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BEVEZETÉS 

 

"A temető halott falu, melyben az élő falu gazdasági és társadalmi törvényei 

érvényesülnek. Ugyanakkor rendkívül régi hagyományok is sokáig fennmaradtak benne, mert az 

ősök tisztelete élteti ezeket,” (Balassa 1989: 8) – írja Balassa Iván, s ezzel talán mindent elárult a 

temetőkutatás fontosságáról és szépségéről. 

Ahhoz, hogy minél több információhoz jussunk egy település múltjával kapcsolatosan, 

bele kell ásnunk magunkat a források tárházába. Rengeteg kutatási módszert ismerünk, a 

történészek levéltárakban, könyvtárakban, de terepen is kutatnak ahhoz, hogy napvilágra hozzanak 

egy-egy újabb hiányzó darabot a régmúltból. De az átlagembernek az elsődleges út a gyökereihez 

az a temető. Az a sírkert, ami bizonyságot ad arról, hogy bár érkeztünk valahonnan, származunk 

valakiktől, de ehhez a darab földhöz tartozunk, itt van a hazánk. Minden család múltját a temetők 

hűen őrzik. De egy sírkert ennél sokkal többről is árulkodik, nem csak a település múltjáról, hanem 

időszakokra bontva a vallási, társadalmi és nemzetiségi összetételéről, demográfiai változásairól is 

tanúskodik. Így egy teljes képet kaphatunk a településen zajló történelmi sorsfordulók 

irányvonaláról. 

Kárpátalja településeinek története napjainkban is kevés szakirodalommal rendelkezik, így 

több aspektusú vizsgálata nem veszített aktualitásából. Beregszász történetével kapcsolatosan 

néhány monográfia, publikáció és brosúra is keletkezett az utóbbi évszázad során, melyek közül a 

legkidolgozottabb Lehoczky Tivadar Bereg vármegye monográfiája (Lehoczky 1881) és Csanádi 

György Sorsfordító évek sodrásában (Csanádi 2004) című kötete. Ezek a művek áttekintést adnak a 

település történeti korszakairól, de nem használják azt a fontos kortörténeti forrást, melyet a temető 

névanyaga, síremlékei, szimbólumai adnak számunkra, ezáltal a város fontos néprajzi és 

művészettörténeti fejlődésének bemutatása marad ki a művekből. Így kutatásom legfőbb aktualitása 

ezen forrás mélyebb megvizsgálása és felhasználása Beregszász múltjának teljesebb 

megismeréséhez.  

Munkám elsődleges célja tehát az, hogy megismerve a temetőkutatás nemzetközi és 

magyarországi szakirodalmát, a temetőkutatás módszertanát, történetét és fajtáit (régészeti és 

néprajzi szempontú), az eddigi elméleti és gyakorlati tapasztalatokat, valamint összegyűjtve a 

korábbi kutatásokról megjelent publikációkat, kialakítsam a saját kutatási módszeremet és 

rögzítsem a beregszászi református temető által nyújtott adatokat, ismereteket. Ehhez alapműként 

használtam például Puntigán József és Puntigán Tünde: A Losonci református temető (Puntigán – 

Puntigán 2003) vagy Gulácsy Géza: A munkácsi (kamjankai) (Gulácsy 2009) régi magyar temető 

című köteteket és egyéb tanulmányokat, kiadványok. Másodsorban pedig egy általános jellemzést 



6 

 

szeretnék adni a beregszászi református temető szimbólumrendszeréről, sírfeliratairól és 

nyelvezetéről. Ezeket a célokat tűztem ki munkám kezdésekor. 

Azért is fontos a temetők kutatása, feltérképezése és rögzítése, hisz a sírhelyek 

tulajdonosainak a hozzátartozói már sokszor vagy nincsenek az élők sorában, vagy nem élnek az 

adott településen. Így ezek a síremlékek elhanyagoltak, nincsenek gondozva, elvesztették eredeti 

képüket és olvashatatlanok, emiatt 25-30 év elteltével engedélyezett a rátemetkezés, vagy 

sírledöntés, ami azt jelenti, hogy 50-100 évente változik a temetők tartalma és arculata. A mi 

munkánk célja tehát az, hogy megmentsük ezeket az igen fontos forrásokat, hisz Beregszászon is a 

lakosság nemzetiségi összetétele a hatalomváltások, migráció, asszimiláció és egyéb tényezők miatt 

folyamatosan változik, így ezzel együtt módosulnak a temetők sírfeliratainak nyelvi és néprajzi 

jellemzői is. 

A kutatás alapfeladatai: megvizsgálni a sírkertek névanyagát, sírfeliratait és szimbolikai 

sajátosságait, amelyek az adott település komplex tükréül szolgálnak a sorsfordulók során. Eszerint 

több néprajzi vonatkozású információt is nyerhetünk a fejfa anyagának, feliratainak és 

szimbólumvilágának megvizsgálásával. A sírfeliratok révén megtudhatjuk a síremlék 

tulajdonosának nemzetiségét, foglalkozását, társadalmi rangját, szerepét egy közösség életében, 

családi kötődéseit, állapotát, halálának okát, stb. 

Munkám kezdő fejezetében szeretném bemutatni témám alanyának, magának a temetőnek 

az elsődleges funkcióit és jellegzetességeit. Valamint a sírkertek kutatásának fontosságát és 

aktualitását is a továbbiakban tervem taglalni. Említésre kerülnek a temetőkutatás módszerei is, s az 

ehhez tartozó kutatási eredményeket is részletesen felvázolom. 

A következő fejezetben szándékom Beregszász történetéből illetve református egyházának 

legfőbb eseményeibe betekintést adni, hiszen a beregszászi református temető területi és tartalmi 

változásaihoz lényegesen hozzájárul ezen két tényező. 

Kutatásom érdemleges része a harmadik és negyedik fejezetben bontakozik ki. Elsősorban 

a beregszászi református temetőről ad leírást, mint a város egyik legsokoldalúbb sírkertéről. Ebben 

a részben szeretnék egy általános jellemzést adni a beregszászi református temetőről, annak 

elhelyezkedéséről a városban. A harmadik fejezet leginkább a beregszászi református temető 

sírjeleire és szimbólumvilágára fókuszál, azok csoportosítására és elemzésére. Munkám negyedik 

része a kutatás záró akkordjának tekinthető, amiben a síremlékeken található felirataitokat 

vizsgálom. Fontos szempont a temetőben található sírfeliratok vegyesnek tekinthető nyelvezete, 

amelyet részben a névanyagok elemzése által vizsgálok. Ebben a fejezetben a magyar és cirill betűs 

feliratok összehasonlító elemzésére is sor fog kerülni. Beregszász nevezetes lakóit is bemutatja, 

akik az előzőekben már említett sírkertben alusszák örök álmukat. 
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І. FEJEZET 

ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ALAPVETÉSEK A TEMETŐKUTATÁSHOZ 

 

1.1. A temető funkciója és jellegzetessége 

Szeretem és keresem őket, 

A gyönyörű, víg temetőket. 

Mert csak az élők sírnak, búsak, 

A temetők mind koszorúsak. 

(Juhász Gyula) 

Egy temetőkutatás elkezdésekor tudnunk kell, hogy mivel állunk szemben, fel kell 

állítanunk céljainkat, s ezeket csak úgy tudjuk kitűzni kellőképpen, ha már van a tarsolyunkban 

némi háttér információ, vagyis alappal rendelkezünk a temető fogalmáról, sajátosságáról, 

szerkezetéről, a sírok tulajdonságairól. Ezek azok a kiindulópontok, amelyek elengedhetetlenek egy 

temető vizsgálatának kezdésekor. Maga a temető az a hely, ahová az emberek a múltjuk egy részét 

temetik, ahol tovább őrzik őket, tovább ápolják, míg van rá lehetőségük. Különböző szokásaik is 

voltak a temetkezés rítusával kapcsolatban. Időről időre változott sajátosságaik a történelem során. 

Sokszor mondják, hogy a sírkert, az maga az élő múlt. S valóban, egy adott település minden 

jellegzetességével ellátott kódrendszert ölel magába, s a mi feladatunk csak annyi, hogy megtudjuk 

azokat fejteni és képesek legyünk azokat olvasni.  

Vagyis a temető az olyan földterület, amelybe valamely település, településcsoport vagy 

emberi közösség halottait temetik. A magyarországi temetők településein belüli elhelyezkedésének 

rendje a magyar történelem időszakában többször változott. A honfoglalás és az államalapítás 

korabeli magyarság valószínűleg az állandó vagy ideiglenes települések lakóterületén kívül 

temetkezett, kis méretű temetőkbe. 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. Előkelőbbek és gazdagabbak a templomban is temetkezhettek. A XVI–XVII. 

században megkezdődött a temetők kitelepítése a templom mellől. A változás sürgetői legtöbbször a 

helyszűkére, a templom állagának romlására és néha egészségi okokra hivatkoztak. A kiköltözés 

országos vonatkozásban elhúzódó folyamat volt, hiszen még a XIX- XX. században napjainkig is 

előfordul sok helyen, hogy a templomok mellé temetkeznek. Az elhúzódó kitelepítési folyamatot a 
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kötelező erejű, 1876. XIV. tc. zárta le. A XX. században gyakran előfordult, hogy a XVIII- XIX. 

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. (Ortutay 1982: 

246.) 

A múltban tehát a temetők mindig a templomok körül vagy mellett kaptak helyet, mely 

gyakorlat a kereszténységgel terjedt el a magyarság körében. Ez a keresztény szokás azonban sok 

ősi pogány elem őrzője is, ami a fából és kőből faragott sírokat jelző monumentálisabb 

plasztikákban jelentkezik. Tulajdonképpen három nagy csoportba oszthatók a holtakra emlékeztető 

sírjelzők: sírkereszteket a katolikus temetőkben találunk, fejfákat és kopjafákat főnként, de nem 

kizárólagosan a protestáns temetőkben. (Domanovszky 1981: 263-264) 

A temető általában a település egyik kiemelkedő helyét foglalja el. Dombos, hegyes 

vidékeken legtöbbször a falu melletti hegyoldalon található, de az Alföldön is igyekeznek 

árvízbiztos helyet találni a sírok számára. Gyakran homokbuckán vagy emelkedettebb térszintű 

homokos területen jelölik ki a temetőhelyet. Sok esetben előfordult, hogy a falut és temetőjét víz 

választotta el egymástól. Ilyen helyeken temetéskor csónakkal vitték a halottat. (Ortutay 1982: 146) 

A kommunikációelmélet és szimbolikus antropológia szempontból a temetési szokássor és 

a temető – a rituális és organizációs jelekkel – ugyanazokat az alapinformációkat fejezi ki. Azt 

foglalja ugyanis össze, hogy a közösséget milyen mértékű veszteség érte. A mód azonban, a 

kódolás rendszere csakúgy, mint az igénybe vett jelcsatornák, alapvetően különböznek egymástól. 

A temetési szokássor a halál által szükségessé vált átalakulást, változást hivatott levezetni, azaz a 

közösség gazdasági-társadalmi belső egyensúlyának helyreállítására kínál normatív keretek között 

intézményesített formát. Ennek megfelelően a változás irányának legfontosabb paramétereit 

hangsúlyozza, reprezentálja. S az ehhez felhasznált jelei, szimbólumai túlnyomórészt múlékonyak. 

A temető pedig – a maga sajátosan rendezett tárgyegyüttesével – az egyes változási folyamatok 

összefoglaló képét nyújtja, azaz a sírokon, sírjeleken az egyén halálakor bekövetkezett változásokat 

szabályozó azonos paramétereket kódolja, természetesen e tárgyegyüttes statikus mivoltának 

megfelelő jelrendszer felhasználásával. A temetési szokássor tehát a halálhoz, mint egyedi, konkrét 

eseményhez – a halál következtében az egyén életében s a közösségben beállt változáshoz – 

való viszonyt reprezentálja, míg a temető magát a tényt. Így egészítik ki egymást az adott esemény 

deklarálására szolgáló időbeli és térbeli rendszerek. (Kunt 2005) 

A temetők művelődéstörténeti jelentőségük mellett a megszentelt tér darabjai, és ebben a 

tekintetben önálló jelentést hordozó szegmensei a helyi hitéletnek. A vallásossághoz való szoros 

kapcsolódást mutatja régebbi temetőink felekezetek szerinti elkülönülése is. Temetőink képe eleve 

magán viseli az ország felekezeti tagoltságának jellemző vonásait. A vallással való szoros 
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kapcsolatot kezdettől fogva tükrözte a templom körüli temetkezés gyakorlata, amely egészen a 

legutóbbi időkig fennmaradt. Vegyes vallású vidékeken évszázadokon át a temető megválasztása is 

a felekezeti hovatartozást jelezte. Közös használatú temetőkben vagy köztemetőkben jól 

elkülönülnek egymástól a protestáns fejfák a katolikus sírkeresztektől, és mindkettő a zsidó 

temetőkben vagy temetőrészekben álló kőtábláktól. Szerkezeti sajátosságok szempontjából a temető 

egésze megszentelt földterület. Belső szerkezete részben a néprajzi szakirodalomból ismert 

társadalmi viszonyokat tükrözi, részben a vallási igényeknek megfelelően alakul ki. Katolikus 

temetőink szakrális központja a kereszt, amely mellett a megfelelő alkalmakkor – húsvéti időszak, 

halottak napja stb. szertartásokat végeznek. Azokban a temetőkben, amelyekben több kereszt is áll, 

közülük valamelyik funkcionális szempontból kitüntetett szerepű. (Bartha 2006: 163-164) 

A temetőbeli virágkultusz a XVIII. század vége előtt jelentéktelen volt. Már a középkorban 

is gyümölcsfák álltak a sírok között és ez a hagyomány később is folytatódott. A gyümölcsfák 

termése legtöbbször az egyházfi vagy az iskolamester jövedelmét növelte. A temetőket árokkal, 

sövénnyel, esetleg kerítéssel vették körül. Kerítést leginkább a római 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. Olyan városokban és 

falvakban, ahol több felekezet élt egymás mellett, több temetőt használtak, és az egyes vallások 

követői külön temetkeztek. A temetők egyházi tulajdonban voltak, sőt a felekezeti 

megosztottságnak megfelelően Magyarország településeinek nagy részében ma is. Ha egy temető 

volt, akkor azt osztották több részre vallások szerint. A halottak ilyenfajta elkülönítése sokszor az 

egyes vallások követőinek társadalmi helyzetében mutatkozó különbözőséget tükrözi. (Ortutay 

1982: 246) 

A temetőket három részre tudjuk osztani létrejöttük időbeli meghatározása szerint. A 

legősibbekben nincs előírt rendhez való igazodás, csupán a tájolásuk és a településhez való 

fordulásuk meghatározott. László Gyula szerint a honfoglalás korában a rokonság egy helyre 

temetkezett, ezt hívjuk bokros temetkezésnek. Ez a szokás a népi és főként az erdélyi 

hagyományokban él. A temető – a halott falu – az élő falu társadalmi képét tükrözi. A második 

csoport a középkori temető, mely a templom körül helyezkedik el. Míg a legújabb típusú a XVIII. 

század óta épült temető, melyben merőleges utak találhatóak, a sírokat nem rendezték égtájak felé. 

