroknai 

György József és az ottaniak kérésére magyar nyelven tett szolgálatot több gyülekezetben.  

Beregszászon például új imaházat építenek, mivel mára a hívők száma 168-re emelkedett. Magyar 

nemzetiségű tagjai vannak a baptisták és a pünkösdisták helyi gyülekezeteinek is. 

A korábban nem engedélyezett vallásnak számító Jehova tanúi szektának egyes magyar 

és vegyes lakosú falvakban, főleg a beregszászi járás falvaiban elterjedt és működnek csoportjai. 

Izraelita vallású magyarok már alig maradtak Kárpátalján. Az utolsó kivándorlási 

hullámban a 60-70-es évek fordulóján mintegy 12 000-en települtek Magyarországra, nyugatra, és 

Izraelbe. A ma Kárpátalján élő zsidók túlnyomó része az ország belső részeiről az utóbbi években- 

évtizedekben telepedett át. Utolsó Zsinagógájuk Huszton működik, Ungváron, Munkácson és másutt 

imaházat tartanak fenn. 23 

A szovjetrendszer bevezetése után a görög katolikus egyházat fokozatosan számolták fel. 

Erre megfelelő előkészítés után "önkéntesen", majd végleges formában "önfelosztással" 1949 

februárjában került sor. Romzsa Tódor, a munkácsi görög katolikus egyházmegye püspöke 1947-ben, 

máig is felderítetlen körülmények közlekedési baleset áldozata lett. Az előzőleg általános helynökké 

kinevezett Chira Sándort 1949-ben letartóztatták és 25 évnyi kényszermunkára ítélték. Az 1956-os 

amnesztia után hazatérhetett, de egy év múlva a titokban végzett lelkipásztori munka miatt örökre 

kitiltották Kárpátaljáról. 1983-ban Kazahsztánban halt meg, 86 éves korában.  

1949-ben, a munkácsi görög katolikus püspökség felszámolásakor a parókiák száma 265 

volt, a mintegy 450 000 hívő közül 28 ezer magyart tartott számon. Több ezer görög katolikus 

magyart már a csehszlovák időszakban ukránként vettek nyilvántartásba és azóta is így szerepelnek. 

A pravoszláv egyház újjáépítése már a 20-as években megtörtént. 1989. december 13-án 

jelent meg a szovjet kormány rendelete, mely visszaállította jogaiba a görög katolikus egyházat. 

                                                           
22 Botlik-Dupka, i.m. 119. old. 
23 Botlik-Dupka, i.m. 121. old 
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Kárpátalján is újra megengedték a szabad vallásgyakorlatot. A templomok visszavétele máig 

folyamatban van. 24 

2.3 Nagypalád egyházi élete a XX. században 

Nagypalád lakosainak száma 1944-ben 1744 fő volt. A közigazgatásilag hozzá csatolt 

szomszédos falu, Fertősalmással együtt 1944 óta az országutaktól erősen félreeső faluként tartják 

számon. Felkérésre 1945.július 1-én állították össze a lágerben ottmaradt emberek listáját. Aláíró 

Nagy Lajos, a helyi népbizottság elnöke, a titkár neve sajnos olvashatatlan. Az egyik körpecsétes 

lapon a magyar hadseregből haza nem tért, illetve hadifogságba került 107 nagypaládi féefi személyes 

adatait gyűjtötték egybe, mellékelik egykori katonai tábori címűket is. A másik lista 115 civilként 

internált személy legfontosabb adatait tartalmazza. a lista aláírói azt is tudták, hogy 86 személyt  a 

Sztarij Szambor nevű lágerbe deportáltak. 

A KMKSZ helyi alapszervezetének agilis elnökhelyettese, Juhász Béla a túlélők 

segítségével névsort készített a túlélőkről és kiderült, hogy 51-en haltak meg valamelyik 

munkatáborba. Sírhelyük máig nem ismert.25 

A közigazgatásilag hozzá csatolt szomszédos településsel - Fertősalmással együtt, -1944 

óta az országutaktól erősen félreeső faluként tartják számon. Felkérésre 1945.július 1-én állították 

össze a lágerben ottmaradt emberek listáját. Aláíró Nagy Lajos, a helyi népbizottság elnöke, a titkár 

neve sajnos olvashatatlan. Az egyik körpecsétes lapon a magyar hadseregből haza nem tért, illetve 

hadifogságba került 107 nagypaládi férfi személyes adatait gyűjtötték egybe, mellékelik egykori 

katonai tábori címűket is. A másik lista 115 civilként internált személy legfontosabb adatait 

tartalmazza. A lista aláírói azt is tudták, hogy 86 személyt a Sztarij Szambor nevű lágerbe 

deportáltak26 

1989.október 27-én, mikor még a járási tanácsi vezetők akadályozták a 

megemlékezéseket, az emlékműállítást, a nagypaládiak elsőként állítottak emlékművet a főút menti 

temetőben. A sztálinizmus áldozatait szimbolikusan el is temették. Íme, a település mártírjainak 

listája:20-an a II. világháborúban vesztették életüket, 112 személyt civilként húrcoltak el, melyből 

51-en halta oda és 61 ember tért haza. 

A falu mártírjai: 

Balogh Endre, Bagó Ferenc, Bagó István, Bagó Károly, Bagó Sándor, Barta Sándor, 

Bihari Kálmán, Bornemissza Endre, Csele István, Csele József,  Csele Sándor, Dani Sándor, Dani 

János, Deák István, Gál Lajos, Hadadi József, Hadadi Sándor, Ignácz János, Illés Bálint, Illés Elek, 

                                                           
24 BOTLIK-DUPKA,  i.m.  119 old. 
25 http://www.hhrf.org/kmksz/szervezetek/kronika.html 2014.05.03, 11:45 
26 DUPKA György: A Sztálinizmus Kárpátaljai Áldozatairól 1944-1946. Patent-Intermix Kiadó 1993, 114.old. 

http://www.hhrf.org/kmksz/szervezetek/kronika.html%202014.05.03
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Illés Gusztáv, Illés József, Illés László, Istvánfi Márton, Kálmán Endre, Kálmán József, Kincses 

Lajos, Kovács József, László Elek, László Endre, László Lajos, Mándi Elek, Mándi József, Mándi 

Lajos, Marozsi Endre, Marozsi József, Micó József, Nagy Bálint, Nagy Ferenc, Nagy József, Nagy 

Sándor, Oroszi Endre, Oroszi István, Oroszi István, Oroszi Pál, Oroszi Sándor, Sarkadi József, Váradi 

József, Váradi Sándor, Virág Endre.27 

2.4 Nagypaládi református egyház a presbiteri jegyzőkönyvek alapján 

Sajnos a Szovjet időszak alatt, mint már fentebb is említettem, az államirányítás minden 

olyan eszközt megragadott, amely valamiféle módon szabotálhatta volna az egyházak működését 

Kárpátalján. Nos, nem volt ez másként a Nagypaládi gyülekezettel sem. Mecséry Károly nagypaládi 

tiszteletestől megtudtam, hogy sajnos semmilyen dokumentum, jegyzőkönyv nem maradt fenn a 

Szovjet éra után. Minden ilyen jellegű írást megsemmisítettek, mindössze 3 jegyzőkönyv maradt 

fenn: az első 1905-1913-ig, a második 1913-1923, a harmadik pedig 1923-1927-ig rögzíti az 

eseményeket. A továbbiakban ezek tartalmát szeretnénk ismertetni néhány rövid mondatban. 

Az első jegyzőkönyv tartalmazza: 

 A jegyzőkönyvek tartalmazzák minden egy es gyűlés témáját, kik vettek részt a 

megbeszélésen, én milyen álláspontot foglalnak el a vitás kérdések estében.1906-1908-ig a 

jegyzőkönyv alapján a helyi lelkész Fóris Lajos volt,g gondnok Deák Sándor, jegyzők pedig Miski 

Károly és Hegyesi Mihály. 