Másfél évszázada soros temetkezés alakult ki. A halottakat halálozási sorrendjükben temették, nem 

családi, rokoni kapcsolat szerint. (Kunt 1983: 32) 
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Mivel az első világháborút lezáró békeszerződések aláírásáig a mai Kárpátalja területe a 

Magyar Királyság Ung, Bereg, Ugocsa és részben Máramaros megyéjét alkotta, a temetők 

kialakulása ezen a területen is hasonló fejlődés utat járt be, mint az ország többi részében, így a fent 

leírt jellemzők a kárpátaljai több évszázados múlttal rendelkező települések temetőire is érvényesek. 

Eltérés viszont a XX. századi temetőfejlődésben mutatkozik, mivel a több hatalomváltást megélt 

Kárpátalja magyar települései és egyben temetői is felhígultak, nemzetiségi és vallási téren egyaránt 

vegyesek, színesek lettek. Sok helyen megmaradt a temetők felekezeti jellege, és a temetők 

leképezik a falu nemzetiségi viszonyait.  

 

1.2. A temetőkutatás jelentősége és aktualitása 

Egy nemzetnek csak akkor van jövője, ha ismeri múltját. Kárpátalja több évszázados 

fejlődése folyamán többnemzetiségű lakosságra tett szert, így magyarságának igen fontos, hogy a 

gyökereibe kapaszkodhasson, s így formálja életét, harcoljon megmaradásáért. A temetőkutatások 

eredményei tehát nagyban hozzájárulhatnak annak a tudáshalmaznak a kibővítéséhez, amit a 

településtörténeti monográfiák adnak, s melyek napjainkig hiányosak kárpátaljai vonatkozásban. A 

Kárpát-medence magyar temetőiről kevés leírás áll a rendelkezésünkre, s sok helytörténeti műben 

sincsenek számon tartva, nincsenek bemutatva azok az adatok, amikről a temetők árulkodnak, és 

amelyek nagy segítséget nyújtanának az alapos településtörténeti folyamatok megismeréséhez.  

A temetők megnevezései arra utalnak, hogy a kialakulásuknál döntő szempont volt a 

vallási hovatartozás. Ez a kizárólagosság ma már csak a zsidó temetőkre vonatkozik, amelyek 

vallási hovatartozás szempontjából „tiszták”. A beregszászi református temetőbe a katolikusok a 

XX. század második felétől kezdtek el temetkezni. Ennek okát talán – ugyanúgy mint a Felvidéken 

– abban is lehet keresni, hogy akkorra szinte teljesen megszűntek azok a „hagyományos 

kötöttségek”, amelyek korlátozták a vallásilag vegyes házasságokat. (Puntigán – Puntigán 2003: 24) 

Nemcsak az idő rejti el előlünk ezeket a fontos forrásanyagokat, ami miatt egyre sürgősebb 

munkánk elvégzése, hanem nagyban súlyosbítja a helyzetet az illegális fémgyűjtők tevékenysége is. 

Így a temetőkutatások alatt nemcsak dokumentálás folyik, hanem értékmentés is, amely hozzájárul 

ahhoz, hogy történelmünk hiányzó darabjai a helyükre kerüljenek. 

 

1.3. A temetőkutatás típusai és módszerei  

Egy temetőkutatás két féle módon történhet: régészeti, avagy néprajzi megközelítéssel. 

Ebben az esetben régészeti kutatásokra nincs szükségem, hiszen nem feltárni akarom a sírokat, 

hanem elemezni szeretném azok külső jellemzőit.  
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A régészeti temetőkutatás lényegesen eltér a néprajzitól. A nagyobb hangsúlyt nem a sír 

külső jegyeinek elemzésére szánják, vagyis nem a síremlék jellegzetességei alapján szerzik meg a 

számukra fontos információkat, hanem annak tartalmát vizsgálják, mélyebbre ásnak, hiszen a sír 

belsejét, közvetlenül az elhunytat és annak betemetett környezetét vizsgálják. Így kutatásuk 

szorosan összefügg az antropológiával. „A legtágabb értelemben vett antropológia az ember 

lényegét kutatja – fizikai jellemvonásainak alapján az egyes embereket, mint élőlényeket, valamint 

egyedülálló, nem biológiai jellemvonásaink összességét, azt a jelenséget, amelyet kultúrának 

nevezünk.” (Colin – Paul 1999: 11) 

A régészeti kutatás egyik fő célja a talált emlékanyagot hátrahagyó emberek életmódjának 

rekonstrukciója. Hasonló adatokat tudhatunk meg mindkét temetőkutatással, annyi különbséggel, 

hogy egészen más módszereket használunk. Míg a régészek laboratóriumi vizsgálattal állapítják 

meg az elhunyt elhalálozásának okát, addig a néprajzi módszer alapján lekövetkeztetik a sírkőn 

található adatok alapján. Vagy amíg az archeológusok különböző kormeghatározási módszer 

alapján állapítják meg azt, hogy az elhunyt mikor távozhatott el az élők sorából, addig a néprajzi a 

emlékhely stílusjegyei alapján próbálják megtudni azt. De természetesen mindkét módszernek 

megvannak azok az egyedi vizsgálati területeik, amelyeket a másikkal lehetetlen lenne 

megállapítani. 

Több néprajzi vonatkozású információt nyerhetünk a fejfa anyagának, feliratainak és 

szimbólumvilágának megvizsgálásával. Gyakran előfordul, hogy megtudhatjuk a síremlék 

tulajdonosának nemzetiségét, foglalkozását, társadalmi rangját, szerepét egy közösség életében, 

családi kötődéseit, állapotát, halálának okát, stb. 

A temetkezési szokások, a temetők és temetői sírjelek kutatása napjainkban a 

társadalomtörténet és néprajzkutatások egyik legnépszerűbb területének számít. A magyar lakta 

határon túli területek temetőivel foglalkozó szakirodalmakat nem sorolhatóak a teljes és kimerített 

forrásokhoz, hiszen túlnyomó részt ezek a munkák szórványosak, nem adnak teljes képet, így 

mozaikszerűnek tekinthetőek. 

 

1.4. Gyakorlati eredmények 

A magyar temetőkutatással foglalkozó művek megismeréséhez jó kiindulási pontot nyújt 

Balassa Iván: „A magyar falvak temetői” (Balassa 1989) című írása. Gyűjtőmunkája leginkább a 

falusi temetők sírjeleivel (kereszt, sírkő, gomba, fejfa, kopja, stb.) foglalkozott, amelyeket 

múltjukban és jelenükben is megismerhetünk, valamint számos írásos, ábrázolásos és nyomtatott 

forrást is bemutat. Elmondhatjuk, hogy az első nagyobb terjedelmű szakirodalom, ami a magyar 

falvak temetőinek a bemutatatására és elemzésére szolgál. 
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Magyarországon kívül Kárpátalján és a többi határon túli régióban is történtek a magyar 

vonatkozású temetők történelmi-demográfiai és néprajzi elemzésére, feltérképezésére szolgáló 

kutatások. Ezek a munkák azonban sajnos nincsenek összefüggésben, összhangban, csak részben 

mutatnak egységes képet, módszertant. Jelentős munkája van a felvidéki Fórum Kisebbségkutató 

Intézetnek. Az Intézet Etnológiai Központja, amely székhelyét Komáromban találhatjuk, a dél-

szlovákiai magyar lakta települések temetőit kutatja, dokumentálja. Első nagy eredményeihez 

sorolható a „Temetkezési szokások és a temetőkultúra változásai a 20. században” (L. Juhász 2002) 

címmel kiadott monográfiája, amely 2002-ben 9 temetőről készített írásbeli- és fotó 

dokumentációról, 14 temetőről komplex leírás és fotóadat, 7 temetőről pedig fotódokumentációról 

számol be. A Fórum Kisebbségkutató Intézet jelentős számban adott ki kisebb publikációkat is a 

témával kapcsolatban. Ide sorolhatjuk L. Juhász Ilona: „Fába róva, földbe ütve…” (L. Juhász 2005) 

című művét, amely a kopjafákkal/emlékoszlopokkal foglalkozott, mint szimbolikus eszközökkel a 

szlovákiai magyaroknál. Az intézet kiadványaként jelent meg továbbá a már fentebb idézett, 2003-

ban kiadott „A losonci református temető” című Puntigán József és Puntigán Tünde szerzőpáros 

által írt munka is. A kötet részletesen dokumentálja a sírfeliratokat és egyéb általános adatokat, mint 

például: név, születési és elhalálozási dátum. A szerzők fontos szempontnak tekintették 

megállapítani az elhunytak számát, nemét, életkorát, családi állapotát, vallási hovatartozását, s ha 

van rá adat, akkor társadalmi rangját, foglalkozását is. A sírfeliratokat nyelvi és életkori 

szempontból is megvizsgálták. Az adatok alapján kimutatták Losonc nemzetiségi és életkori 

összetételének változásait. 

Több jelentős munka készült az erdélyi temetők néprajzi kutatásával kapcsolatban, például: 

Balázs Lajos: „Menj ki lelkem a testből…Elmúlás és temetkezés Csíkszentdomonkoson” (Balázs 

1992), Kordics Imre: „Sírok, sírjelek a Váradi-Olaszi temetőben” (Kordics 1998) és Balassa Iván: 

„A székelyföldi Erdővidék temetői” (Balassa 1992) című munkák. 

A kárpátaljai magyar települések temetőivel kapcsolatosan még csak néhány publikáció 

született, s ha összehasonlítjuk a többi Magyarország határain kívülre eső régió munkáihoz, akkor a 

kutatások számát tekintve még kezdetlegesnek mondhatjuk ezt a folyamatot. Négy temetőkutatói 

munkásságot kell megemlítenünk: Gulácsy Géza, a Lehoczky Tivadar Intézet eredményeit, Tóth 

Tamás magyarországi temetőkutató tevékenységét, aki Ungvár, Nagyszőlős és Rahó települések 

temetőiben végzett kutatómunkát (Lehoczky Tivadar Intézet 2011), valamint Ludmila Szaharova, a 

Kárpátaljai Megyei Honismereti Múzeum tudományos munkatársa, aki külön katalógust készített az 

ungvári Kálvária sírjairól. Gulácsy Géza: A munkácsi (kamjankai) régi magyar temető című 

munkáját tekinthetjük az első régi magyar sírkertekkel foglalkozó munkának kárpátaljai tekintetben. 

A kiadvány ábécérendben, táblázatba foglalva adja meg az elhunytak nevét, és a síron található 
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egyéb adatokat: születési és halálozási dátumot, felekezetet, a sír helyét (szektor, sor, hely), illetve a 

fénykép azonosítóját. A táblázatban a feliratok általában változtatás nélkül szerepelnek. Gulácsy a 

temetőt 33 szektorra osztotta fel. A kötethez csatolva van egy CD-melléklet is, amelyen 

megtalálhatjuk a temető sírjainak a digitális fotóadatbázisát (Gulácsy Géza 2009). 

A beregszászi székhelyű Lehoczky Tivadar Intézet 2011-ben beindított rendszeres és 

egységes módszer alapján történő kutatása tekinthető az első rendszerezett kutatási programnak, 

mely kihasználva a XXI. század technikáit digitális fényképtár és adatbázis összeállítására 

vállalkozott. Az általuk végzett terepmunkát két szakaszra osztották: első lépés a terepbejárás és 

terepfelmérés szakasza, második lépésben pedig az un. strukturált szakaszban, leírták és rögzítették 

az adatokat: pl. a temető és a sírok GPS koordinátáit, illetve minden sírról külön – az előre 

maghatározott szempontok szerint – dokumentációt készítettek. A terepmunka során készített 

terepnaplók nem csak a temetők elemzésénél nagyon fontosak, de az adatbázis összeállítása is 

ezekre épült. A terepnaplók elkészítésekor fontos figyelmet fordítottak a sírok részletes leírására és 

megfelelő digitális rögzítésére. A kutatás során elkészítették a temetők általános dokumentálását, 

mely magába foglalta a településen a temető elhelyezkedését és méretét, illetve igyekeztek felmérni 

a temető korát is, melyet a temetőben található legrégebbi sírkövek alapján próbáltak megállapítani. 

A dokumentálás során a temetőben elhelyezkedő sírokról, parcellákról sematikus térképet 

készítettek és rögzítették azokat az adatokat is, melyek a későbbiekben a temetők pontos térképének 

elkészítéséhez járultak hozzá. Az egymásba ékelődő sorokat parcella szerint A-x és A-y, illetve B-x 

és B-y, stb. sorszámozással látták el. A terepnaplóban rögzítésre került minden egyes magyar 

vonatkozású sír. Egy adott sír megvizsgálásához a következő táblázatos szempontrendszer biztosítja 

a sokrétű elemzéshez szükséges adatokat (1. ábra) 

 

1. ábra 

A Lehoczky Tivadar Intézet azóta több kutatási eredménnyel is rendelkezik. Az első 

nagyszabású temető kutatás, a „Magyar síremlékek nyomában Vereckétől Szolyváig” 
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 Magyar vonatkozású sírok feltárása Kárpátalja északnyugati járásainak településein 

címet viseli. A munkát a Felső-Tisza környéki szórványvidékeken végezték a hegyvidéki 

északnyugati járásokban (Nagybereznai, Volóci, Szolyvai, stb). Kárpátalja 3 északnyugati járás 

településeinek a temetőit vizsgálta meg. A települések kiválasztásakor az 1941. évi nemzetiségi 

összetételt mutató térkép volt a meghatározó, ami szerint feltételezhető volt a magyar sírok megléte. 

10 sírkertekben talált síremlékek regisztrálására és dokumentálására került sor. A következő 

temetőkutatásuk „A múlt „élő” tanúi – a temetők” elnevezést viseli. A terepmunkák során összesen 

16 Felső-Tisza vidéki települést kerestek fel, ahol magyar temetők és sírok után kutattak. Összesen 

12 település 17 temetőjét dolgozták fel. A következő temetőkben találtak magyar vonatkozású 

sírokat: Kőrösmezői római katolikus temető, Tiszabogdányi római katolikus temető, Tiszaborkúti 

ortodox temető, Terebesfejérpataki ortodox temető, Rahói római katolikus temető, Nagybocskói 

ortodox temető, Szvidoveci római katolikus temető, Gyertyánligeti régi római katolikus temető, 

Aknaszlatinai régi (besülllyedt) római katolikus temető, Aknaszlatinai új római katolikus temető, 

Aknaszlatinai görög katolikus temető, Técsői őri református-római katolikus temető, valamint a 

Técsői kis római katolikus ortodox temető (Lehoczky Tivadar Intézet 2011). 