1905 júliusában meghalt a helyi tanító, Miski Károly, aki a presbitérium tagja volt, és az 

ő keze munkája a jegyzőkönyv készítése is. Az egyháztanács állja a temetkezés egész költségét, mivel 

20 éven át volt az egyháznak odaadó szolagája. 

1905.január 13.  Foris Lajos nagypaládi lelkész tanácsolja, hogy az ez évben elhunyt 

Bencsik István, nagypaládi lelkész, aki 21 évig szolgált a községben, és 24 évig volt esperes teljes 

temetkezési költségét vállalja át a nagypaládi egyházközösség, hála képen az ott eltöltött 

szolgálataiért. 

Ugyan ebben az év februárjában kötnek haszonbérleti szerződést a "Nagy Eger" 

bérbeadásáról. Bencsik István esperes Úr halála miatt megüresedő esperesi székre az Egyháztanács 

egyhangúan Széll György egyházmegyei tanács bíró urat szavazza meg. 

1905. február 13 gondnokválasztó közgyűlést hívtak össze. Fóris Lajos lelkész vázolja a 

gondnoki állás fontosságát és jelölésre hívja a közgyűlést. A jelöltek listája a következő: id. Deák 

Sándor, Bornemissza Antal, Elek Károly és Balla János. Titkos szavazáson 46-an szavaztak Deák 

                                                           
27 Dupka i .m, 115.old. 
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Sándorra, aki azonban semmi körülmények kötött sem vállalja a tisztséget. Így Bornemissza Antal, 

aki 26 szavazatot ért el, az esküt még akkor letette. 

Igen érdekesnek találtam az 1906.novemberében kelt bejegyzést, amely egy pályázat 

eredményéről dönt. A pályázat a Túri tanítói állásra lett meghirdetve, melyre 23 pályázat érkezett be, 

és a presbitérium egyhangúan egy Helmeczy Sándor nevű mezőtúri lakosnak szavazott bizalmat, akit 

mielőbb értesítenek, hogy elfoglalhassak tanítói posztját. Ez azonban némi problémát jelent, mivel 

az egyház újabb adóteher-emelés nélkül nem tudja kifizetni a tanítót. Az iskolás gyerekek által ált 

100 koronát végül 800 koronával való kiegészítését tették lehetővé.28 

A második jegyzőkönyv tartalma: 

1908-1920-ig a lelkész Sipos Károly. 1906-1917-is a gondnok Deák Sándor, jegyző pedig 

Nagy Géza kántor és tanító. 1918-ban új gondnokot választanak Elek Lajos személyében. 1921-24-

ig a falu lelkésze Volloncs Miklós, jegyzője pedig Apai János. 

1910.február 12-i bejegyzésből találtunk rá utalást a mai templomépítési körülményeire. 

Tabakovits Emil építész tervei alapján az egyház számvetést készített az építési költségekről, melyben 

megállapította, hogy a templom elkészítése 2700 korona munkadíjat foglal magába. 

1914.márrcius 16-án tartott gyűlésen a nagypaládi presbitérium döntést hozott az Úr 

asztalának elkészítéséről, amely szigorúan cseresznyefából készüljön. A terítőt Cholnokyné készíti 

majd el, a katedrára készített terítőhöz hasonló anyagból felirat nélkül.  

A harmadik jegyzőkönyv tartalma: 

1923. április 8-án érkezett püspöki körlevél tartalmazza a tisztújító közgyűlés újonnan 

megválasztott tagjainak névsorát: püspök: Biky Ferenc nagyszőlősi lelkész, főgondnok: György 

Endre Péterfalvi lakos. Lelkészi tanácsadók: Bertók Béla munkácsi-, Komjáti Gábor ungvári-, 

Sarkadi Mihály tiszaujlaki-, Missák Péter beregszászi lelkészek. Világi tanácsadók: Dr. Szabó Gábor 

nagyszőlősi-, Dr. Korláth Endre ungvári- Dr. Tárczy Károly munkácsi ügyvédek. Tanítóképviselők: 

Füstí Lajos nagyberegi és Apai János nagypaládi tanítók. 

1924-tól Konkoly Thege István a lelkész, gondnok Oroszi Sándor a jegyző pedig apai 

János, 1925.től pedig Oroszlán Vince tanító. 

1926.február 10-én a nagypaládi presbitérium és Thege István lelkész döntést hozott, az 

előző évi bevétel alapján egy harang vásárlására. A jelenlévők végül úgy döntöttek - bár fél évet is 

igénybe vehet-, hogy Egry Ferenc Kisgejőci harangöntő mester bízzák meg az új harang 

elkészítésével. A harang hangját pedig szakértő állapította meg, kinek nevét nem közlik. 

                                                           
28 Az 1905-1913-as évi jegyzőkönyv 
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1927. augusztus 28 és szeptember 4 között tartott presbiteri gyűlésen döntöttek a torony 

javításáról." a torony, amely 8 szegletű csonka gúla alakú-a gúla élek, azaz fölfelé menő szeglet 

vonalak egyenes-tehát meg nem törhető- folytatásában egy méterrel feljebb emelendő. A torony 

frontja pedig az óra helyéről kezdve lefelé az alsó kisablakok alatti bádogpárkányig kőporral sárgára 

kifestendő. E munkáknak Szarka Gusztáv és társai 1200 kc.29 korona fejében vállalkoztak." 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
29 kc.=cseh korona 
30 A nagypaládi presbiteri jegyzőkönyvek alapján 1906-1925-ig 
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III. FEJEZET 

A NAGYPALÁDI TEMETŐ BEMUTATÁSA 

3.1A temetőkről általában 

Sokféle temető van. Annyi, mint az ember és az ő bolondsága. Az egyik tele van az alakító 

művészet fenséges alkotmányaival. Sírboltok, emlékek, áhítat oltárai, remek szobrok, bölcsesség 

szülte, bánat sugallta sírversek, bölcs mondások. Tudomány és művészet és költői erők gyűjteménye. 

A temető ékszerei a halál kirakata...31 

Mindazonáltal a szellemi kötődés mellett a temetők racionális megközelítését is látnunk 

kell. Egy temető magában hordozza az adott település múltját, s nem csak a demográfiai viszonyairól 

árulkodik, de lemérhetővé vállnak azok a folyamatok is, melyek a településeken zajló változások 

irányát mutatják.32  

A magyar parasztság temetkezési szokásainak, halálról, túlvilágról alkotott hiedelmeinek 

s a halottakkal kapcsolatos eljárások tárgyi kellékeinek vizsgálata kezdetei óta foglalkoztatta a 

néprajztudományt. Ezek a munkák a magyarok ún. „ősvallása” után kutattak széles körű 

összehasonlító anyag birtokában, de meglehetősen esetleges és nem rendszerezett hazai adatok 

alapján. Mindazonáltal megállapításaik tételes cáfolatával, vagyis helyreigazításával máig adós a 

néprajztudomány, ami annál is zavaróbb, mert feltételezéseik meglehetősen széles körben 

elterjedtek.33 

De mi is valójában a temető? A temető olyan földterület, amelybe valamely település, 

településcsoport vagy emberi közösség halottait temetik. A magyarországi temetők, településen belüli 

elhelyezkedésének rendje a magyar történelem időszakában többször változott. A kereszténység 

felvétele után királyi törvény írta elő a temetkezés új rendjét. A középkorban évszázadokon át a 

települések templomai mellé temették a halottakat. Itt, a templom kerítésén belül meglehetősen kevés 

volt a hely, így sűrűn előfordultak egymásba temetkezések. Az Árpád-korban még sok falunak nem 

volt temploma. Az ilyen falvak halottait valószínűleg a templomos falvak temetőjében kellett 

eltemetni. A templom melletti temetőt cinteremnek hívták. A 16–17. században megkezdődött a 

temetők kitelepítése a templom mellől. A 20. században gyakran előfordult, hogy a 18–19. században 

nyitott belterületszéli temetőt körbevette a fejlődő zárt település, és új temetőt kellett kijelölni a 

lakóterületen kívül. Ez a kijjebb tolódási folyamat napjainkban is tart. – A temető általában a település 

                                                           
31 http://www.citatum.hu/kategoria/Halottak_napja 2014. március 27. Eötvös Károly 
32 Lehoczky Intézet: A múlt élő tanúi  
33 Ortutay Gyula: i.m.. 246 old. 

http://www.citatum.hu/kategoria/Halottak_napja%202014
http://www.citatum.hu/szerzo/Eotvos_Karoly
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egyik kiemelkedő helyét foglalja el. Dombos, hegyes vidékeken legtöbbször a falu melletti 

hegyoldalon található.  34 

Napjaink falusi temetőinek csak kisebb hányada áll századok óta hozzávetőlegesen 

azonos területen, a legtöbbet az utóbbi másfél-két évszázad során nyitották meg35 

Egy-egy községben gyakran találkozunk különböző időszakban létesített, illetve bezárt 

temetőkkel, amelyek közül a legújabbat használják, míg a régiebbek már csak a halott-tisztelet 

kegyeleti színterei.36 

A felekezet szerint különböző temetők a 18–19. század folyamán az egész ország 

területén lezajló nagyarányú spontán paraszti vándorlások, illetve központi telepítési akciók 

következtében alakultak ki. A törzslakos és az újonnan letelepülő lakosság gyakran különböző vallású 

volt. 

A falusi temető sírjainak alapformája a függőlegesen földbe ásott gödör. Méreteit, 

formáját a helyi hagyományok szabják meg, amelyeket befolyásolnak az országos érvényű központi 

utasítások. Mivel a sír a halott háza, számos hiedelem, szokás kapcsolódik hozzá, amely 

meghatározza nemcsak a formáját, de a viszonyt hozzá, s a viselkedést is körülötte.37 

Fontos feladat volt még a temető gondozása. Természetesen minden hozzátartozó 

törődött a szerette sírjával- többnyire-, de magának az egésze temetőnek a gondozása is nagy feladatot 

jelentett a kijelölt (ek) számára. A temetők gondozása, az utak rendben tartása nagyobb településeken 

a temetőcsősz feladata volt, akit a település közössége vagy az egyház alkalmazott. A temetőket 

árokkal, sövénnyel, esetleg kerítéssel vették körül. Kerítést leginkább a reformátusok és katolikusok 

készítettek. Az árok egyrészt a csatangoló állatoktól védte a sírokat, másrészt ide temették a 

kereszteletleneket, kivégzetteket és öngyilkosokat. A régi temetőkben nem sorakoztak szabályos 

„utcákba” a sírok, mint az újabbakban. Sok falu népe nagycsaládok és nemzetségek szerint 

temetkezett, tehát a temetőben is ugyanúgy egymás mellett feküdtek a rokonok, mint ahogy egymás 

mellett ültek a templomban vagy, ahogy egymás szomszédjai voltak az élő faluban. A temetők 

egyházi tulajdonban voltak.38  

A magyar falvak életében nagyon fontos szerepet töltöttek be a különböző vallások 

egyházai, mert az erkölcsi normákat, szokásokat, a családi élet alakulását jelentős mértékben 

befolyásolták. Az egyház szervezetével elsősorban a szellemi életet befolyásolta, sőt évszázadokon 

keresztül csaknem teljesen meghatározta.39 

                                                           
34 Ortutay Gyula: i.m.. 246 old. 
35 http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/07/73.html 
36 Magyar néprajz 8 kötetben, VII. kötet Temetkezési szokások 190.old 
37 Ortutay: i.m. 249 old. 
38 Ortutay: i.m. 247.old. 
39 Ortutay: i.m. 193.old. 
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3.2 A temető bemutatása 

A sír nem csupán egy gödör, 

 amelybe elásnak egy holttestet vagy egy urnát, 

 hanem menedékhely a szeretteink szívének, 

 akiket az elhunytak hátrahagynak. 

(Ismeretlen szerző) 

Napjainkban falusi temetőink kisebb hányadát teszik ki azok, amelyek századok óta 

hozzávetőlegesen azonos területen helyezkednek el, s nagyobb a száma azoknak, amelyeket az utóbbi 

másfél-két évszázad során nyitottak meg. Egy-egy községben gyakran találkozunk különböző 

időpontokban létesített, illetve bezárt temetőkkel, melyek közül a legújabbat használják, míg a 

régebbiek már csak a halott-tisztelet kegyeleti aktusainak színterei. A temetőterület mérete függ a 

lakosság nagyságától. Száma, belső felosztása a helyi lakosságot hagyományosan megosztó vagyoni 

és felekezeti hovatartozástól.40 

 

Nagypalád falunak két református temetője van. Az első a falu főútja melletti "gazdag" 

temető, amit az 1800-as években alapítottak, a másik pedig a "szegények" temetője, ami későbbi, kb. 

az 1900-as évektől temetkeznek oda az emberek. A szakdolgozatban az utóbbiról készítettünk egy 

általános kutatást.41 

Mivel a falu nagyrészt reformátusvallású ezért nem 2 különböző felekezeti temető van, 

csak a hely szűke es a falu nagysága miatt döntöttek úgy a faluvezető, hogy két temetőt hoznak létre. 

Az általunk kutatott temető, a falu központjától nem messze, a szomszédos településre, Fertősalmásra 

vezető út mentén található. A temető területe kb. 1,5 ha., melyet szinte  folyamatosan növelnek. Egy 

kovácsolt fő bejárata van a főút felől, de ezen kívül van még három, nem hivatalos bejutási lehetőség 

is, amit a térképen is jelöltünk, és a mellékletben is láthatjuk. A temető területén nem található kút, 

így az emberek kénytelenek otthonról hozni a vizet szeretteik sírjára. Bár kút nem található, de az 

elmúlt évek sikerei közzé tartozik a szeméttárolók kihelyezése. Ezek megléte nélkül sajnos több 

helyen is „kialakítottak” az emberek maguknak szemétdombot, ami nem egy kellemes és esztétikus 

látvány volt. Mostanra már ez a probléma megoldódni látszik. 

A nagypaládi temető sírjai külső tájolásúak. Általában véve jó állapotú sírokat találunk 

itt, persze vannak kivételek. Ezek általában a régebbi, még az 1800-as évek végén keletkezett fából 

készült sírok. 

                                                           
40 Kunt Ernő. Az utolsó átváltozás, Budapest: Neumann Kht. Kiadó, 2005, 130.old 
412 sz. ábra 
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A temetőkutatás elkezdésekor első lépésként körbejártuk a temető területét és 

megrajzoltuk annak térképét. Három parcellára osztottuk a temetőt, viszonylag jól elkülöníthető 

részeket találtunk. A három részt az ábécé betűivel jelöltük. Következő lépésként megszámoltuk a 

parcellánként a sorok számát. Észrevettük, hogy bár református temetőről van, szó elvétve találhatunk 

vegyes, katolikus sírokat is. Ezek kivétel nélkül mind dupla sírhelyek és az egyik házastársat jelölik. 

Miután megszámoltuk a sírokat, ami hozzávetőlegesen 380, elkezdtük begyűjteni az 

elhunytak és a sírok adatait, hogy teljes képet kapjunk a temetőről.42 

Az első „A” parcella a legkisebb és a legújabb részleg, amely a főút felől található, 

közvetlen a főbejárat mellett. Itt mindössze 32 db sírhely található, viszonylag rendezett állapotban. 

Ahogy haladunk tovább, befelé a temetőkertben második a „B” parcella következik. 

Ennek a parcellának a feltárása okozta a legtöbb gondot, mivel viszonylag nagy területen fekszik és 

rendezetlenül vannak itt a sírhelyek. A temetőnek az a legrégebbi területe,- kivéve a zsidó rész- ahová 

temetkeztek. Ugyanakkor ez a temető legmagasabb pontja is. 