Sírversekkel kapcsolatosan pedig több kiváló munka született, amelyek hatalmas 

segítségemre voltak a kutatás elvégzésében, mint például Pénovátz Antal: „Megrakom a szekeremet 

kívís gabonával…” (Pénovátz 2010: 154-176), kárpátaljai vonatkozásban pedig: Penckóferné 

Punykó Mária – Borsos Balázs: Sírversek a Szernye- mocsár környéki magyar falvak temetőiben 

(Penckóferné Punykó – Borsos Balázs 1992: 154-166) 
 
és Sass Szilvia: A Sass Szilvia: „Borzsovai 

sírjelek és sírfeliratok” (Sass Szilvia 2007: 84-87) című munkák.  

A következő fejezetekben egy külön szempontrendszer alapján kívánom elemezni a 

beregszászi református temetőt. De mielőtt bemutatnám a sírkert általános jellemzését, 

sírfeliratainak és szimbólumvilágának stilisztikai vizsgálatát, elengedhetetlen, hogy rövid áttekintést 

ne nyújtsak a város múltjáról, hiszen annak sorsfordulói fontos kiindulópontja és magyarázat a 

temető sírfeliratainak nyelvezetére, jellemzőire és szimbólumhasználatára, amit a temető is tükröz a 

hipotézisem szerint. A következő fejezet tehát Beregszász történetének fontosabb eseményeibe fog 

bepillantást adni. 
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II. FEJEZET 

ADALÉKOK BEREGSZÁSZ TÖRTÉNETÉHEZ 

 

Egy település megismeréséhez az emberek első útja a temetőhöz vezet, hiszen az a 

legutolsó hely, amelyet háborúk idején felégetnek. Ám ennek ellenére minden egyes hatalom váltás 

lábnyomát hagyja és hatalmas befolyásoló erővel bír az emberek életében. Hipotézisemben a 

beregszászi református temetőben ezek a társadalmi változások megtalálhatóak, különös tekintettel 

a sírfeliratokra és a sírkert szimbólumvilágára. Ahhoz, hogy az előbb említett megvizsgált területet 

bemutassam, elengedhetetlen, hogy előtte adalékokat ne szolgáltassak Beregszász történetéből és 

protestáns hitéletéből, amelyek befolyással voltak a temető síremlékeinek jellemzőire. Az alábbi 

fejezet egy történeti áttekintésként fog szolgálni. 

 

2.1 Beregszász településtörténete az évszázadok során 

A magyarok bejövetelekor a XIX. században a város mostani színhelye, különösen a Vérke 

partja már lakott volt, s a honfoglalás után is keletkezett szállás. Államiságunk elején azonban a 

hely jelentéktelen lehetett, mert a vidék központját a szomszéd borzsovai vár képezte, amelyről a 

magát a megyét nevezték el. A monda sokkal előbbre teszi a helység keletkezésének idejét. Ezzel 

kapcsolatban Lehoczky Tivadar is kifejtette véleményét: „Azon regének, mely szerint egy Szász 

nevű pásztor a mostani római katolikus templom helyén viaskodott két bika feltúrt nyomában nagy 

kincset talált, s azon e templomot építette s e körül később a róla Bereg-szásznak elnevezett város 

keletkezett volna, történeti valóságot tulajdonítani nem lehet; annyi bizonyos, hogy Nagy-Bereg 

város címe…egy bikafő s hogy talán ez szolgált a rege alapjául…” (Botlik – Dupka 1991: 65) 

1048 táján e vidék Béla herceg, Endre király testvére birtokában volt, aki a Tisza melléki 

vármegyéket fejedelmi joggal kormányozta, s akkor a tájt még határtalan erdőség borította, melyen 

a bölények és szarvasok s más vadak tömegesen tenyésztek, s ennél fogva a vidék a fejedelemnek 

kedves vadászati területnek szolgált. Majd 1063. évben Béla halála után ennek birtokát, az ország 

harmadát fiai: Géza, László és Lampert örökölték, s vidékünk Lampertnek jutott. (Lehoczky 1881: 

89) 

Így városunkat nagy valószínűséggel Lampert herceg alapította a vulkanikus eredetű 

Beregi-rög lábánál, a XI. század végén, ezért kezdetben Villa Lamperti néven emlegették. Első 

feltételezhető lakói királyi, illetve hercegi vadászok és solymászok lehettek. II. Géza király 

uralkodása idején 1141 táján a gyakori besenyő és kun betörések miatt elnéptelenedett, és ezt 

követően a Rajna vidékéről szászokkal népesítették be újra. Az ekkoriban keletkezett oklevelek 
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ezért már Lampertszász néven jelölték. 1284-ben írták le először Beregháza formában is a nevét. Ez 

azért lehetséges, mert a város végeredményben a Vérke folyó két oldalán elhelyezkedő 

településmagokból alakult ki, vagyis Lampertszász és Beregháza egyesítéséből. Beregszász az 

1241. évi tatárjárás idején megint elpusztult, majd újabb szász telepesekkel virágoztatták fel ismét. 

(Pivárcsi 2010: 261) 

III. Béla uralkodása idején a Vereckei- hágón 1241-ben betörő tatárok Batu-kán 

vezérletével teljesen elpusztították a települést, lakosait legyilkolták vagy elhurcolták. A tatárok 

kivonulása után IV. Béla új betelepülőket hozatott ide, akiket különböző kiváltságokkal ruházott fel. 

1247-ben keltezett kiváltságlevélben például biztosította őket arról, hogy vagyonukkal szabadon 

rendelkezhetnek, vérengzés, tolvajlás, emberölés kivételével minden más ügyben saját hatóságuk az 

illetékes, a város és környékén lakói nemzetiségüktől függetlenül egyenlő jogokat élveznek, a 

környező földeket, vizeket szabadon használhatják, vásáraikat szombatonként tarthatják. V. István, 

aki szintén megfordult vidékünkön, 1271-ben jóváhagyta ezeket a kiváltságokat. Beregszász ekkor 

már Bereg vármegye székhelye volt 1301-ben III. Endre elhunytával kihalt az Árpád-ház. 

Beregszászon ekkor már a korabeli okmányok tanúsága szerint virágzó város volt, abban megyei 

gyűléseket tartottak, mivel népe dolgos emberekből állt, így nem volt nehéz jólétét biztosítania. 

(Csanádi 2004: 10) 

A XIV. század elejétől már rendszeresen itt tartották meg a vármegye közgyűléseit. Károly 

Róbert király nem sokkal halála előtt, 1342-ben ismét megerősítette a város kiváltságait, és 

elöljárósága számára még pallosjogot is biztosított. Utóda, I. (Nagy) Lajos királynéi városként 

édesanyjának, Erzsébet királynénak adományozta, aki állandó udvart is berendeztetett magának itt. 

Ekkoriban még mindig döntően szászok lakták, de már megkezdődött a magyar származású 

polgárság betelepedése is. A város virágzása a XV. század során is tovább folytatódott, elsősorban a 

Luxemburgi Zsigmond király által 1419-ben biztosított további kiváltságokat köszönhetően. 

(Pivárcsi 2010: 261-262) 

1495-ben Ulászló király Bereg megye rendjeihez intézett levelében megerősítette a 

lampertszászi polgárok kiváltságait, felruházta őket annak jogával, hogy az országban bárhova 

utazhassanak, őket sem személyükben, sem vagyonukban senki nem károsíthatta, a kereskedőknek 

sem vámért, sem révért díjat nem kellett fizetni. 1504-től kezdődően a város már Beregszász néven 

szerepelt az okmányokban. Nagy gondot okoztak vidékünkön a törökök egyre nagyobb behatolásai, 

rendszeres portyázásai, kirabolták, kifosztották a városokat, felgyújtották azokat, lakóit rabságba 

hurcolták. Kedvező fordulat csak akkor következett be, amikor Hunyadi János került a hadak élére. 

Hunyadi jól ismerte a korszerű hadviselés fortélyait, a zsoldos seregek irányítását, ezért kiemelkedő 

sikereket ért el a törökök elleni harcban. Kevesen tudják, hogy Hunyadi Jánosnak Bereg megyében 
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is voltak birtokai, többször megfordult vidékünkön, többek között 1446. február 9-én, amikor 

Beregszászt és Várit kereste fel. Az 1526. augusztus 29-i mohácsi ütközet után Szapolyai János és 

Ferdinánd osztrák császár versengtek a magyar koronáért. Az osztrák császár seregei elfoglalták 

vidékünket, de miután 1528. szeptember 25-én Sárospataknál vereséget szenvedtek, kénytelenek 

voltak elhagyni azt, így Munkács vára Szapolyai birtokába jutott. (Csanádi 2004: 12) 

1566-ban nagy pusztítás érte a várost, mely régi fényéből a változott földesurak alatt máris 

sokat vesztett. Ekkor ugyanis a Szapolyai János tokaji táborából visszatért tatárok erre vették 

útjukat, a várost felgyújtották és kirabolták, a népet elhurcolták. Felmérhetetlen kárt okoztak a 

portyázó tatár és török seregek, a Nagylónyán, Izsnyétén, Nagybégányon, Beregszászon, Várin, 

Benén átvonuló tatárok felégették az útjukba eső falvakat A tatárok többször végigpusztították a 

felső-magyarországi vármegyéket, közöttük Bereg vármegyét is. 49 községet tettek a földdel 

egyenlővé, közöttük Beregszászt is. (Csanádi 2004: 13) Az 1567-ben tartott adóösszeírás 

alkalmával derültek ki ezen katasztrófa adatai. Az új városban mindössze csak 2 porta számított 

igazán. (Lehoczky 1881: 97) A város építését elölről kellett kezdeni. 

A XVII. század elején Beregszász az erdélyi fejedelmek fennhatósága alá került, akik 

közül főként Bethlen Gábor tett sokat a város megerősítéséért. 1633-ban I. Rákóczi György és 

felesége, Lorántffy Zsuzsanna fennhatósága alá került, akik tiszteletben tartották és megerősítették 

Beregszász régi kiváltságait. Utóduk, II. Rákóczi György szerencsétlen lengyelországi hadjáratát 

követően, a bosszúra éhes lengyel hadak 1658. június 17-én feldúlták, majd szinte teljesen 

felégették Beregszászt.  

Beregszász a XVII. században az Esterházyaké, annak vidékével együtt. Volt Bethlen 

Gábor erdélyi fejedelemé is, 1633-ban I. Rákóczi György birtoka a város. II. Rákóczi György 

lengyelországi hadjárata alatt. Míg ő bevonult Varsóba, lengyel sereg tört be Vereckén át felégetve 

Munkácsot, Beregszászt, Viskig feldúlva a vidéket. Amikor II. Rákóczi György a szászfalusi 

csatában szerezett sebesülésébe belehalt, 1660-ban, özvegye Báthory Zsófia, családja utolsó 

fiúsított sarja örökli Beregszászt és vidékét is. (Vitéz Kollányi 2005: 311-312) 

1661-ben a török hódoltság idejében a törökök Beregszászt is megsarcolták, környékét 

elpusztították. (Botlik – Dupka 1991: 66) 

1680-ban Báthory Zsófia halála után menye Zrínyi Ilona, majd később annak második férje 

Thököly Imre lettek a város birtokosai. Beregszász gyors fejlődésnek indult, lakossága rohamosan 

gyarapodott (Csanádi 2004: 16). Thököly itt fogadta Apaffy Mihály követeit, akik őt erdélyi 

vagyona elkobzásával és török haragjával fenyegették, ha Lipót császárral békét merne kötni. 1686. 

június 11-én a Zrínyi Ilona által fenntartott munkácsi várból mintegy 350 kuruc vitéz indult el 

Beregszász felé, hogy legyőzzék a beregszászi templom udvarán elbarikádozott labancokat. A harc 
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a kurucok győzelmével ért véget, 225 foglyot ejtettek (Botlik– Dupka 1991: 66). Még alig állt talpra 

ebből a szörnyű pusztításból, amikor 1686-ban a Thököly-felkelést megtorolni igyekvő császári 

hadak ismét lerombolták. Beregszász lakói az elsők között csatlakoztak a Habsburg-ellenes 

Rákóczi-szabadságharchoz (Pivárcsi 2010: 262) 

Egy 1699. évi összeírásban a város lakosságának több mint 90%-a magyar volt. A beregi 

erdőkben bujdosó kurucok voltak a Lengyelországból hazatért II. Rákóczi Ferenc első katonái, 

csatlakozva a Cum Deo Pro Patria et Libertate feliratú zászlóihoz, toborzóihoz, Esze Tamás és Kis 

Albert vezetésével, akik a Habsburg örökösödési háborúba induló Bagossy-ezredet hagyták el 

(Vitéz Kollányi 2005: 312)
.
 

1703. május 22-én Beregszász piacterén is sor került II. Rákóczi Ferenc zászlajának 

kibontására. Ennek emlékezetére a tér ma a vezérlő fejedelem nevét viseli, a téren lévő posta falán 

pedig Esze Tamásnak állítottak emléktáblát (Pivárcsi 2010: 262.).  

1705. szeptember 17-én Nikodémiában elhunyt Thököly Imre végrendeletében II. Rákóczi 

Ferencet tette meg örököséül, így tehát a fejedelem lett Beregszász és vidéke törvényes birtokosa. 

Bereg vármegye és székhelye Beregszász kimagasló szerepet játszott a II. Rákóczi Ferenc vezette 

Habsburg-ellenes szabadságharcban. 1703 májusában kereste fel a fejedelmet a brezáni várban a 

tiszaháti jobbágyok küldöttsége a tarpai Esze Tamás vezetésével. Rákóczi a bécsújhelyi börtönből 

menekült Lengyelországba, ott keresett menedéket az őt üldöző osztrák hatóságok elől. A fejedelem 

a küldöttség előtt kijelentette: aki zászlaja alatt fegyvert fog, azt felszabadítja a földesúri függés 

alól. Esze Tamás és csapata a zászlókkal Váriba érkezett, ahol 1703. május 21-én elfoglalta a tiszai 

réveket és átjárókat, majd gyűlésre hívta a falu népét. Május 22-én Beregszászban éppen vásár volt, 

rengeteg ember gyűlt össze a környékről a mai Rákóczi-téren. Esze Tamás kibontotta Rákóczi 

zászlaját, felolvasta a fejedelem kiáltványát. Itt is sokan csatlakoztak a felkelőkhöz, akik pedig haza 

mentek, messzi földre elvitték a tiszaháti felkelés hírét. A felkelők II. Rákóczi Ferenc közvetlen 

irányításával Munkács felé fordultak. Munkácson 1703. június 27-én adta ki Rákóczi nagy 

visszhangot kiváltó felhívását a magyar néphez. 1707-ben Beregszász azzal a kéréssel fordult a 

fejedelemhez, hogy állítsa vissza a város pallosjogát, mellékelve IV. Béla király 1247-ben keltezett 

kiváltságlevelének másolatát. Sajnos azonban akkor már leáldozóban volt a kuruc felkelés csillaga, 

a fejedelemnek már nem volt módja és ideje a kérés teljesítéséhez (Csanádi 2004: 16-19).  