  Falunk egyik neves alakja is itt nyugszik, Zolnay István százados, aki az 1848-49-es 

szabadságharc egyik századosa volt. Emlékét ma is őrzik, nevét pedig a falu egyik utcája viseli. 43 

Szintén ebbe a temetőbe helyezték örök nyugalomra Oroszlán Vince tanítót, aki a lentebb 

említett presbiteri jegyzőkönyveket is vezette. Emléke máig él a köztudatban, főleg az idősebb 

korosztály között. 

A temető legnagyobb parcellája a „C”. Itt található a legtöbb sír. Ez a rész közel 22 éves. 

1992-ben tették ide az első sírhelyet. A temetőnek e részét, szinte folyamatosan bővítik.  Hiába van 

két temetője a falunak, a folyamatos bővítés állandó jelenség. 

A temető legrégebbi része azonban a zsidó temető, ahol 27 sírhely található. A háborús 

időkben sok család vándorolt ki Amerikába, és Izraelbe. Az utolsó nagy emigráció a 80-as 90-

esévekben történt. Élnek még a faluban zsidó származású emberek, de már ők is áttértek a keresztény 

hitre. Hozzátartozójukat, rokonaikat már csak egyetlen család látogatja két-háromévente. 

A temetőben megközelítőleg 390 sírhely található, ez az adata azért nem pontos mivel 

sok elhanyagolt sírhelyre találtunk, melyek vagy nem voltak jelölve, vagy pedig olvashatatlan volt az 

írás a fejfán, s megesett, hogy két név is fel volt tüntetve ugyanazon a fejfán. Kutatásunk során minden 

sírhelyről adatot gyűjtöttünk, összeírtuk ki mikor halt meg és milyen típusú sírhelyben fekszik. Ezen 

adatok alapján készítettük el a kimutatásokat. 

A női és férfi halandóság arányainak megosztását tekintve, több férfi halt meg, mint nő. 

Alapul 390 sírhelyet vettünk, mivel ezekről pontos adatunk van.  A legkorábbi halálozási dátum 1884, 

                                                           
42 3 sz. ábra 
43  4 sz. ábra 
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de vannak ettől régebbi sírok is, de az idő vasfoga ezeket már nem tette láthatóvá számunkra. 

Általában dupla sírokat találunk, melyekben gyakran házaspárokat temettek, azonban előfordulnak 

testvéri és szülő- gyermek ikersírok is. Jellemző a magasabb férfihalandóság. A nemek közti 

megoszlás ez év elejéig pedig 53% férfi és 47%nő arányban alakult. 

A temető feltárása alapján elmondhatjuk, hogy a halálozási ráta főleg az 1930-as évek 

végére éri el a legmagasabb mutatót. Ezekben az években haltak meg a legtöbben. Mint láthatjuk ez 

az arány a kétezres évek végén, és a 80-as években a legmagasabb.  

A temetőre három sír típusú jellemző. Az első, és legelterjedtebb a betonsírok, melyek 

általában a dupla sírhelyekre jellemzőek. Ezek a sírhelyek általában nem régiek, sőt az utóbbi években 

egyre elterjedtebbé váltak az úgynevezett ujjtípusú betonsírok, ezek daráltkőből készült, sablonra 

gyártott lapok, melyeket már részenként lehet megrendelni és a sírkőkészítőnek csak össze kell 

ragasztani.                          

 A másik típus, a fejfával ellátott sírok. Ezek, sajnos nagyon rossz állapotban vannak, 

mivel a fa nem őrzi sokáig a feliratokat. Azonban az utóbbi években ezeknek a felállításában is 

változás történt. A fa fejfáknak is két altípusát különböztethetjük meg. Az első a régebbi években 

felállított eredeti masszív fa fejfák, a másik, szentén az utóbbi néhány évre jellemző vékony fa fejfák, 

melyekre műanyag borítást tesznek, ahová felkerül a halott neve, születési és halálozási éve. Ezek 

persze nem állandó, csak ideiglenes fejfatípusok, de előfordul, hogy a család nem készíttet más fejfát, 

így megmarad ez is.  

A harmadik típus a márványból készült sírok, melyek a mai korra jellemzők. 

Természetesen megtalálhatók itt nemcsak teljes márványból készült sírok, de olyanok is melyek csak 

részben tartalmaznak márványt, pl.: a sírhely táblája, ahová a halott adatai kerülnek. 

A diagramon feltüntetett számok darabokat jelölnek. Mint láthatjuk, a sírok jelentős 

hányadát a betonsírok teszik ki. Ezek közzé azok az új típusú sírok is hozzátartoznak, melyet már 

fentebb említettünk. Sajnos nem tudjuk teljesen és egyértelműen külön választani ezeket a sírokat.  
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A sírok típusai 

 

3.3 A temetés 

A halálhoz és temetéshez kapcsolódó szavak nagy múltra tekintenek vissza. A temetést 

egyházi ceremóniával végezték, és hogy ezt minél jobban ellenőrizni tudják, elrendelték a templom 

körüli temetkezést. Azt tartják, hogy a halált bizonyos események előre megjelentik. Így ha a kép, a 

tükör leesik a falról, az óra indokolatlanul megáll, a kutya vonít, vagy a bagolyhuhogás sokszor 

hallható a ház körül, akkor valaki meghal a családból. Ha a beteg állapotát már menthetetlennek 

ítélték, akkor elhívták a papot. A halál bekövetkezésekor a halott állát felkötik, szemét lefogják, 

Ezután következik a halott rendbetétele.  

Először megmossák, amit a legtöbb helyen az asszonyok végeznek, akármilyen nemű is 

a halott. A vizet olyan helyre öntik, ahol nem járnak, a szappant eldobják. A férfi halottat 

megborotválják, helyenként ecettel, borral bekenik az arcát, hogy az ne változzék el, illetve szép piros 

legyen. Ezután a legjobb ünneplő ruhájába öltöztetik, de lábbelit többnyire nem adnak rá. Majd a 

ravatalra terítik, melyet a szoba közepén helyeznek el. Ez székre vagy bakra fektetett két-három szál 

deszka, amelyet szőttesekkel letakarnak, sokszor a szokásnak megfelelően ágynak vetik meg.  

A felravatalozott halottat a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak illik 

meglátogatniuk. Megnézik a halott arcát, dicsérik egykori jó tulajdonságait, emberségét, tetteit. Majd 

jó éjszakát köszönnek, és úgy távoznak el. A rokonság, az idősebb asszonyok, férfiak azonban 

maradnak, körbeülik a halottat, imádkozgatnak és énekelnek, rendszerint vallásos énekeket vagy az 

azok dallamára szerkesztett strófákat. Később összeállítják azokat az adatokat, melyek segítségével a 
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pap vagy a kántor a temetéskor a halottat elbúcsúztatja. A halott mellé a koporsóba fektetéskor 

bizonyos tárgyakat tesznek.  

A férfiak megkapják a pipát, dohányzacskót, esetleges kedves botjukat, a pásztorok 

karikás ostorukat, sokszor a borotvát, szappant. Az asszonyok mellé többnyire tű, cérna, kendő kerül, 

míg a gyerekek játékaikat, könyvüket, irkájukat viszik magukkal. Sokszor gyümölcsöt vagy más 

ételneműt sem felejtenek el, esetleg Bibliát, imádságoskönyvet, szent érmeket, kis szobrocskát, 

olvasót, zsoltárt helyeznek a lábához. A temetés megkezdése előtt a szemfedelet ráborítják a halottra, 

de az arcánál kis nyílást vágnak. Majd lecsukják és leszegezik a koporsót, amit rendszerint lábbal 

visznek ki, és a küszöbön háromszor megkoppantnak, hogy a halott vissza ne találjon.  

A koporsót az udvaron az ún. „Szent Mihály lovára” állítják, ami tulajdonképpen két bak. 

A lábához állítják a kis asztalt a pap és a kántor számára. A koporsó körül foglal helyet a halott 

személyétől függő sorrendben a család. Egyik oldalon a férfiak, a másikon a nők a nagycsaládban 

betöltött helyüknek megfelelő sorrendben. A temető kapujában rövid időre megáll a gyászmenet, 

majd most már mindenképpen karon a kiásott sírig viszik a koporsót, és azt a sír fölé helyezett rudakra 

fektetik.  