A Rákóczi-szabadságharc leverése után a Rákóczi-család többi értékével együtt a 

települést a Schönborn család örökölte. A Schönbornok egyébként nem kedvelték Beregszászt, 

ezért leginkább csak a vármegyei gyűlések idején tartózkodtak itt. Fennhatóságuk idején számos 

akadályt gördítettek a város fejlődése elé, emiatt a XVII. század végére még mindig csak 1700 

körül volt Beregszász lakóinak száma (Pivárcsi 2010: 263). 
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1742-ben jelentős emberveszteséggel járt a városban is elterjedő pestis, ami több mint 300 

áldozatot követelt. A pusztán maradt telkekre azután 1749-ben franki németek települtek (Lehoczky 

1881: 107). 

Beregszásznak az 1848-49-es forradalmat és szabadságharcot követő időszak biztosított 

újabb fejlődési lehetőséget. Az 1848. március 17-én keltezett 1. sz. rendeletében Batthyány Lajos 

miniszterelnök elrendelte: Bereg megyében, Beregszászon, Munkácson, Váriban, Tarpán és 

Nagyberegen nemzetőrségeket állítsanak fel. 1848. június 14-én több mint 60 beregszászi önkéntes 

jelentkezett a honvédhadseregbe, s indult el Nagykállóba a X. honvédzászlóaljba felesküdni 

(Botlik- Dupka 1991: 67). 1849. január 8-án Szeles Gábor főbíró elnökletével Jandrisits Antal, Papp 

Ferenc és Pasqual Antal tanácsosokkal találkozott. Beszéde velük köszönő jellegű volt. Hálásan 

üdvözölte őket szerencsés hazatérésükért, örömmel fogadta őket a haza védelmében 18 napig 

fáradozó érdemes városi polgárokat, a sérelmekért őszinte sajnálatát fejezte ki. Erre válaszul 

Jandrisits Antal tanácsos a többi nemzetőr nevében kimondja, hogy a haza védelmére egész 

buzgósággal és elszántsággal indultak, út közben a kiadott rendeleteket pontosan teljesesítették, s a 

csatába férfiasan kiálltak hazájukért. Kéri, ha megtudnák, hogy valamely családfő életét vesztette, 

akkor árváikra gondot fordítsanak. Valamint a csatában elesettekről tartsanak nyilvántartást, hogy 

róluk megemlékezhessenek (Csatáry 1991: 70). 

A szabadságharc leverése után a bécsi kormány mindent megtett annak érdekében, hogy 

beolvassza Magyarországot az „új Ausztriaként” emlegetett összbirodalomba. A Bach Sándor 

belügyminiszterről elnevezett Bach-rendszer I. Ferenc József császár hatalomszilárdító törekvéseit 

fejezte ki, német nyelvű birodalmat akart létrehozni. Így Bereg megyében is a közigazgatás nyelve 

német lett, de ez kevésbé működött, mert még a tisztviselők zöme sem beszélt németül. A 

hatóságok Beregszászt harmadrendű várossá sorvasztották, az egyesített Bereg és Ugocsa vármegye 

székhelye Munkács lett (Csanádi 2004: 35). 

Az 1867. évi osztrák-magyar kiegyezést követően megszűnt a Schönbornok befolyása a 

városra, és a gazdasági fellendülésnek köszönhetően a XIX. század végére már 7000 főnyire 

duzzadt a lakossága. A vasútvonal megjelenése maga után vonta a helyi ipartelep, majd a 

hitelintézet sorának létrejöttét is. A növekvő igények kielégítésére több magyar nyelven oktató 

középiskola is alakult. Bár a helyi magyarság legnagyobb része megmaradt a katolikus hiten, a 

környező falvak reformátusainak engedve mégis itt alakult meg Kárpátalja református püspöki 

hivatala (Pivárcsi 2010: 264).
 

Az 1867-es kiegyezés után Beregszász a független Kossuth-párti politika híve maradt. 

Emiatt gyakran került hátrányos helyzetbe. 1873 elején újonnan felosztották a megyéket, Bereg 

vármegyét Ung megyével egyesítették és székhelyéül Ungvárt jelölték meg. Beregszász nem 
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nyugodott ebbe bele. 1873. december 28-án a megyei képviselőtestület gyűlést tartott, amelyen 

határozat született arról, hogy a Bereg és Ung megyék egyesítéséről szóló elképzelést ne emeljék 

törvényerőre. 1874. január 10-én ismét összehívták a megye bizottmányi gyűlését, amelyen 

egyhangúan visszautasították a két vármegye összevonásáról szóló törvénytervezetet és 30 tagú 

küldöttséget menesztettek Budapestre Horváth István főispán vezetésével. A küldöttség eredményes 

munkát végzett a fővárosban, a két megye összevonását végül is sikerült megakadályozni. A királyi 

törvényszék 1871-ben nyílt meg városunkban, majd megyeháza is, amelynek földszintjén megyei 

levéltárat helyeztek el (Csanádi 2004: 37). 

A XIX. század második felétől kezdődik meg a város viszonylag gyors fejlődése. 

Növekszik a lakosság és az épületek száma is. De a szegényebb réteg gazdasági helyzete nem 

javult. A földek java része és a szőlőültetvények a magyar földbirtokosok, az egyház, vagy zsidók 

kezébe került. A falusi lakosság többsége vagy bérbe vette a földet az uraktól, vagy félproletár 

életet éltek és mindennapi munkából éltek meg. 1869-re 27 nagy és közepes földesurat tartottak 

számon (Белоусов 1969: 115). 

1884-1890 között állami polgári fiúiskola működött, majd reáliskolai tanítás vette kezdetét. 

Az 1895/96-os tanévben szeptember 15-én megnyílt a beregszászi főgimnázium I. osztálya 66 

tanulóval, ahol 1903-ban voltak az első érettségi vizsgák (Botlik- Dupka 1991: 67). 

A XIX. század végén és XX. század elején valamelyest változott Beregszász arculata. Az 

1880-as tűzvész után a város újjáépítésére állami hitelt kaptak. Ezután vette kezdetét az utcák 

rendezése is (Белоусов 1969: 116). 

Az 1905-1907-es oroszországi forradalom hatására az Osztrák Magyar Monarchia 

területén is megerősödtek a forradalmi erők, Kárpátalján, és így Beregszászban is megjelentek az 

első szociáldemokrata csoportok és szervezetek. Az első ilyen szervezet 1905-ben jelent meg a 

városban. 1906-ban már e szervezet vezetése alatt tartották meg a Május Elsejét, demonstrációkat és 

találkozókat szerveztek, melyekre közel 300 ember ment el. A csendőröknek csak fegyverrel 

sikerült feloszlatni a tömeget (Белоусов 1969: 117). 

1912-re az iparban dolgozó városlakók száma közel 2000-re tehető. A beregszászi 

munkásemberek munkás- és életkörülményei nehezek voltak. 12-14 órás munkanap, 

munkanélküliség, éhség és borzalmas életkörülmények jellemezték a beregszászi lakosok 

többségének mindennapjait. A munkaadóktól jelentéktelen fizetést kaptak, ami sokszor 

elégedetlenséghez vezetett (Белоусов 1969: 116). 

Németország 1914. augusztus 1-én hadat üzent Oroszországnak amivel kezdetét vette az 

első világháború, mely sorsdöntő következményekkel járt a magyar nép s szűkebb pátriánk számára 
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is. Augusztus 26-án az orosz csapatok benyomultak Kelet-Galíciába, majd áttörték a Kárpátokat és 

közvetlenül fenyegették Magyarországot (Csanádi 2004: 50). 

1914. augusztus 18-án I. Ferenc József születésnapján Beregszászban a Kossuth-téren 

tábori misét tartottak. Szeptember 20-án a Bereg közölte a város polgármesterének rendeletét, aki a 

kolerajárvány elkerülése céljából betiltotta a Kossuth-téren a vásári árusítást és felhívta a lakosságot 

a köztisztasági szabályok szigorú betartására, megtiltotta a fürdést a Vérkében (Csanádi 2004: 51). 

A háborús helyzetre való tekintettel Bereg megyére is kénytelenek voltak kiterjeszteni a 

rögtönítélő bíráskodást, lázadásért, szökésért, a katonai szolgálat megtagadásáért, kémkedésért kötél 

általi halál járt. Az első tudósítások a sebesültek ellátásáról szeptember 6-án jelentek meg a 

Beregben. Önkéntes ápolónőket toboroztak, gyűjtést rendeztek a hadikórházak számára. 1914. 

október 4-én a Bereg egész oldalas cikkben tudósított arról, hogy Szolyvánál visszaszorították az 

orosz csapatokat, a Polena közelében lezajlott ütközetben 5 magyar katona esett el és 15 sebesült 

meg (Csanádi 2004: 50). 

1914 végén a háború súlypontja a keleti hadszíntérre helyeződött át. Az orosz csapatok 

többször is veszélyeztették a mai értelemben vett Kárpátalját, előőrseik áttörtek a hágókon és csak 

nagy erőfeszítések árán sikerült visszaszorítani azokat (Csanádi 2004: 52). 1915. január 2-án a 

magyar csapatok kénytelenek voltak visszavonulni az Uzsoki-hágónál. Csak január 25-én sikerült 

Bereg megyei Vezérszállásnál visszavetni az oroszok támadását és mintegy 1050 katonát foglyul 

ejteni. Az osztrák-magyar csapatok fokozatosan visszaszorították az ellenséget a Felső-Ung, a 

Latorca és Nagyág völgyeiből és január 27-én visszafoglalták az Uzsoki-hágót (Csanádi 2004: 54). 

A honvédelmi minisztérium elrendelte a 38-42 éves népfelkelésre kötelezett férfiak 

összeírását. Felmentésre csak a pénzügyőrségnél, a határrendőrségnél, a vasútnál, a posta- és 

távíróintézeteknél dolgozói tarthattak igényt. Ugyanakkor a tavaszi munkák elvégzésére 14-napos 

szabadságra engedték a fronton harcoló katonákat (Csanádi 2004: 55). 

A magyar csapatok május 9-én kiszorították az ellenséges csapatokat Kárpátaljáról és 

Galícia földjére léptek. A német hadsereg parancsnokság néhány hónapig Beregszászban volt. 

Ezután a keleti fronton az oroszok támadásba lendültek, a lucki csatában áttörték az osztrák-magyar 

csapatok arcvonalát, minek hatására Románia hadat üzent az Osztrák-Magyar Monarchiának és 

elfoglalta Erdély egy részét, így Magyarországot ellepték az erdélyi menekültek, ami súlyos terhet 

rótt az országra. 1916-ban elkezdődött a hősi halottak holttesteinek hazaszállítása (Csanádi 2004: 

57-63). 1917-ben Magyarország keleti megyéiben a rossz táplálkozás miatt, a tuberkulózis járvány 

tört ki.  

1918. február 17-én közölték a magyarországi újságok az örvendetes hírt, hogy Breszt-

Litovszkban február 9-én megkötötték a békét, majd 10-én az orosz küldöttség is közölte, hogy a 
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hadiállapotot befejezettnek tekinti és elrendeli az orosz haderő teljes leszerelését. Ezt a hírt egész 

Bereg megyében dobszóval hirdették ki, a házakat fellobogózták. Az Oroszország számára súlyos 

békeszerződés végleges megkötésére azonban csak március 3-én került sor. Addig a német és 

osztrák-magyar csapatok az egész frontvonalon támadást indítottak, felhasználva az orosz hadsereg 

felbomlását, néhány nap alatt elfoglalták Lettországot, Észtországot és a mai Ukrajna jelentős részét 

(Csanádi 2004: 63-70). 

Csuha István főispán nyugalomra próbálta inteni az embereket, sikertelenül. Beregszászon 

felvonulást rendeztek, a katonák letépték fejfedőikről a sapkarózsát, fosztogatni kezdték a katonai 

raktárakat. Megalakultak a helyi nemzeti tanácsok, nemzetőrséget szerveztek, kihirdették a 

statáriumot. Egymás után alakultak meg a baloldali pártok helyi szervezetei, elsőként a Nemzeti 

Szociáldemokrata, a Nemzetközi Szociáldemokrata és a Radikális Párté. Beregszászban 1919. 

március 22-én érkezett meg a Tanácsköztársaság megalakulásáról szóló hír. 1919. március 21-22-én 

a város a Tanácshatalom igazgatása alá került. A városban öttagú direktórium vette át a hatalmat. A 

beregszászi direktórium a kormány utasításait hajtotta végre, önálló döntéseket nem hozhatott. Majd 

két napra rá megszervezték a Vörös Hadsereg helyi osztagait, amelynek soraiba 200 beregszászi 

lépett.  

1919. április 22-én felkelés tört ki Beregszászban, amely rövid időre visszaállította a 

polgári-demokratikus hatalmat, semmisnek nyilvánította a direktórium rendeleteit. A felkelést 

leverték, s 1919. április 26-ról 27-re virradó éjszaka román csapatok szállták meg Beregszászt, 

melyeket később cseh csapatok váltottak fel (Csanádi 2004: 71-74). 

Az 1919. szeptember 10-én megkötött Saint-Germain-i békeszerződés értelmében a 

Magyar Királyság Ung, Bereg, Ugocsa és részben Máramaros megyéiből új községi egységet 

hoztak létre, mely a Csehszlovák Köztársaság része lett. A saint-garmaini békeszerződésben kijelölt 

Csehszlovákia keretébe a korábbi Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros által alkotott Kárpátalja 

nagytáj (17 945 km2) több mint a kétharmada (70,7%-a), összesen 12 694 km2 terület került. A 

Kárpátok lábainál, a síkvidéki Tiszahát összefüggő és akkor lényegében színmagyar tájáról és 

annak lakóiról a saint-germaini szerződés természetesen hallgatott. Csak fél év múlva, az 1920. 

február 29-én kelt, és március 6-án a törvények és rendeletek 121. számában kihirdetett, és e napon 

hatályba lépett „Csehszlovák Köztársaság Alkotmánylevele”, című alaptörvényben szerepelt 

először hivatalosan Kárpátalja új cseh neve, a ’Podkarpatská Rus’, illetve másodikként ’Rusínsko’ 

formában (Botlik 2005: 40). A vidék történelmének meghatározó periódusaként beszélhetünk a 

Csehszlovákia kötelékében eltöltött csaknem két évtizedről. Ez idő alatt olyan jelentős változások 

mentek végbe a területen társadalmi és politikai szempontból, amelyek figyelembevétele nélkül 
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nem lehetséges helyesen meghatározni Kárpátaljának az európai történelemben elfoglalt helyét 

(Szakál 2009: 37). 

A Kárpátalját megszálló román majd cseh csapatok kemény katonai diktatúrát vezettek be. 

Betiltották az újságokat, újakat adtak ki, szigorúan cenzúrázták azokat. Az új hatóságok elsősorban 

a magyarokat nyomták el, hozzáláttak vidékünk elszlovákosításához (Csanádi 2004: 75). 

Az 1919-es Saint-Germain-i békeszerződés alapján létrejött Podkarpatszka Ruszban élő 

magyarság a Csehszlovák Köztársaságon belül kisebbséggé vált. Ehhez a társadalmi-politikai 

helyzethez a helyi politikai elitnek és az érdekartikulációt folytató szervezeteknek is 

alkalmazkodniuk kellett. Az új államvezetés programja, valamint a különböző nemzetiségek közötti 

viszony egyre több feszültséget generált a társadalomban, amelynek valamilyen módon hangot 

kellett adni (Szakál 2009: 49). 

A hatalmas adók, és az egyházi szolgáltatások még nehezebbé tették az emberek életét, 

tömeges volt az éhezés és a járványok. Jogaik érvényesítésére 1920 márciusában megalakult a 

Podkarpatszka Ruszi Nemzetközi Szocialista Párt. Ez 1930. január 1-jétől Beregszászban 

pártszervezetként működött, mely 70 kommunistát számlált (Белоусов 1969: 120).  

1923-ban Beregszászt megfosztották városi címétől, önkormányzatát felfüggesztették. Az 

1930-as népszámlálás után a város lakosságának csupán 52%-a vallotta magát magyarnak. Ennek 

oka a szlávosítás, a csehek beköltöztetése, a magyar ajkú zsidók nemzetiséggé való minősítése. Az 

52%-ot csak 3 százalékkal kellett volna leszorítaniuk a legközelebbi népszámlálásig s akkor a 

városi önkormányzat nyelve nem lehetett volna már kizárólagosan magyar az akkori csehszlovák 

törvények értelmében. Az 1932. évi választások után a városi képviselőtestület legerősebb pártja a 

Kommunista Párt volt. A 36 mandátum közül 10 a kommunistáké lett. A beregszászi városi 

képviselőtestületben is megalakították a népfrontot, amelynek tagjai voltak a kommunisták, a 

szociáldemokraták, a Cseh Nemzeti Szocialista Párt (Benes-párt), a Közösségi Polgári Párt a zsidó 

kereskedők és iparosok pártja, valamint a cionisták pártja. A beregszászi népfrontban az irányító 

szerepet a kommunisták töltötték be, egyöntetűen felléptek az Egyesült Magyar Párttal szemben. 

1938-ban a csehszlovák hatóságok megszüntették Beregszász önálló jegyzőségét. A környékbeli 

kisebb falvakkal körjegyzőségbe osztották, amellyel Beregszász megszűnt mint megyeszékhely 

(Botlik-Dupka 1991: 68). 

A cseh uralom alatt Kárpátalja politikai helyzete a 30-as évekre összetetté vált, a munkások 

helyzete nem javult. A szegénység és az éhínség volt a fő oka a lakosság megbetegedéseinek és a 

járványok kialakulásának (tífusz, TBC, malária). Az orvosi ellátás nagyon gyenge volt, a városban 

csak egy régi kórház működött, abban is csak 138 beteg fért el (Белоусов 1969: 122).  
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1938. október 25-én megalakult Kárpát-Ukrajna autonóm kormánya Volosin Ágoston 

vezetésével, amely tulajdonképpen Hitler bábkormánya volt, és megkezdte a Csehszlovákiától való 

elszakadásra irányuló politikai munkáját (Олашин 2009:193). 

1938-ban az úgynevezett első bécsi döntéssel Magyarországhoz visszakerült Beregszászt a 

magyar többségű lakossága miatt a Kárpátalján kiújuló és egyre inkább elmérgesedő nemzetiségi 

ellentétek egy időre elkerülték (Pivárcsi 2010: 264). November 9-én a magyar honvédség bevonult 

Beregszászra. A honvédség fogadására a Kossuth Lajos téren négy órán át tartó lelkes ünnepséget 

szerveztek. Beregszász újra Bereg megye székhelye lett. Amikor az első bécsi döntés értelmében 

Kárpátalja déli, döntő többségében magyarlakta részét Ungvár és Munkács városokkal 

visszacsatolják Magyarországhoz, Volosin kormánya Husztra tette át székhelyét (Brenzovics 2010: 

38). 

1938 novembere után a kárpátukrán kormány megkezdi egy autoriter, fasiszta elemeket 

sem nélkülöző berendezkedés kialakítását. Januárban beszüntetnek minden pártot, nem ukrán 

irányultságú társadalmi szervezetet. Létrehozzák az Ukrán Nemzeti Egyesülést, melynek minden 

egyes községben megalakítják alapszervezetét. Német segítséggel felállítják és felfegyverzik 

rohamosztagukat, a Szics-gárdát, amelyek terrorizálják a népet, üldözik a zsidókat, cseheket, 

magyarokat, a nem ukrán irányultságú ruténokat (Brenzovics 2010: 47). 

1939. január 20-án Volosin rendeletet adott ki valamennyi politikai párt feloszlatásáról, 

hivatalos nyelvé az ukránt nyilvánította, betiltotta a magyar és orosz nyelvű lapokat, feloszlatta a 

magyar és rutén pártokat, egyesületeket. A Kárpát-Ukrajnai Szeimbe megtartandó általános 

választásokat 1939. február 12-én tartották meg, melyek Volosin kormányának győzelmével értek 

véget. Ekkor azonban megváltozott Németország magatartása Kárpát-Ukrajnával szemben. A 

Szovjetunió elleni háborúra készülődő Hitler megértette, hogy szüksége van Magyarország 

támogatására, ezért elfordult Volosintól és kormányától. Már 1939. január 16-án a magyar 

külügyminiszterrel folytatott tárgyalásai során Hitler tulajdonképpen beleegyezését adta abba, hogy 

a magyar katonaság visszafoglalja Kárpátalja egész területét (Csanádi 2004: 114). 

1939. március 14-én Volosin kikiáltotta Kárpát-Ukrajna függetlenségét, azonban másnap a 

Magyar Honvédség bevonult a területekre (Олашин 2009: 196). 

A második világháború szörnyűsége Beregszász városát sem kerülte el. 1942-ben 

Magyarország már érezte a háború elvesztésének szelét, ám egyelőre azonban kénytelen volt 

teljesíteni a németek követeléseit, katonákat küldeni a frontra. Április 12-én Szombathelyről indult 

el az első vasúti szerelvény a 2. magyar hadsereg alakulataival a keleti frontra, melyhez Kárpátalján 

több helyben toborzott század csatlakozott. Sem korszerű fegyverekkel, sem modern 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1939
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_14.
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rp%C3%A1talja
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nehéztüzérséggel, sem tankelhárító fegyverekkel ez a hadsereg nem volt kellőképpen felszerelve. 

Támadás esetén kudarcra voltak ítélve (Csanádi 2004: 132). 

A beregszásziak közül sokan részt vettek a 2. magyar hadsereg Don-kanyarbeli vereséges 

ütközetében. Beregszászban 1943. május 30-án ebből az alkalomból a Hősi Emlékmű előtt 

gyászünnepséget rendeztek, másnap pedig az Oroszlán nagytermében megemlékezést tartottak. A 

lakosság felkészült újabb megpróbáltatásokra. Légoltalmi gyakorlatokat tartottak, a gyújtóbombák 

hatástalanítására a háztulajdonosok kötelesek voltak beszerezni az oltó homokot és hozzáférhető 

helyen tárolni azt (Csanádi 2004: 136). 

Kárpátalján a zsidó lakosság aránya igen magas volt, a lakosságnak mintegy 15-20%-át 

tették, sokan voltak közöttük, akik viszonylag nemrég költöztek a területre. A zsidók nagy része a 

szegénységet gyarapította, jiddisül beszélt, és ortodox volt. A magyarországi zsidók deportálása 

Kárpátalján kezdődött, jogi felhatalmazás nélkül. 1944. április 12-én Endre László értekezletet 

tartott Munkácson, ahol szóban utasította az illetékeseket a deportáció megszervezésére és 

végrehajtására. A kitelepítéseket a tanyákkal és falvakkal kezdték. Először a helyi zsinagógába 

vitték őket, néhány nappal később pedig a nagyobb városok, Ungvár, Munkács, Beregszász, 

Nagyszőlős, Huszt és Técső téglagyáraiban kialakított táborokban gyűjtötték össze a zsidó 

lakosságot. Otthonaikat lepecsételték, ingóságaikról leltárt készítettek ugyan, mindez azonban nem 

akadályozta meg a mindenrendű és rangú csőcseléket abban, hogy a magára hagyott lakásokat 

kifossza. Az egyetlen település, ahol megőrizték a zsidó vagyont, az a munkácsi járási Fornos 

község volt (Brenzovics 2010: 173-174). 

1944. október 28-án bevonult Beregszászba a szovjet hadsereg. Miután Kárpátalját 

Zakarpatszka oblaszty néven az USzSzK-hoz csatolták, Beregszász Beregovo néven járási központ 

lett. Beregszász a Beregovo nevet a csehszlovák uralom idejében kapta, a szovjethatalom 1946. 

június 25-i rendelete értelmében egyszerűen csak visszaállította a csehszlovák hatóságok által annak 

idején kreált, minden történelmi alapot és hagyományt nélkülöző helységneveket (Csanádi 2004: 

197). 

Az 1944-es rendszerváltást követő időszakot Kárpátalja történetében méltán lehet 

drámainak nevezni. Különösen így van ez az itt élő magyarság esetében, akik számára ’44 és az azt 

követő szovjet építés tragédiák sorozatát hozta magával. A Szovjetunió számára a második 

világháborúban Magyarország harcoló, közvetlen katonai ellenfél volt és természetesen ennek a 

vidéknek a magyar lakosságát a magyar nép részének, vagyis bűnös nemzetnek tekintették. 

November 13-án a 4. ukrán front törzse parancsot adott ki arról, hogy a Kárpátalján élő német és 

magyar nemzetiségű, 18 és 50 év közötti férfiaknak három napon belül jelentkezniük kell a 

legközelebbi szovjet katonai parancsnokságon. A magyarok – akik még ekkor nem sejtették, hogy 
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mi vár rájuk – eleget tettek a parancsnak, jelentkeztek abban a hitben, hogy mindössze három napot 

fognak dolgozni, hogy segítsenek a háború után romokban heverő vidék helyreállításában. A 

magyar férfiak első gyalogos menetoszlopait 1944. november 18-án indították útnak szigorú katonai 

kísérettel a szolyvai gyűjtő- és elosztótáborba. A férfiaknak ez a nagyarányú deportálása máig kihat 

a kárpátaljai magyarság helyzetére. Nincs olyan család a területen, amelyet valamilyen módon ne 

érintene, hiszen a „felszabadítóként” bevonuló szovjet hadsereg 00036. számú parancsa szerint, a 

kollektív bűnösség elve alapján elhurcolták a magyar férfilakosság színe-javát (Molnár D. 2010: 49-

50). 

Beregszászból és a járás falvaiból a sztálinisták szintén lágerekbe hurcolták a magyar és 

sváb nemzetiségű férfiakat, akik közül több ezren pusztultak el a különböző táborokban. A 

Beregszászból elhurcolt több mint 1547 férfiból csak 900 tért haza, a többi elpusztult − a legkorábbi 

felmérések szerinti áldozatok száma. Azonban a 2004-ben végzett kutatások egyértelműen 

kimondják, hogy jóval több emberéletet követeltek a lágerek. 

A megalakult népbizottságok összehívott munkácsi kongresszusa egyhangúan elfogadta azt 

a Manifesztumot (Kiáltványt), amely kimondta a „kárpátukránok ősi óhaja”-t, a terület, 

„Kárpátontúli Ukrajna újraegyesülését” Szovjet-Ukrajnával (Botlik 2005: 257). 

A megszálló szovjet hatóságok a helyi kommunista pártszervezetek és a népbizottságok 

megalakításával már 1944. október végétől megkezdték Kárpátalja teljes „bolsevizálását”. 

November 19-én a Zakarpatszka-Ukrajnai Kommunista Párt megalakításával bevezették az 

egypártrendszert, ezután csak az előbbi szerveződés működhetett (Botlik 2005: 264). 

Új korszak kezdődött Beregszász történelmében – „a szocialista átalakulások kora” 

(Белоусов 1969: 124) − ahogyan az ukrán szakirodalom fogalmaz. A Szovjetunió és Csehszlovákia 

között 1945. június 29-én megkötött szerződés értelmében Kárpátalját a Szovjetunióhoz csatolták 

(Олашин 2009: 216-217). A szovjet érában rendbe hozták a világháború alatt felrobbantott 

vasútvonalat, három téglagyárat, egy kenyér- és egy bútorgyárat létesítettek a városban. Azonban a 

környező szőlészeteket államosították, és a hozzá nem értés következtében szinte teljesen 

tönkrement az, amiről Beregszász századokon keresztül nevezetes volt. A mezőgazdaság 

kollektivizálása, a gazdák földjeinek elkobzása révén elkezdődött a kolhozok megszervezése. 

Nagybereg után Beregszászban alakult meg járásunkban a második kolhoz. Alakuló gyűlését a 

városi tanács üléstermében hívták össze. A körzeti végrehajtó bizottság 190 hektár földet és 25 

hektár szőlőt jelölt ki a gazdaság számára, irodáját a kórház kisegítő gazdaságának épületében 

helyezték el, elnökévé Balogh Áront, helyettesévé Szvirida Györgyöt választották. A kolhozt 

Kalininról nevezték el (Csanádi 2004: 200-201). 
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1948-ban az Újjáépítjük Donbászt! program keretében több fiatalt is erőszakosan hurcoltak 

el az USzSzK keleti szénbányáiba dolgozni (Csanádi 2004: 200-201). 

A beregszászi főgimnáziumot bezárták, a túlnyomóan magyarok lakta város magyar 

tanulói csak az általános hét osztályt végezhették anyanyelvükön. Csupán tíz év múlva, 1954-ben 

indult el két magyar nyelvű nyolcadik osztály a mai Kossuth Lajos Középiskolában. 

A hruscsovi enyhülés időszaka alatt egy fokkal javult a helyzet. Ám összevonták a 

Beregszászi, Nagyszőlősi és Ilosvai járásokat. Az új járás központjául Beregszászt tették meg, de a 

hatalmas terület irányíthatatlanná vált. Az áldatlan állapot 1965-ig állt fenn (Csanádi 2004: 213-

215). A parlagföldek meghódításáért indított mozgalom részeként a beregszászi mezőgazdasági 

szakiskola több tanulóját, akaratuk ellenére, Kazahsztánba irányították. 