Ezután következik a búcsúztatás, majd a különböző egyházi szertartás, végül a koporsót 

kötélen lassan a sírba engedik. Ekkor a rokonság, de sokszor valamennyi résztvevő egy-egy 

göröngyöt dob a koporsóra, néhol azokat a kendőket is, melyekbe bánatukat belesírták, hogy a 

szomorúságot ne vigyék haza. A temetés befejező aktusa a tor, vagyis a résztvevők vendégül látása. 

A tort a halottas háznál ülték meg. Ezen kenyeret, kalácsot ettek. Helyenként főtt étel, rendszerint 

töltött káposzta is járta. Az előbbi ételekhez pálinkát, az utóbbiakhoz inkább bort adtak. A halottnak 

is terítettek. Csendes beszélgetéssel, telt az idő. Aztán lassan mindenki hazaindult.44 

3.4 A fejfák díszítése és típusai 

Temetőinkben különböző sírtípusokat találunk. A sírjelek, a hantok, építmények 

falvanként eltérő módon illeszkednek sajátos rendszerbe, mindazonáltal megállapíthatók közös, 

illetve hasonló rendezőelvek. A legegyszerűbbek azok a temetők, melyekben semmiféle külső, előírt 

rendhez való igazodás nyomát nem látjuk. Az egyetlen rendezőelv itt – mint honfoglalás kori 

temetőinkben is – a sírok azonos irányú tájolása, illetve a sírok település felé fordulása.45 

A sírjelek készítői a nagy faragó hagyományú vidékeken maguk a parasztemberek, falusi 

ezermesterek. Általános azonban, hogy specialisták: kerékgyártók, bognárok, ácsok, faragómolnárok, 

kőfaragók, vasöntők készítik. Ugyanazzal a szemlélettel, mesterségbeli tudással fognak a sírjelek 

megfaragásához, mint egyéb szükséges gazdasági, háztartási eszközök elkészítéséhez.46 

                                                           
44.BALASSA – ORTUTAY: i.m. 205.old 
45 ORTUTAY:  i.m. 250. old. 
46 KUNT Ernő: i.m. 90. old 



26 
 

A paraszti készítésű sírjelek fő formai osztályai hagyományosan a felekezeti hovatartozás 

szerint különböztek egymástól. Így a katolikusok, a görög katolikusok sírkeresztet, keresztet, a 

görögkeleti valláson lévők elvétve csapott keresztet, ruszinkeresztet, a protestánsok zárt – oszlop 

vagy tábla formájú – sírkövet, síremléket, vagy fejfát, kopjafát, gombfát, illetve sírtáblát, míg a falusi 

zsidóság főleg sírkövet, sírtáblát állított hozzátartozója sírjára. A különböző szekták valamely 

hagyományos forma sajátos változatát alakították ki maguknak. További formai eltérések alakultak 

ki a főbb osztályokon belül a szerint, hogy milyen anyagból – fából, kőből, vasból – készítették őket. 

Valamennyi sírjelnek létrejöttek helyi – falvanként, néprajzi csoportonként, illetve földrajzi 

tájegységenként különböző – változatai. A legszembetűnőbb variánsokat a protestánsok sírjelei 

mutatják.47 

A sírjel általában a hozzátartozók számára magát az elhunytat képviseli. Ha a sír mellett 

beszélgetnek, önkéntelenül is a sírjel felé fordulnak, ha az elhunytról beszélnek, meg-megsimítják a 

fejrészt. Amikor a temetőben siratják a halottat, a sírjelre ráborulnak, ölelgetik.48 

A kereszt legegyszerűbb jeleként minden bizonnyal a hant felgereblyézett földjébe vont 

kereszt alakú borozdát, s a kavicsból, szemes terményből készített keresztformát tekinthetjük. 

A különböző keresztek alakját a latin, illetve a görög kereszt, mint kiinduló forma 

határozta meg. 

A régebbi sírköveken domborművű forgórózsa, rozetta, óra, Krisztus-fej ábrázolása 

látható. Másutt ezeket a szomorúfűz karcolt, festett ábrázolása szorítja ki. Az öntöttvas sírjelek már a 

falvaktól távoli öntőműhelyekben készültek. A földműves nép csak befogadója volt e termékeknek, 

melyeket – miként a maradandó anyagú kőkereszteket – csak a tehetősebb családok állíttathattak 

sírjaikra. A protestánsok sírjain legelterjedtebbek s legváltozatosabb formai gazdagságúak a fából 

készült sírjelek. A kopjafa elnevezés Erdélyben a legáltalánosabb. Első írásos említését 1543-ból 

ismerjük. 

 A kopja előtag ’döfő lándzsa’ jelentésű. A megnevezés e fejfatípus karcsú, általában 

csúcsosan végződő formájával vagy azzal a temetkezési szokással magyarázható, hogy a koporsó 

előtt föld felé fordított kopját hordoztak, illetve a koporsót két-két dárdarúdon vitték ki a temetőbe, s 

azokat elhantolás után a sír két végébe állították. 

 A végvári magyar vitézek a 16. században a csatában elhunyt társuk sírja fölé tűzték 

lándzsáját, hogy ezzel is jelezzék: ott katona nyugszik. Mivel a sírjelek karcsúak s gazdagon 

díszítettek, az elhunyt harcos dzsidájának díszes tartójaként is magyarázták funkcióját. 

                                                           
47 ORTUTAY, i.m. 252.old. 
48 KUNT Ernő: i..m. 95.old. 
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A fejfák eredetkérdésével, csoportosításával számos néprajzkutató foglal-kozott, rajtuk 

kívül azonban még több képzõmûvész és lelkes amatõr végzett gyûjtéseket ebben a témában. E nagy 

érdeklõdés eredményeképpen sok népraj-zi leírás és rajz készült a temetõk fejfáiról, különösen Erdély 

területérõl (vö. Kós 1972). Az alábbiakban tekintsük át részletesen, miként vélekedik a szakirodalom 

a fejfákról, és ennek keretében mit értenek a szerzõk a ‘kopjafa’ terminus alatt.49 

A fakeresztek az Magyarország valamennyi katolikus temetőjében megtalálhatók. A 

legarchaikusabbak az egy fatörzsből kifaragott, zárt formájú keresztek. A két darabból készítettek 

legegyszerűbb változatait az idegenek sírjaira tűzött, két egymásra guzsolt faágból alakított 

kódiskeresztek képviselik. A kereszt gyakori kiegészítő dísze a kovácsoltvasból készített keresztszeg.  

A kereszt alapformáinak jellegzetes változata az ún. nyerges, tetejes, kalapos. Két, 

vízszintes szárának végét a felmagasodó középsővel két deszka köti össze. Erdélyben, mindenekelőtt 

a Székelyföldön láthatni igen szép példáit az ún. kávás, zsindelyes keresztnek. A különböző családok 

sírkeresztjeit eltérő módon kifaragott zsindelylapokkal jelzik. 

Erdélyben, az Őrségben helyenként még megtalálhatók a kúp alakú, fazsindelyes 

tetőzettel fedett keresztek. Kőből formált paraszti készítésű sírjelet kevesebbet találunk temetőinkben, 

mint fából készültet. A népi készítésű sírjelek között minden bizonnyal a kereszt alakú sírkövek, 

domborművek, síkdíszítmények mutatják a legkifejezettebben a nagy európai stílusok hatását.50 

A falusi temető sírjainak alapformája a függőlegesen földbe ásott gödör. Méreteit, 

formáját a helyi hagyományok szabják meg, amelyeket befolyásolnak az országos érvényű központi 

utasítások. Mivel a sír a halott háza, számos hiedelem, szokás kapcsolódik hozzá, amely 

meghatározza nemcsak a formáját, de a viszonyt hozzá, s a viselkedést is körülötte.51 

Mielőtt azonban a sírjelek részletes ismertetésére térnénk, fel kell hívni a figyelmet azokra 

a sírhantokra, amelyeken egyáltalán nem találunk sírjelet, vagy pedig ez nem faragott, megmunkált. 