Politikai légkört tekintve 60-as évek vége és a 70-es évek eleje a brezsnyevizmus korszaka 

volt, amelyet egy társadalomra ráépülő rendszernek lehetett tekinteni. A kárpátaljai kulturális életre 

rányomta bélyegét, mivel a területek felügyelői, pártvezetői nem büszkélkedhettek színvonalas 

műveltséggel. Magyarul nem vagy csak alig tudtak, így erre az időszakra tehető Kárpátalján a 

magyar nyelv színvonalas gyakorlásának visszaesése (Darcsi – Dobos 2013: 100). 

A Szovjetunió széthullásával Beregszász az 1991. augusztus 24-én függetlenné vált 

Ukrajna része lett. A független állam első éveiben gazdasági mélyrepülés vette kezdetét: sorban 

mentek tönkre a korábbi állami üzemek, a kezdeti hanyatlást követően lassan kezd emelkedni az 

életszínvonal (Csanádi 2004: 302-305). 

A mai Beregszásznak a 2001-es népszámlálás adatai szerint közel 26 600 lakosa van 

(12 800 magyar, 10 300 ukrán, 1700 cigány és 1500 orosz), amiben persze benne foglaltatik az 

időközben a városhoz kapcsolt Tasnád, Bulcsú és Beregvégardó községek lakossága. A 2001-ben 

végrehajtott népesség-összeírás során a magyarság már csak relatív többséget alkotott a városban, 

mert a teljes lakosságnak a 48 százalékát tette ki. Ezt az adatot támasztja alá a következő táblázat: 

 

1. táblázat 

A magyar népesség anyanyelvi összetétele Kárpátalja közigazgatási 

egységeiben a 2001-es népszámlálás adatai alapján (Kárpátaljai Megyei 

Statisztikai Hivatal, 2003b (Molnár- Molnár D. 2005: 48) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ukr%C3%A1nok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Oroszok
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A Szovjetunió felbomlásával, az 1991-ben függetlenné vált Ukrajna részeként Beregszász 

hosszú küzdelmet folytatott korábbi rangjának visszaszerzése érdekében. Ezt siker koronázta, és 

2002-ben az ukrán hatóságok megyei jogú városnak ismerték el (Pivárcsi 2010: 265). 

Ukrajnában az 2004-es ún. Narancsos forradalom után az elnöki székbe jutó Viktor 

Juscsenko kormánya volt a kezdeményezője egy új oktatáspolitikának, melynek lényege az 

egységes ukránosítás, asszimilálás, s azt a következményt hozta magával, hogy a magyar 

nemzetiségű szülők gyermekeiket ukrán iskolába kezdték adni a könnyebb boldogulás reményében. 

Az Oktatásügyi Minisztériumnak szándékos ukránosítási politikája jól megszervezett volt, hiszen 

tudták ők is, hogy a kárpátaljai kisebbségi magyarok esetében a nyelvmegtartás valószínűleg egyet 

jelent a nemzeti megmaradással, a nyelvmegtartásnak a család mellett a másik legfontosabb színtere 

pedig az iskola.  

Rövid történelmi áttekintésünk végén levonhatjuk a következményt, hogy Beregszász 

lakosságának nemzetiségi összetétele egy hatalmas változáson ment és megy keresztül a 21. 

századra, aminek gyökereit leginkább a 20. század második felétől figyelhetjük meg. Ezeket a 

változásokat a temetők hűen őrzik. Hipotézisünkben Beregszász történelmi sorsfordulóit 

megfigyelhetjük a beregszászi református temető névanyagának sajátosságaiban. 

 

2.2. Beregszász református hitéletének rövid története 

A történelmi mérföldkövek nyomán nemcsak nemzetiségi összetétele változott Beregszász 

lakosságának, hanem a vallási felekezetek száma is bővült. Mi leginkább a beregszászi református 

vallásúak hitéletét vizsgáltuk a beregszászi református temetőben, bár elnevezése mára csupán 

szimbolikus, mégis a temető elnevezésekor fontos szempont volt a vallási megkülönböztetés a 

temetkezések kijelölésekor. Az alábbiakban Beregszász református hitéletéből szolgálunk 

adalékokat. 

A jelenleg ismert adatok szerint a városban korán elkezdődik az egyházi élet virágzása 

(1271) (Radvánszky 2000: 28). 

Beregszász volt az első város a megyében, amely elfogadta Kálvin tanait. Az új hit követői 

elfoglalták a római katolikus templomot, oltárait lerombolták, szentképei megsemmisítették, az 

ereklyéket kidobták, a szobrokat szétdaraboltál, a szószéket és a keresztelő medencét szétzúzták 

(Kész – Kész – Hájas 2010: 17). 

Azonban meg kell említeni azt is, hogy Beregszászban a római katolikus világban 4 férfi és 

1 női zárda volt alapítva s ellátva szerzetesekkel és apácákkal, akiknek nagyobb részük a vallási 

reformációkor a megújított értelemre térvén, azokból teltek ki a legelső Bereg megyei reformátorok 
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és több egyházi szolgák (Zágoni 2005: 235). Már röviddel a németországi kezdetek után erős 

hatással van az itt élő emberekre (Radvánszky 2000: 28). 

A beregszászi református egyházközség egy a legnevezetesebb és legrégibb egyházak 

közül. 1548 körül újjászervezte Radán Balázs, azelőtt helybeli zárdafőnök. Jelen volt ő, s mint 

helybeli pap elnökölt az itt megtartott 1552. december 1-ei egyházi zsinatban (Zágoni 2005: 235). 

Radán Balázs esperes sokat tett a református vallás terjesztése érdekében, püspök módjára 

lelkészeket is szentelt. Ő a szerzője a régi énekes könyvekben megtalálható 280. dicséretnek. 

Hitéért vértanúságot szenvedett, 1552-ben, amikor a római katolikus templom a reformátusok 

kezére került, egy túlbuzgó római katolikus szerzetes igehirdetés közben nyíllal halálra sebezte. 

Halála után Kálmáncsehi Sánta Márton lett az esperes. Az ő nevéhez fűződik a Beregszászon tartott 

református alakuló zsinat összehívása, melynek határozatai alapját képezték az új hit terjesztésének 

a vidéke (Kész – Kész – Hájas 2010:17). Sajnos ő is a vallási gyűlölködők áldozata lett 1571-ben, 

prédikálása közben egy Somogyi nevű vérengző szerzetes barát nyíllal megölte (Zágoni 2005: 235).  

A XVII. század elején Bocskai István, Bethlen Gábor, majd Rákóczi György bőkezűen 

támogatták az egyházat. Ezt tette később Thököly Imre is. 

Az 1645. évi úrbéri összeírás szerint Rákóczy György idejében itt két pap működött, 

akiknek 2 lakásuk a kántorházzal együtt adómentesek voltak. 1649-ben Lorántffi Zsuzsánna uralma 

alatt a papok házaikhoz és iskoláikhoz szolgáló jobbágyok száma 17 volt, kétségtelen az új város 

azon lakóiból, akik azelőtt a katolikus papoknak tartoztak dolgozni. Báthori Zsófia 1670 körül 

némileg megszorította ugyan a papok jövedelmét, s akadályozta azok munkálatait. Azonban 

Thököly Imre intézkedései következtében 1680 után csakhamar visszaállt korábbi helyzetük. 1684-

ben Szántai István és Gyöngyösi Mihály szolgált, akik egymás ellen még a szószékből is 

mocskolódtak, ami azt hozta magával, hogy a zsinat kizárta őket, valamint 1689-ben Szerencsi 

Gerzsont is botrányos kicsapongásai miatt. Thököly hadjáratának sikertelen vége utána 1688-ban a 

munkácsi várat átadták az osztrákoknak, Kolonics Lipót, mint a Rákóczy árvák gondnoka, ide is 

katolikus papot állított, akinek a református pap birtokának jelentős részét odaadták (Lehoczky 

1881: 138- 141). 

Az 1711. évi fegyverletétel után a szepesi kamara tized fejében adóztatott, amit a katolikus 

lelkésznek juttattak. Ezzel kimozdították a református papokat a Szent Mihály és Jakabról 

elnevezett két oltárnoki telekről, amelyeket a XVI. század óta birtokoltak s ennek következtében át 

kellett költözniük az egykori ferencrendiek telkére, ahol királyi engedély mellett 1715-ben imaházat 

emeltek. 1750-ben megengedte a helytartótanács, hogy a protestáns hitközség harangot 

használhasson (Lehoczky 1881: 138- 141). 
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Az ellenrefomáció alatt a gyülekezetet sok megpróbáltatás érte. Templomát elvették, 

helyette 1715-ben az imaházat megnagyobbították és torony is készült hozzá (Radvánszky 2000: 

28).  

A lelkészség anyakönyveit 1736 óta rendszeresen vezették Bogaméri Ferenc lelkész ideje 

alatt. A város a reformációnak egyik legtermékenyebb helye lett. 1749-ben a beregszászi református 

község egy harangot öntetett helyben, amit a Kaszonyban ülésezett római katolikus bizottság is 

meghallott, s a városba indult abból a célból, hogy és annak használatát betiltsa. Beregszász lakosai 

ezért a harangot még melegen kivették öntésformájából és így forrón kongatták meg (Lehoczky 

1881: 138-141). 1813-ban kezdték el építeni a kőtornyot és a templomot (Radvánszky 2000: 28).  

1918-ban, az I. világháború utolsó évében az osztrák-magyar hatóságok kártalanítás ígérete 

mellett lefoglaltak a gyülekezet három harangjából kettőt, valamint a torony réz tetőzetét. Ennek 

bontása közben a korhadt tetőszerkezet és a száraz zsindelytető kigyulladt, a mennyezet beomlott, 

maga alá temetve az egész belső berendezést az 1904-ben készült 24 változatú gyönyörű templomi 

orgonával együtt. A tűz miatt a hatóság által meghagyott harang is a mélybe zuhant és megrepedt 

(Kész – Kész – Hájas 2010: 17). A templomot vesztett gyülekezet az állami Főgimnázium 

tornacsarnokában talált menedéket. Itt tartották az istentiszteleteket, és 1920-ban itt iktatták be 

Szútor Jenő lelkipásztort (Radvánszky 2000: 28).  

A templom helyreállítása és átépítése teljesen igénybe vette az 1920-as éveket. Csak 1929 

őszére fejeződtek be a munkálatok. Isten háza kívül-belül teljesen megújult. Az elrepedt harangot 

átöntötték és mellé még két kisebbet is készítettek Kisgejőcön. Pótolva lett a tönkrement orgona is 

(Kész – Kész – Hájas 2010: 17). Az új harangot Egry Ferenc öntette 1921-ben, aminek a hivatalos 

felszentelése 1929-ben történt meg. Majd 1924-ben az egyház egy parókiát építetett fel 

(Radvánszky 2000: 28). 

A nagy szeretetnek és tiszteletnek örvendő lelkész a sztálini terror áldozata lett, akárcsak 

Váradi Barna, a református templom kántora, híres dalárdájának karnagya(Kész – Kész – Hájas 

2010: 17). 

1974-ben lelkészképzés indult Beregszászban, az oktatást idősebb lelkészek végezték a 

debreceni teológia követelményei alapján. Húszan végeztek a 6 éves képzés után. Ez segítette 

fenntartani a református egyházat.1988-tól ismét lehetővé vált a lelkészutánpótlás szervezett keretek 

között, a magyarországi teológiák fogadták a kárpátaljai lelkészpalántákat (Hires-László 2010: 30). 

A beregszászi református templom a két karzattal együtt 1100 férőhelyes. Legutolsó belső 

javítása 1987-ben volt. 1996-ban a torony és a tetőzet újrafedésére került sor.  

A beregszászi református egyházközségben a XX. században a következő lelkészek 

szolgáltak: Kallós Tivadar (1876-1919), Szútor Jenő (1920-1951), Illyés István (1951-1965), 
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Forgon Pál (1965-1994), Szabó Béla (1994-1998), Taracközi Gerzson (1998-tól) (Radvánszky 

2000: 28). 

Napjainkban a gyülekezetben rendkívül pezsgő hitélet folyik az egyházközségben. Több 

mint 500 gyerek részesül hitoktatásban. Minden reggel istentisztelet van a templomban. Szinte 

minden délutánra jut valamilyen alkalom: házaspárok bibliaórája, bibliaóra szenvedélybetegségből 

szabadultaknak, imaközösség, asszonykör, stb. A gyülekezet vezető lelkipásztora Taracközi Ferenc. 

Lelkipásztori szolgálatot lát még el a hitközségben: Taracközi Marianna, Maksai Attila, Kincses 

Margaretta, Dancs Róbert. A gyülekezet gondnoka: Sipos Géza (Kész – Kész – Hájas 2010: 17). 
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III. FEJEZET 

A BEREGSZÁSZI REFORMÁTUS TEMETŐ ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE ÉS 

SZIMBÓLUMVILÁGÁNAK ELEMZÉSE 

 

A szimbólumok, jelképek körülvesznek bennünket minden egyes nap. Olyan 

szimbólumokról beszélünk, amelyeket már ismerünk, lényegében a jelképekbe születünk bele. 

Szocializálódásunk alatt elsajátítjuk környezetünk jelképhasználatát, azok jelentéseivel tisztában 

vagyunk. Ezek a szimbólumok jellemzik kicsiny közösségünk, kapcsolatot teremt emberek között, 

információközvetítő szerepük van. Ám, ha kiterjesztjük a jelképek hatókörét, amelyek nemcsak az 

élők számára hordoznak üzeneteket, akkor elmondhatjuk, hogy a temetőkben található 

szimbólumok által betekintést nyerhetünk a település vallási összetételébe és társadalmi 

sajátosságaiba. De ha lebontjuk ezt a települést („a temető, az élő falu” – Balassa Iván szerint) a 

sírkertben lévő legkisebb egységre, vagyis a síremlékekre, akkor ez a fajta megismerés a sírok 

tulajdonosainak néhai életére is vonatkozik: személyét jobban megismerjük, mint például azt, hogy 

melyik vallási felekezethez tartozott, mi volt a szakmája, milyen politikai nézetei voltak, stb.. 

Harmadik fejezetem a síremlékeken található szimbólumokkal foglalkozik, de még mielőtt a 

beregszászi református temető szimbólumvilágát elemezném, elengedhetetlen, hogy előtte be ne 

mutassam magát a sírkertet. Tehát elsősorban egy általános jellemzést adok a temetőről, majd a 

síremlékek jelentőségeire, típusaira és díszítésére is rátérek. 

 

3.1 A beregszászi református temető általános jellemzése 

A beregszászi református temető páratlan történelmi emlék, amely sokat segíthet 

Beregszász történelmének és fejlődésének, polgárai életének tanulmányozásában, megismerésében.  

A város három temetővel rendelkezik: az ún. református (mely csak részben az), a 

katolikus és a zsidó. Ezek közül a legnagyobb területtel a református rendelkezik. A temetők 

megnevezései arra utalnak, hogy a kialakulásuknál döntő szempont volt a vallási hovatartozás. Ez a 

kizárólagosság ma már csak a zsidó temetőkre vonatkozik, amelyek vallási hovatartozás 

szempontjából „tiszták”.  

A beregszászi református temetőbe a katolikusok a XX. század második felétől kezdtek el 

temetkezni. Ennek okát talán – ugyanúgy mint a Felvidéken – abban is lehet keresni, hogy akkorra 

szinte teljesen megszűntek azok a „hagyományos kötöttségek”, amelyek korlátozták a vallásilag 

vegyes házasságokat (Puntigán – Puntigán 2003: 24).  
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A legtöbb történelmi temető a templomok mellett helyezkednek el, ám Mária Terézia 

1775-ben kiadott Generale Normativum in re Sanitas rendelete a temetőket a lakott terület határán 

kívülre helyezte. A XVIII. századtól kezdve a temetőket a templomoktól távolabb telepítették (Deák 

2002: 361). Nincs ez másként Beregszászban sem, hiszen a temetők (református, katolikus és zsidó) 

mind a város peremén található. A református temető a város keleti részén helyezkedik el 

(Mellékletek: 1. térkép). Közel a város határához, a Kígyós falu felé vezető úton. A Puskin utcáról 

lehet megközelíteni. A református temetővel szemben a beregszászi katolikus temető helyezkedik 

el. A két temetőt csak az autóút választja el. Területét tekintve a város református temetője jóval 

nagyobb kiterjedésű, mint a vele szemben elhelyezkedő katolikus temető. A temető legnagyobb 

szélessége (nyugat–keleti) megközelítőleg 326 méter, mely az út mentél került mérésre. 

Legnagyobb hosszúsága (észak–déli) nagyjából 255 méter. A temető területi képe nagyjából 

négyzet alakú, azonban körvonalát megannyi kiszögelés és kanyar tarkítja.  

A terület domborzatát tekintve a sírkert északi- északkeleti része egy dombon helyezkedik 

el, amely a temető legrégebbi részének felel meg. Ez azzal magyarázható, hogy Beregszászban is 

érvényben volt az a fajta törekvés, hogy lehetőleg a település magasabb részére temetkezzenek. Az 

ok egyszerű: az élő el tud menekülni, ha jön az ár, de a halott nem (Kunt 1987: 229) 

A beregszászi református temetőnek több bejárata is van. A legtöbb az út mentén található, 

valamint van egy nagyobb bejárata a Szőlőhegy utca felől, ezenkívül létezik még számos kisebb, 

nem hivatalos megközelítési módja a temetőnek. A temető területének délkeleti részén három 

kisebb bejárat, vagy éppen kijárat található. Egy kijárat a tüdőgondozó felé vezet, melyet 

drótkerítéssel különítenek el a temetőtől. 

A beregszászi református temető területén két kút található, melyek egymástól nagy 

távolságra helyezkednek el. Az egyik a temető nyugati részén, a nagy kereszt mellett található, a 

másik ettől keletebbre, a temető központi részén van. 

Mint már korábban jeleztem, a beregszászi református temető mára már tartalmilag vallási 

tekintetben felhígult, így nem csak protestáns jelképeket, hanem római katolikus, görög katolikus és 

pravoszláv keresztekkel is találkozunk területén. 
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1. kép    2. kép    3. kép 

A keresztek gyakoriak a síremlékeken is, azzal is jelezve az elhunyt vallási hovatartozását. 

A temető régi arculata, szerkezete napjainkra teljesen megváltozott. A régi temető, vagyis 

a régebbi rész jóval keletebbre helyezkedett el, mint a jelenlegi. Ez azt takarja, hogy a régebbi sírok 

a jelenleg működő Mustang sportcentrum, valamint a temető közvetlen szomszédságában lévő 

tüdőgondozó kórház területén lehetett (Mahurszki 2011: 146). 

A legkorábbi az 1840–1860-as években állított sírok többsége nagyon rossz állapotban 

van. Ennek oka a homokos talaj, ami miatt lecsúszott a föld a hegyről, és betemette a sírköveket. 

Szintén kevés síremlék maradt épségben XX. századunk 10’–40’-es éveiből, ám itt nagy szerepet 

játszott elhanyagolt állapotuk is (Razgulov 2000). 

A XIX. századtól a XX. század 40-es évekig terjedő időszaka sírjainak megtalálását 

nehezítette a pontos temetkezési rendszer hiánya ezen időszakban, a sírok és a temető bővülése 

koncentrikusan, mindig a szélek felől zajlott. Egyes sírokból alig maradt fenn valami, sok esetben 

hiányzik a hagyományos kelet-nyugati irányú testhelyzet. 

 

3.2. A síremlékek jellegzetességei, típusai, szimbólumvilága és 

díszítőművészete 

A magyar népi temető viszonylag nagy számban őrzött meg ősi eredetű képzeteket, 

kulturális elemeket. Ilyen például az élő fa, bokor ültetése a sírra. A lélek tartózkodási helyét látták 

benne (Kunt 1983). Lényegében ez lehetett a fejfa kezdetleges változata, s ettől gyökereztethetjük 

eredetét. Később ez változott, kibővített eszményi értéke lett. Gyakran temettek fák tövébe, ezzel is 

azt szimbolizálva, hogy a fában él tovább szerettük. Ezzel magyarázható az, hogy olyan sok fa van 

ültetve a temetőkben. A fa tövébe való temetkezés Európa-szerte honos volt (Balassa 1989: 48-

118). Gyakran ültettek élőfát és fejfát is a sírra. Vannak olyan falvak, ahol a megülepedett sírokra 
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körtefát, akácfát ültettek. A fejfákkal kapcsolatban sok élő szokás van. Az egyik ilyen szokás, 

miszerint a fejfát addig kell elkészíteni, amíg a halott ki van terítve, hogy azzal vihessék ki a 

temetőbe. A fejfafaragás kaláka munkának számított, nem kértek érte fizetséget (kivétel idegentől), 

más módon viszonozták a segítséget (Kunt 1983). 

De legpontosabban Balassa Iván volt az, aki kellőképpen definiálta a fejfa fogalmát. 

Szerinte a fejfa, - mint neve is mutatja – szóösszetétel, melyet a fej+fa szavak alkotnak, értelmezése 

kétirányú, egyrészről jelölheti magát az elhunytat, hiszen a fejfa részeinek elnevezése is mutatja: 

fej+törzs+láb, másrészről, hogy e sírjelet mindig a sírban nyugvó feje fölé állítják. 

A fejfák elhelyezkedése minden időben a közösség által meghatározott tradícióhoz 

kötődött. A sírok Kelet-nyugat tájolásúak, ahol a sírokban az elhunytat hanyatt fektették, lába 

keletnek, feje nyugatnak feküdt, így arccal kelet felé nézett. A fejfa minden esetben a halott feje 

fölé került (Balassa 1973: 231). 

A kőből készült sírkeresztek falusi kőfaragók munkái, zömmel nem mutatnak oly 

jellegzetességeket, melyek alapján a népművészethez tartozóknak mondhatnánk e munkákat. 

Vannak azonban kisebb térségek, ahol a paraszt kőművesek, kőfaragók olyan kereszteket faragtak 

ki kőből, melyek fenntartás nélkül népművészeti alkotásnak tekintendők. „Sajnos éppen ezekre a 

legutóbbi időkig nem figyeltünk fel, így csak kicsi maradék emlékanyag bizonyítja, hogy az uralkodó 

osztályokból eltérő népi ízlés önálló formaalakításra képes oly területeken is, ahol általában a 

felülről jött „szállományhoz” igazodott” (Domanovszky 1981: 264-265). 

Jellegzetesen magyar a másik két forma is: a fejfa és a kopjafa. Feltehető, hogy 

mindkettőnek igen ősi magyar előzményei vannak. Eredetükről több elmélet született. Az utóbbiról 

elfogadott az a feltételezés, hogy az ősi magyar kopjás temetkezésnek kései maradványa. 

Rendeltetésük az volt, hogy a tetejükre állították az elhunytnak zászlós kopjáját. Később – hogy 

mettől kezdve, nem tudjuk – maga a díszesen faragott kopjafa már önállóan töltötte be a jelzés 

szerepét (Domanovszky 1981: 264-265).  

A fejfák éppoly változatos formát mutatnak, mint a kopják. Nem kötődnek csupán a 

hasábból és kockából kialakítható formavilághoz, a legömbölyített alakzatok és formabontások is 

szerepet kaptak kialakításukban. Van egy csoportjuk, mely különösen az ország keleti részére, 

főként Bereg – Szabolcs – Szatmár megyék magyar temetőire jellemző: a csónakorra emlékeztető 

fejforma (Domanovszky 1981: 264-265).  

A fejfákat és kopjafákat, alakjuk szerint, elsőnek Nóvák J. László osztotta típus 

csoportokba és pedig négybe. Ezek közül az elsőt egyszerűen fejefának nevezi és ide sorolja 

mindazokat, melyek a „fatömb, fadorong karakterét magukon viselő emlékek", második az oszlopos 

fejefák, melyeknek mind a négy oldala egyformán van kiképezve; a harmadik az alakjáról már jól 
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ismert kopjafák csoportja, a negyedikbe a táblás fejefák tartoznak, „a sírkövek széles lapjaihoz 

hasonlók'' (Domanovszky 1937: 92). 

A magyar falvak temetőiben előforduló sírjelek többek között vallási szempontból 

differenciáltak. A katolikusok körében – elsősorban a 20. század második felében teret hódító 

kőből, márványból, stb. készült különféle alakú sírjelektől eltekintve – a (fából, kőből, fémből 

készült) kereszt volt az általános, a protestánsok sírjainak nagy részét fából faragott fejfákkal 

jelölték, s néhány helyen azzal jelölik még napjainkban is (L. Juhász 2005: 11). 

Ezekkel az ismeretekkel a markunkban már könnyen megállapíthatjuk, hogy kutatásunk 

alatt milyen fejfákba botlunk bele. Az is fontos kutatási szempont, hogy az adott síremlék milyen 

anyagból készült. Jelen esetben a beregszászi református temető vizsgálatakor számos különböző 

fejfával találkoztunk. Nagy többségük betonból készült. Már egyre nagyobb arányban vannak a 

márványból készült síremlékek. Vannak még fémből készültek, melyet kőbe véstek, s fennmaradtak 

még a fából készített fejfák is, bár már sokkal ritkább, mint például más akár falusi települések 

temetőiben Kárpátalján.  

A beregszászi református temető fejfái igen változatosak. A legtöbb síremlék betonból 

készült, amelyen fekete vagy fehér márvány szolgál az elhunyt adatainak felvésési helyéül. Ám a 

sírkert keleti és északkeleti részén, ahol a temető legrégebbi sírjai találhatóak, több kőből faragott 

síremlékkel is találkozunk. A temető centrális részén akadnak fából készült fejfák, amelyekre 

hagyományos módon rávésték az elhunyt adatait. A szovjet hatalom befolyásaként kell 

megemlítenem azokat a vasgúla alakú síremlékeket, amelyek pirosra lettek festve – legtöbbjük 

szovjet katonasír. De a legnagyobb arányt mégis a betonból, márványból és fémből készült fejfák 

adják. Csak márványból készült síremlékeket csupán az igen tehetős hozzátartozók engedhettek 

meg, így a többihez képest kevesebb van belőlük. A fémből készült fejfáknak két típusát 

különböztethetjük meg a beregszászi református temetőben: a vaskereszteket (vallási 

hovatartozástól függően többféle kereszt készítése) és a fémtáblákat. Utóbbit anyagilag olcsóbb 

igényelni, ami a város lakosságának megélhetési nehézségei szempontjából egy komoly indok. 

Fából készült fejfákkal pedig igen csekély számban találkozunk. Csupán a friss síroknál vannak, 

ahol csak ideiglenesen, míg a nagyobb és időt állóbb síremlék el nem készül, addig fejfa nélkül az 

elhunyt nem maradhat. Kevés számukat azzal magyarázhatjuk, hogy hamar elveszíti eredeti képét, 

elkorhad és tönkremegy, míg a betonból készült síremlék megállja az idő vasfogát. 

 

3.3.A fejfák díszítése és szimbólumvilága 

A fejfa a halott képmásából (bálványból) személyi adatokat tartalmazó „emléktábla” lett. 

Antropomorf elnevezések is a fejfa-formák emberalak-eredetére utalnak: láb, derék, mejj, váll, 
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nyak, konty, törzs, homlok, szemöldök, kaláris (gyöngysor). A fejfán régen nem volt írás, a 

jelrendszeréből lehetett következtetni a halott nemére, katonai rangjára, vitézi, hősi tetteire, családi 

állapotára, korára, társadalmi és vagyoni helyzetére, elhalálozás idejére (Dr. Kós 1972: 227-237). 

A Magyar Néprajzi Lexikonban a sírjelek definiálását a következő megfogalmazásban 

olvashatjuk: „a sírjelek a halott sírjának helyét jelző objektumok, amelyek általában a halott 

vallását, gyakran nemét, korcsoportját is jelölik (Ortutay 1981: 452-459). Alapműként szolgál Kunt 

Ernő: „A magyar népi temetők szemiotikai elemzése”, „Kísérlet sírjelek népművészeti 

elemzéséhez” c. munkái, Burgyán Miklós: „Magyarországi szívalakú sírjelek” (Burgyán 2007) (, 

Bartha Elek: „Temetők, sírjelek, fejfák: gondolatok egy magyar fejfa monográfia kapcsán” (Bartha 

2007) és még sorolhatnánk azokat az igen fontos szakmunkákat, amelyek irányvonalat és 

módszertant biztosítanak a néprajz kutatók számára. 

A fejfákról már távolról megállapítható volt, ki nyugszik alatta, anélkül, hogy a feliratot 

elolvastuk volna. Ezen jelképek, díszítmények megóvása nem csak egy hagyomány továbbélésének 

lehetőségét adja meg az utókor számára, de tiszteletet is nyújt az ősök, az elődök emlékezetének 

(Balassa 1945: 69-70). Valamint ezeket a motívumokat a mai napig használják, ismerik azok 

jelentését. Sokszor ezek a szimbólumok a vallási hovatartozást akarják jelezni. Katolikus 

síremlékeken jellemző Szűz Mária vagy Jézus, angyalok ábrázolása. De gyakran többről van szó, 

mint közvetlen szimbólumok halmozásáról. Ilyen például, amikor különböző növényi 

motívumokkal, állati ábrázolással látják el a fejfákat.  