Kisgyermekek sírját például sok esetben egyáltalán nem jelölik. Csak szüleik – főként az őt elásó apa, 

keresztapa – tudják, hogy melyik, gyeppel benőtt halmocska alatt nyugszik kis halottjuk.52 

A fejfa formájának alakítási lehetőségeit a fatörzs, mint kiinduló forma s a megmunkálás 

módja határozza meg. E meglehetősen szűk lehetőségek között mégis a változatok rendkívüli 

sokfélesége alakult ki. Minden falunak megvannak a maga jellegzetes formái, illetve formai variánsai, 

melyek ugyan szembetűnően különböznek a szomszédos települések temetőinek fejfáitól, azonban 

felmutatnak olyan formajegyeket, melyek alapján egy-egy tájegység jellegzetes típusai közé 

sorolhatók. A változatok bősége alig tűr rendszerezést.  

                                                           
49L. JUHÁSZ ILONA. Fába róva földbe ütve. Liliom Aurum kiadó 2005. 61.old 
50. ORTUTAY: i.m. 230.old 
51 KUNT ERNŐ: I. m. 112.old 
52 ORTUTAY. i.m. 203.old 
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Mindazonáltal a legfőbb jellegzetességek alapján négy csoportba sorolhatók 

1. Fatönkös fejfák 

A sírjel megtartja a farönk eredeti zárt formáját. Az előlapot vízszintes tagolásokkal 

osztják fel. Az oldalak és a hátlap tagolatlanok. Feladatuk az előlap formai, plasztikai hatásának 

növelése, melyet néhány hangsúlyos vízszintes osztás tagol. Az előlap fő szerkezeti egységei: a 

homlok/fej, melyet az eresz/szemöldök/bajusz választ el a törzstől/hastól, melynek alsó része a fatörzs 

eredeti vastagságának megfelelően kiszélesedve a láb részben süllyed a földbe. A fatönkös fejfák 

markáns plasztikai hatását mindenekelőtt formájuk zártsága adja. A felirat és a síkdíszítmények az 

előlapon helyezkednek el. A készítéshez a legegyszerűbb szerszámok szükségesek. Mivel ez a 

legegyszerűbb forma, a magyarlakta területen a reformátusok között általánosan elterjedt. 

2. Oszlopos fejfák 

Mind a négy oldala egyformán megfaragott. Általában négyzet, ritkábban kör 

keresztmetszetű. A főbb vízszintes tagolások mind a négy oldalon megvannak, s ez biztosítja a sírjel 

teljes plasztikai hatását. Faragásakor a fejsze és a bárd mellett már fűrészre, gyalura, vésőre is szükség 

van. Szintén országszerte elterjedt. 

Egyik jellegzetes alcsoportja az oszlopos-rovásos típus, amely különösen a Felföldön, 

Északkelet-Magyarországon elterjedt. Az előlapot párhuzamosan egymás alá rendezett bevágások 

tagolják, amelyeken rövid, függőleges vésőrovások sorakoznak egymás mellett. Az oszlopos fejfák 

közül soknak a tagolásában az emberi testre utaló arányokat ismerhetünk fel. A gombos fejfák szintén 

e csoportba sorolhatók. Az egyes szerkezeti részek helyi népi megnevezése követi is az emberi test 

főbb részeit. Általánosan megkülönböztetik a lábat, törzset, fejet vagy főt.  

Az ún. „emberalakú” fejfák szép példáit szolgáltatják Baranya, Somogy és Fejér megye 

reformátusok lakta falvainak temetői. Szoborszerűen érett a békési (Békés m.) régi református temető 

sírjeleinek formája. A nem felismerhetően antropomorf fejfák részeinek megnevezésében is követi a 

népnyelv az emberi testre utaló analógiákat, például Szőlősardón (Torna m.) megkülönböztetik a fejfa 

hasát, vállát, nyakát, homlokát, kontyát. Bodoson (Háromszék m.) ismerik még a köldök, lapocka, 

bajusz megnevezéseket.53 

 Elsősorban az Alföld délkeleti területén ismeretes a csúcsos végű ún. süveges fejfa, 

süvegfa (pl. Kisújszállás, Kenderes, Szolnok m.), amely szoros rokonságot mutat az ugyane vidéken 

fellelhető ún. „turbános” fejfatípussal. Az utóbbinak szép példái a szentesi (Szolnok m.) régi 

református temetőből ismeretesek. Ezzel szemben például a Bodrogköz, Hegyköz református 

falvaiban ferdén csapott végződésű a férfiak fejfája, melyre olykor deszkalapot szegeznek, s kalapos 

                                                           
53 Ortutay. i.m. 203.old 
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fejfának mondják. Aggteleken az asszonyok fejfájának íves lezáródását az előlap felől fúróval 

átluggatják, s e díszt pártának nevezik. Ugyancsak országszerte elterjedt a fejrészén négy oldalról 

bevágott ún. tulipános fejfa, melyet koronának is mondanak. Általában gyermekek, leányok, elvétve 

asszonyok sírját jelölik vele. 

3. Kopjafák 

Karcsú, nyúlánk formája négyszög, kör keresztmetszetű. E típus sorakoztatja fel a 

legváltozatosabb módon a mértani térdíszítő elemek változatos sorrendben függőlegesen egymásra 

épülő sorát. A bravúros faragótudással készített sírjelek kifejezetten többnézetre szántak. Különböző 

díszítőelemeit a századelőig színezték is. Mindenekelőtt Erdélyben, a Duna–Tisza közén, a Duna 

mentén terjedt el. A kopjafáknak két csoportját kell megkülönböztetnünk. Az Erdély-szerte elterjedt 

változatok díszítettségük gazdagsága ellenére általában zárt, nyugodt tagolású kompozíciót 

nyújtanak.  

A díszítőelemek inkább mértaniasak, szögletesek, zömökek. A Duna–Tisza közén, 

például a monori református magyaroknál – de a szlovák telepítésű, evangélikus falvakban is – a 

kopjafák részformái inkább lekerekítettek, íveltek, magának a sírjelnek a keresztmetszete is általában 

kör. E csoportja az erdélyieknél újabban tűnik fel. 

4. Táblás fejfák 

Kifejezetten egy nézetre szánt sírjelek. Főként a Dunántúlon terjedtek el, Baranya, 

Somogy, Tolna, illetve Pest megye református temetőiben. Vastagabb deszka két oldalát 

szimmetrikusan, íves díszítésmóddal fűrészelték ki. Gyakran áttört, csipkézett szegélydíszű.  

A típus másik csoportja az egyszerű oszlop, amely – vízszintes vagy ívelt záródásával – 

közvetlenül utal a kő sírtáblákra. Általában kevéssé díszítettek. A felirat hordozására szánt 

legegyszerűbb változataik a függőleges karóra, oszlopra erősített névtáblák, melyek országszerte 

megtalálhatóak a legszegényebbek, idegenek sírjain. Az áttört, gazdagon díszített táblás fejfák 

készítéséhez asztalos szerszámok – különösen fúrók és fűrészek – szükségesek, s jártasság e 

mesterségben. 

A fejfa- és sírfeliratok tartalmi vizsgálata kívül esik vizsgálódásunk célkitűzésén. 

Röviden annyit jegyezzünk meg, hogy ezek az utóbbi másfél évszázad során terjedtek el. Ez idő alatt 

sajátos műfajt alakítottak ki a népköltészetben – a sírjel költészetét. Időbeli változataik mellett helyi 

s egyéni változatok is ismeretesek. Szerzőik sokszor nem maguk a földművesek, hanem papok, 

kántorok, tanítók, írnokok, jegyzők, rigmusfaragó parasztemberek. Ez a tény magyarázhatja a 
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feliratok gyakran patetikus, dagályoskodó fogalmazásmódját, a városi sírfeliratok modorának 

utánzását. 54 

A feliratok tartalmi szerkesztésmódja azonos szabályokat követ: feltünteti az elhunyt 

nevét, illetve annak kezdőbetűit, s halálának évszámát. Ezekhez az alapadatokhoz aztán a halott 

személyére, illetve a rokonság fájdalmának kifejezésére vonatkozó – a sírjelek felirataiban 

általánosan használt – kiegészítő sablonokat fűznek. A szöveget országszerte azonos formula nyitja: 

„Itt nyugszik…”, illetve zárja: „Béke poraira. Nyugodjék békében”. Gyakoriak a rövidítések, 

melyeknek nagybetűs sora egyúttal díszítőelem is.55,56. 

3.5 A temető szimbólumvilága 

A szimbólumok világát gyakran tekintik titkosnak, misztikusnak. A szimbólumok saját 

kultúránk és valamennyi emberi civilizáció megismeréséhez elvezetnek, hiszen gondolkodásmódunk 

alapvető sajátossága a (jel) képek és analógiák használata. 

A sírhant cserjéi és virágai a paraszti virágoskert jellegzetes fajai közül az 

ellenállóbbakból kerülnek ki. A legáltalánosabb – s Európa-szerte hagyományos – sírvirág a rózsa, 

az őszirózsa, és a szegfű. 57 

Számos szakirodalom ír a temetők jellegzetességérő és szimbólumvilágáról, és mi is 

kérdezgettük a falu időseit, mit tudnak a sírokon elhelyezett szimbólumokról? Persze minden 

szimbólumnak megvan a maga jelentése. Összegyűjtöttük a falu temetőjére jellegzetes szimbólumok 

jelentését. 

ÉLETFA 

Az életfa, mint a világfa képzetének egyik változata, számos hagyományban előfordul: 

az élet hordozóinak – növények, állatok, emberek – egymást követő megjelenését ábrázolják az életfa 

szimbólumával. Az élet alapvető sajátossága, hogy képes újratermelni önmagát, s a vallási 

rendszerekben hangsúlyt kapott az élet felfelé tartó vonala a születéstől a növekedés maximális 

stádiumáig: a virágzásig és a termés beéréséig. A legszemléletesebb képet erre a növényvilágban 

találták meg, az olyan fák között, amelyek élettartama jelentősen felülmúlja az emberét. Az életfa 

legismertebb képe a bibliai Teremtés könyvében található: „És az Úristen a földből mindenféle fát 

sarjasztott, ami tekintetre szép, és táplálkozásra alkalmas; azután kisarjasztotta az élet fáját a kert 

közepén, meg a jó és rossz tudásának a fáját.” 

GALAMB 

                                                           
54 Ortutay. i.m. 205.old 
55 KUNT ERNŐ AZ UTOLSÓ ÁTVÁLTOZÁS A magyar parasztság halálképe 
56 i.m Magyar néprajz 8 kötetben. Sírjelek 
57 i.m Hoppál M. 
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  A lélek, a harmónia és a tavasz jelképe. A keresztény ikonográfiában a Szentlélek 

megjelenítője: „Akkor megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten lelke mint galamb leszállt és fölébe 

ereszkedett” (Mt 3,16). A Szentháromságot megjelenítő ún. Kegyelem trónusa-képtípuson szintén 

galamb jelképezi a Szentlelket.58 

KERESZT 

A kereszt az egyik legelterjedtebb szimbólum a vallási rendszerekben, gyakran szerepel 

az ember vagy az ember alakú istenség modelljeként; mintha a kereszt széttárt karú emberre 

emlékeztetne, ugyanakkor kapcsolódik a kínszenvedés és a halál képzetéhez is, elsősorban mert 

kivégzési eszköz. Kínában, Indiában, Skandináviában viszont a kereszt az ég jele, a babilóniaiaknál, 

egyiptomiaknál, föníciaiaknál a tűz csiholására szolgáló két fadarabból összetett kereszt a jövő élet 

jelképe, Asszíriában meg az ókori Brittaniában a teremtőerő és az örökkévalóság szimbóluma.59 

 Jelképezi még a nemek egységét, az „eljövendő életet” és az „eljövendő időt”, az élet és 

a tudás misztériumainak kulcsát.60 Nemcsak alakjában egyesíti a férfi és a női szimbólumokat, hanem 

jelentésében is. Szegfű: Ritkasága és illata miatt a mágiában is felhasználták, apotropaikus hatást 

tulajdonítottak neki, jelentése kettős: egyfelől távol tartja a gonosz szellemeket, másfelől a 

szeretetnek is szimbóluma. A keresztény szimbolikában a Krisztus és Szűz Mária közti misztikus 

jegyesi kapcsolatra is utalhat. Eredeti halvány rózsaszín színe miatt Krisztus testével, konkrétan a 

megtestesüléssel hozzák kapcsolatba. 61 

LILIOM 

A liliom, kiváltképpen a fehér liliom a tisztaságot, ártatlanságot szimbolizálja. 

Összefüggésben van Szűz Mária szeplőtelenségével. A sémi népek úgy vélték, hogy a liliom Éva 

könnyéből ered, amelyet akkor hullatott, amikor kiűzetett a paradicsomból. A liliomot a halállal és a 

túlvilággal is kapcsolatba hozzák.62 

RÓZSA 

A rózsa az egyik legelterjedtebb mitológiai jelkép. 63 Ősi kultúrnövény. Alapvetően női 

szimbólum; egyaránt jelképezhet az égi és a földi szférával, a halállal és az élettel kapcsolatos 

fogalmakat. Általában a szemérmesség, a szépség, a vágy, a szerelem, valamint az élet, a teljesség 

szimbóluma. Szirmainak száma szerint többfélét jelenthet. A római temetőkben rózsaszirmokat 

hintettek a sírra, s ez az örök tavaszra, az örökkévalóságra utalt; valószínűleg a római császárok 

rózsakoszorúja is ezt idézi. A kereszténység fontos növényi szimbóluma.64 

                                                           
58 NAGY JÓZSEF SZIMBÓLUMTÁR, Balassi Kiadó 2001 
59 Polgár Ernő, A kultúrák eredete és ősképei 3BT KIADÓ 47.old. 
60 5 sz. ábra 
61  Nagy.J. . i.m. 
62 Polgár Ernő, i.m 57.old. 
63 POLGÁR ERNŐ, i.m. 72.old. 
64 Nagy József. i.m. 



32 
 

 

 

KEHELY 

 A serleg, a pohár, a csésze és a kehely, hasonló funkciójú és szimbolikájú edények. A bőség, 

másrészt a halhatatlanság jelképe; tartalma a halhatatlanság itala. A zsidó és keresztény 

hagyományban gazdag jelentésrendszer kapcsolódott hozzá. Jelentheti Isten büntetését, haragját, a 

pusztítást. Ezzel szemben a teli, túlcsorduló pohár Isten adománya, jótéteménye, a szabadulás. A 

keresztény liturgiában a kehely a mise során az átváltozó bor befogadására szolgáló talpas ivóedény. 

Az Utolsó vacsorára és Krisztus feláldozására utal. Ezért a kehely a keresztény hűség jelképe.65 

FŰZFA 

 Lefelé hajló ágai révén a gyász, a szomorúság jelképe66 („szomorúfűz”). A zsidó 

hagyomány szerint a babiloni fogságba hurcolt zsidók sírva emlékeztek hazájukra, s hárfáikat 

fűzfákra akasztották.  A protestáns, elsősorban református sírszimbolikában a gyász és halál jelképe; 

a fejfák, sírkövek gyakori motívuma. 67 

Mint majd a mellékletben látható lesz, a nagypaládi temetőben a fűzfa ábrázolása is több 

módon történt. 

Nemcsak a motívumok és fejfák, de a körülöttük található versek, emlékezések is pontos 

utalást adhatnak, és adnak is ez elhunyt életéről. A nagypaládi temetőben számos verset és sírfeliratot 

találhatunk. Egy fejfa általában tartalmazza ez elhunyt nevét, születési és halálozási évét –ritkán a 

hónapot és napot is- valamilyen motívumot és pár búcsú sort. A szövegi rész minden esetben egy 

adott sablon nyitja „Itt nyugszik”és zárja „Béka poraira” vagy „Nyugodjon békében”. 

Szinte minden fejfán, síron találhatunk rövidítéseket, ezek általában a hely szűke miatt is 

praktikusak. A nagypaládi temetőben általában ezeket e rövidítéseket olvashatjuk: 

ABFTRA     = A Boldog Feltámadás Reménye Alatt 

ABFRA     = A Boldog Feltámadás Reménye Alatt 

SZ     = Született 

Szül = Született 

MH     = Meghalt 

BP     = Béke Poraira68 

                                                           
65 NAGY JÓZSEF :i.m.  
66 6 sz. ábra 
67 Nagy József. i.m 
68 i.m Hoppál M. magyar néprajz Nyolc kötetben 241.old 
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 Mindazonáltal szeretnénk megemlíteni néhány sírfeliratot, melyek több alkalommal is 

ismétlődően jelennek meg a sírokon. Ezeket a kis verseket és sírfeliratokat különböző csoportokba 

tagolhatjuk. Az első csoport a munkáról szóló feliratok. 

„Munka és küzdelem volt életük 

Legyen csendes pihenésük” (7. sz. ábra)69 

Vagy: 

„Megállt egy szív, mely élni vágyott, 

Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. 

Nélküled üres, szomorú a házunk, 

És nem hisszük el, hogy téged hiába várunk.” 

A következő csoport a rövid, már a fájdalmat kifejezni vágyó sírfeliratok. Ezek általában 

két soros kis versek és a hirtelen halálra utalnak. 

„Szerettünk volna még élni köztetek, 

de a sors másként rendelkezett”. 

Vagy: 

„Csak az hal meg kit elfelednek, 

örökké él kit igazán szeretlek”  

A hírtelen halál mindig is mélyebben megihlette az embereket. A váratlanul érkezett 

fájdalom és veszteség érzete leírhatatlan. Ennek fényében születtek meg azon sírfeliratok, melyek ezt 

próbálják tükrözni. 

„33-szor nyílt életem rózsája, 

de kihűlt testem már sötét sír zárja. 

Itt hagytam két árva gyermekem, 

gondviselőjük legyen helyettem Istenem.” (8. sz. ábra) 

Vagy: 

„Itt nyugszik egy felejthetetlen gyermek, 

ki szülei bánatára 18 éves korába dőlt a halál karjába 

Mert reggel még viruló rózsabimbó voltál, 
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mire leszállt az est te is lehervadtál. 

Odafenn boldogság idelent csak bánat, 

Égi otthonomba jó szüleim várlak 

Higyjetek és vigasztalódjatok, míg eljön az óra, 

mikor megérkeztek a találkozóra.” 

Az utolsó csoportba az olyan sírversek tartoznak, ahol az elhunytat valamilyen betegség 

során vesztették el a hozzátartozók. 

 

„Annyira akartam volna még élni, 

a betegség legyőzött 

Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett” 

Természetesen száz és megannyi sírfeliratot tudnánk leírni, és bemutatni, mi azonban 

igyekeztünk csak a legelterjedtebbeket, és legérdekesebbeket beemelni a munkába.   

A sírfeliratok mellet, legalább olyan érdekesek, a legelterjedtebb férfi és női nevek 

gyakorisága. Mivel feljegyzést készítettünk az összes sírról, így nem esett nehezükre egy diagram 

elkészítése, mely tartalmazza temetőben legtöbbször előforduló női és férfinevek. 

A temetőben leggyakrabban előforduló férfinevek 

Mint láthatjuk a Sándor és József férfinevek a legelterjedtebbek. Természetesen sok más 

férfinév is megtalálható, de azok már elenyésző számban. 

Ugyanez a helyzet női nevek területén is. Ezen a diagramon csak négy női nevet 

tüntettünk fel, mivel az öttől kevesebb számban előfordulókat nem vettük bele. 

42

40
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Sándor József Gábor Lajos Endre
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A temetőben leggyakrabban előforduló női nevek 

Végezetül elmondhatja, hogy, ismét csak sikerült többet megtudnunk egy falu életéről. 

Kárpátaljának eme kis részé is fontos pontja lehet egy nagyobb egésznek..  

Az itt élők mindmáig igyekeznek megőrizni hitüket és szokásaikat. Remélem a következő 

alkalommal a falu másik temetőjét is siketül ennél részletesebben feltárni, hogy elkészüljön egy 

komplex falutörténeti kutatás. 
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Ilona Erzsébet Rozália Mária
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Összegzés 

 

A vallás létünk és életünk egyik alapja. Az ember már ősidők óta hisz valamiben, tiszteli 

a természet elemeit és erőit. A kereszténység pedig megnyugvást ad. Nincs ez másként ma sem. 

A temetők, sírkertek halandóságunk kertjei településünk közösségének minden tagját 

emlékezteti életünk múlandóságára. A sírkövek, fejfák, sírfeliratok holtaknak állítanak emléket, s ez 

élőket figyelmeztetik, hogy a halál életük része. 

Hiszen miféle nemzet az, mely nem ismeri múltját, és nem tiszteli őseit. Az örök 

nyughely, a sírok összessége nemcsak a temetőt jelenti. A temető nemcsak a vég, de valahol a kezdet 

is. 

Munkánk e célból is készült. Feltárni és megismerni eredetünk gyökereit, és utunk végső 

állomását.  

 Kutatásunk jellegzetessége, hogy nemcsak a temető vizsgálatát tűztűk célul, hanem egy 

falu egyházi életének bemutatását is.  A vallás és a halál elválaszthatatlan, hiszen minél közelebb van 

valaki a halálhoz annál vallásosabb. 

 A nagypaládi református egyház bemutatása és a temető feltárása értékmegőrzőként is 

szolgál az utókor számára. 

Reméljük munkánk elkészítésével mi is értéket őriztünk, és sikerült közelebb kerülnünk 

a történelem egy kis-, de annál értékesebb darabjához. 
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Резюме  

 

Oднією з найдавніших форм духовної культури є релігія. Релігійні уявлення людей 

зародилися в далекій давнині. Віра- це одне із основ людьської сутності. Коли людина щиро 

вірить- це дає їй велику внутрішною силу. 

Життя людини не нескінченне, а обривається смертю, небуттям. Кладовища 

цвітнарі, погорби попереджають нас і мешканців нашого населеного пункту про кінцівку 

індивідуального існування.  

Померлим споруджують пам,ятники, надгробні плити і викарбовують які 

нагадують про те, що смерть є невідємною частиною нашого життя. Тпаур є часткою нашої 

культури. 

Кожна нація має знати про своє минуле, з повогою ставитися до своїх предків. 

Смерть, вічий в цілому означають не тільки кладовища. Кладовище не є кінцем, а десь є і 

початком чогось. 

З цією метою готувалось наша робота. Розкрити і впізнати походження нашого 

існування і кінець нашого буття.  

Метою нашої пошукової роботи є не тільки дослідити кладовища, а показати життя 

нашого села, так як людина чим ближче відчуває наближення смерті, тим стає вільш 

віруючою. 

Показом Великополадьської реформатської церкви і дослідженням складовища 

буде служити уінностю для прийдешнього покаління. 

Сподіваємося, що своєю роботою збережемо все те цінне, що є в нас, і 

приблизимось хоч і невеличкою, але тим більш цінною частинкою до великої історії. 
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(1 sz. ábra) A Nagypaládi Református templom
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Melléklet 

(2 sz. melléklet)A nagypaládi temető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3 sz. melléklet)A temető alaprajza  
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(4 sz. ábra) Zolnay István, 1848-49-es 

honvédszázados sírhelye 

(5 sz. ábra) 
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(6 sz. ábra) 
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(7 sz. ábrák) 
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(8 sz. ábra) 
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