A szimbólumok saját kultúránk és valamennyi emberi civilizáció megismeréséhez 

elvezetnek, hiszen gondolkodásmódunk alapvető sajátossága a (jel)képek használata. A környezet 

természeti jelenségei, élőlényei és maguk az ember teremtette tárgyak is a képalkotás 

alapszókincsébe tartoznak. Minden a világról alkotott tudás kifejezőjévé és érzéki szemléltetőjévé 

válhat. Például a fény, az ég mindenütt a menny, az istenség, a földön túli erő szimbóluma, és 

a sötétséghez egyetemes érvénnyel kapcsolódik a pusztulás, a halál képzete (Pál – Újvári 2001). 

A protestánsok sírjain legelterjedtebbek s legváltozatosabb formai gazdagságúak a fából 

készült sírjelek. Bár az utóbbi időkben ezek helyét egyre inkább átvették a különböző más 

anyagokból készülő sírjelek. A fejfa formájának alakítási lehetőségeit a fatörzs mint kiinduló forma 

s a megmunkálás módja határozta meg. E meglehetősen szűk lehetőségek között mégis a változatok 

rendkívüli sokfélesége alakult ki (Pál – Újvári 2001: 91-98). 

A sírkeresztek díszítése többnyire a barokkos formákat követő belső plasztikus 

tagoltságból adódik. A kopjafák dísze maga a mértanias, erős tagoltságú plasztikus faragás. A fejfák 

homlokzati részén – a feliratok felett – különböző, egyszerű vonalas díszítményt véstek be. A 

kifaragott fejfát a legtöbb vidéken megfüstölték, hogy időt állóbb legyen. A díszítményeket a 
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füstölés után vésték be, így azok a sötétbarna-feketés lapból a fa nyers színében tűntek elő. A 

díszítmények kisebb számban geometrikusak, a körbe szerkesztett hat körívből alakított rozetták 

különböző változatai. Igen gyakori a szomorúfűznek mint temetői szimbólumnak különböző 

megoldása. A cserépből kinövő tulipán sem ritka. Lényegében tehát a díszítmények nagy része 

növényi eredetű (Domanovszky 1981: 265). 

A szimbólumok világát gyakran tekintik titkosnak, misztikusnak. Ebben az értelmezésben 

– a hieroglifákhoz hasonlóan – meg kell fejteni és újra meg kell tanulni jelentésüket. Kétségtelen, 

hogy bizonyos jelek – elsősorban a nem képszerű (non-ikonikus) szimbólumok, például a 

geometrikus jelek – kizárólag az azokat megalkotó kultúra ismeretében értelmezhetők, vagy – 

forrásértékű adatok híján – örökre némák maradnak. De a jelképek döntő hányada, a képszerű 

(ikonikus) jelek olyan természetességgel hordozzák jelentéseiket, hogy értelmezésük kézenfekvő. 

Nem igényel magyarázatot az, hogy az oroszlán elsődleges szimbolikus jelentésében miért a 

hatalom és az erő, a bárány pedig miért a gyengeség és a szelídség megtestesítője (Pál – Újvári 

2001). 

Kunt Ernő szerint a síremlékek szimbólumai csupán csak díszítő motívumként 

szerepelnek, ám nem zárja ki az üzenet- és személyes információ tartalmát sem. Munkájában leírja, 

hogy a leggyakoribb szimbólumok, azok a szív, csillag, virág, bimbó, fa (szomorúfűz), esetleg 

stilizált madár ábrázolások. A kód legkisebb elemének a síkbeli díszítmények egy motívumát, 

alapelemét tekintjük. (Egy fejfán általában egy motívum szokott szerepelni.) (Kunt 1975: 475-507). 

A szimbólumok azért voltak nagyon fontosak a keresztény egyházak számára, mert a 

segítségükkel az írástudatlan embereket is tanítani tudták (Dhanjal 2011: 98). 

A beregszászi református temetőben számos szimbólummal találkoztunk a síremlékeken. 

Mind különleges üzenetet hordoz. Hol az elhunytról mesélnek, mint például a vallási hovatartozását 

jelölő, szakmájára utaló, korai halálát jelző jelképek; hol pedig a politikai hatalom és eszme 

befolyása mutatkozik meg a síremlék szimbólumán. A sírkertben talált szimbólumokat a következő 

kategóriákba csoportosítottuk: 

 vallási hovatartozást jelölő szimbólumok – az elhunyt hozzátartozója fontosnak tartja 

feltűntetni, hogy melyik felekezethez tartozott szerette, valamint ezáltal megkülönböztetésre kerül a 

tőle eltérő vallásúaktól. A beregszászi református temető átfésülése alkalmával rengeteg ilyen 

szimbólummal találkozunk, amelyek többnyire minden temetőben előfordulnak, így tipikus 

keresztény jelképekről beszélünk. Az itt fellelt szimbólumok közül a leggyakoribbak az alábbiak, 

melyek jelentését  Pál József – Újvári Edit szimbólumtára valamint Hoppál Mihály jelképtára 

alapján definiáltuk: 
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A katolikus vallásúak leggyakoribb jelölése a kereszt – amely az egyetemes jelképek közé 

tartozik. Rajta halad keresztül a világ tengelye. Minden körülötte forog. Itt található a világegyetem 

középpontja, ő maga a világfa, Jákob lajtorjája, az eget és a Földet összekötő kapocs. Egyszerre 

jelképezi a szenvedést és a megbocsátást (Dhanjal 2011: 102).  

A kereszt legrégebbi és legelterjedtebb szimbólumok közé tartozik; számos mitologikus és 

vallási rendszerben megtalálható. Jézus Krisztus második eljövetelekor az „Emberfia” jele (Mt 

24,30). Nagy Konstantin császár számára Krisztus keresztje a győzelem jele: „In hoc signo vinces” 

(E jelben győzni fogsz). A teológiai erények közül a Hit allegorikus alakjának attribútuma. Az 

ókeresztények a kereszt helyett gyakran titkos ismertetőjelet alkalmaztak (hal, horgony). A 

középkorban azt tartották, hogy Krisztus keresztjét a tudás fájából készítették. Egy másik 

hagyomány szerint az élet fájából készítették, és ezért képes feltámasztani a halottakat (Jel 2,7; 

22,2). Hasonló kontextusban jelenik meg egy középkori német szövegben is a kereszt: olyan fa, 

amelynek gyökerei a Pokolba nyúlnak, csúcsa Isten trónusánál van, és ágai között tartja a világot. 

Szimbolizálhatja a halált vagy a szenvedést, és az áldozat elfogadását (Pál – Újvári 2001).  

A felekezeti életben is változások mentek végbe Kárpátalján. Találunk olyan települést, 

amelyek felekezetileg „tisztának” mondhatóak, tehát katolikusok, máshol reformátusok vannak 

többségben. 1946-tól az eddig csak görög katolikusoknak regisztráltak helyébe egy módosítást 

eszközöltek, ami megkülönbözteti már az ortodox és pravoszláv felekezethez tartozóakat is (Dr. 

Árpa 1993: 23-26). A felekezeti megkülönböztetést könnyítették a kereszt szimbólumok, amelyeket 

egyértelműen jelölik, hogy a síremlék tulajdonosa ortodox, görög- vagy római katolikus 

felekezethez tartozott. 

A beregszászi református temetőben talált legtöbb kereszt a latin kereszttel egyezett meg, 

amelynek egymással merőleges szárai nem egyenlő hosszúak: a függőleges szár jóval hosszabb, 

mint az azt metsző vízszintes. A keresztek világa és megkülönböztetése roppant izgalmas területe 

volt kutatásunknak, mivel nemcsak latin keresztekkel találkoztunk a sírkert körbejárásakor, hanem 

hármas keresztekkel is. Két változatát ismerjük: az egyikben az alsó kereszt szál azonos 

hosszúságú a felsővel, amelyet ma a görög-katolikus egyház használ; a másik változatban már az 

alsó kereszt szál ferdén van ábrázolva – ezt az ortodox, más néven pravoszláv vallásúak használnak. 

A ferde szálat azzal magyarázzák, hogy az szolgált Jézus felszögezett lábának támasztékául. 

 

http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm#J%C3%A9zus
http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm#hal
http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm#horgony
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4. kép     5. kép 

A katolikus jelképekhez tartoznak még a következő szimbólumok, amelyek megtalálhatóak 

a beregszászi református temetőben: Szűzanya, feszület. A Szűzanya, vagy más megnevezésben 

Szűz Mária szerepe a síremlékeken több jelentésű. A katolikus egyházban a hívők számára a 

szentek közbenjáró feladatkörrel bírnak Istennél, a református egyháztól eltérően, ahol csak Jézus 

Krisztus tölti be ezt a szerepet. Így Szűz Mária képét csakis katolikus vallású sírokon találjuk meg. 

A temetői szimbólumvilágban jelenléte többértelmű: védelmezi a lelkeket és biztosítja helyüket a 

Paradicsomban. 

 

6. kép 

Számos síremléken találkozunk feszülettel, amely a keresztre feszített Jézus Krisztus 

jelképe (Pál – Újvári 2001). Ilyeneket az V. századtól kezdve ismerünk, mert korábban a keresztre 

feszítés megalázó voltának eleven emléke miatt (csak a legelvetemültebb bűnözőket és a 

rabszolgákat sújtották ezzel a kivégzési móddal) egyszerű kereszttel vagy rajta látható hallal ill. 

báránnyal szimbolizálták Krisztus kereszthalálát (Hoppál – Jankovics 2000: 68). 

A református szimbólumokhoz tartozik a kehely és a szomorúfűz. A csüngő ágú fűz a 

panaszok fája volt, innen kapta nevét: szomorúfűz (Guillemot – Blumel 2009: 179). Molnár Mihály 

úgy véli, hogy a szomorúfűz általános szimbólum, amely mind a keresztény, mind a zsidó sírjeleken 
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megtalálható (Molnár 2000: 6). Balassa Iván szerint viszont a szomorúfűz kimondottan a 

reformátusság halálábrázoló szimbóluma, amely legelőször Debrecen környékén tűnt fel, és innen 

terjedt a magyar nyelvterület szélei felé (Balassa 1992: 76). A fejfa részének fő, egyben központi 

motívuma a fűzfa vagy egyszerűbb formájában az inda motívum.  

−„Szomorú fűz hervadt lombja, 

Ráhajlik a sírhalomra.” 

Az inda motívum kiinduló pontja lehet az egy vésetű föld jelzésből vagy az edény 

különböző formátumaiból. A fűzfa ábrázolása a stilizált egy vésetű törzzsel rendelkezőtől kezdve, a 

gazdagabb kialakítású 3-7-9 elágazású fűzfáig terjed. A fűzfa törzse egyvésetű, kettős hullámvonalú 

vagy törzsábrázolású is lehet (Domanovszky 1937: 97).  

   

7. kép      8. kép 

 A kehely – tipikus protestáns jelkép. Ezzel a szimbólummal jelzik, többnyire a református 

vallási hovatartozású elhunyt sírján azt, hogy milyen vallást gyakorolt. Díszes, talpas ivóedény. A 

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

keresztény hagyományban szintén gazdag jelentésrendszer kapcsolódott hozzá. Az Ószövetségben 

Ábrahám és Melkizedek találkozásakor, a Melkizedek által használt boroskehely a tipológiai 

szimbolizmus szerint az eucharisztia kelyhének előképe (Ter 14,18). Jelentheti Isten büntetését, 

haragját, a pusztítást (Iz 51,17–22; Zsolt 75,9). Ezzel szemben a teli, túlcsorduló pohár Isten 

adománya, jótéteménye, a szabadulás (Zsolt 23,5). A keresztény liturgiában a kehely a mise során 

az átváltozó bor befogadására szolgáló talpas ivóedény. Ez a „kehely csodája”, a mysterium calicis, 

http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm#%C3%81brah%C3%A1m
http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm#bor
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amely az Utolsó vacsorára és Krisztus feláldozására utal (Mt 26,27–28). Ezért a kehely a keresztény 

hűség jelképe, a teológiai erények közül a Hit attribútuma. Pál apostol az 1Kor 10,16 versében utal 

a Krisztussal való közösségre, amely a kehely által valósul meg. A keserű pohár a mártírium és 

egyben az üdv kelyhe is (Mt 26,39–42) (Pál – Újvári 2001). 

Keresztény szimbólumként tartjuk számon az urnát is, amely ritka a beregszászi 

református temetőben, ám akad példa előfordulására. A temetési urnák, melyek a halott hamvait 

tartalmazzák, bizonyos értelemben az anyaméhet, az anyaföldbe való visszatérést jelképezik, de a 

ház szimbolikájához is kapcsolódhat, hiszen az urnák a halott földi maradványainak végső 

lakhelyéül szolgálnak. A keresztény szimbolikában a temetkezési urnák Krisztus sziklasírját idézik 

(Pál – Újvári 2001). A bölcső–ágy–koporsó hármasság által jelzett életfolyamat utolsó stádiumának, 

a halálnak a megjelenítője. Az urnából kitörő tűz a feltámadás, a halál utáni élet jelképe. Egyiptomi 

ábrázolásokon a mérlegre állított urna a halott lelke (mérleg). A római ember és ház alakú halotti 

urnák a „lélek” és a „test” jelentést is hordozták (Pál – Újvári 2001). 

Külön csoportba tartoznak az emberi alakok, ilyen szimbólumok például a sirató 

asszonyok vagy az angyalok is. Utóbbival leggyakrabban gyermeksírokon találkozunk. Az angyal 

– rendszerint szárnyas, emberi vonásokkal felruházott, légies, szellemi lény, közvetítő Isten és 

ember között (Hoppál – Jankovics – Szemadám 2000: 24). Igazából ezt a szimbólumot nem 

szükségszerű magyarázni, hiszen a holttest lelke angyal képében él tovább a hozzátartozók 

szívében. A zsidó és ókeresztény hagyományban Isten követe (gör. angelosz „hírnök”, „küldött”). 

Szellemlény; elsődleges szerepe az isteni és a földi szféra, a teremtő és a teremtett közötti 

közvetítés. Az ókeresztény művészetben szárny nélküli férfialak jelenítette meg az angyalokat, csak 

a IV. századtól kezdődően ábrázolták szárnyas figuraként. „Lélekvivő” jelentésben látható a 

gyermek képében ábrázolt lelket égbe vivő angyal (Pál – Újvári 2001).  

      

9. kép       10. kép 

http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm#m%C3%A9rleg
http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm#h%C3%A1z
http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm#sz%C3%A1rny
http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm#gyermek
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 A beregszászi református temető szimbólumvilágának következő csoportosítja a 

növényi motívumok. Leggyakrabban üzenethordozó és jelentéstartalmú jelképekről beszélünk, a 

legnemesebb virágok a leggyakoribbak: liliom, szegfű, rózsa. De találkozunk beszélő jelképekkel, 

mint például a nefelejcs. 

 

11. kép 

 Külön-külön megfigyelve a növényi motívumoknak fontos jelentésük van: 

A rózsa – földi szerelem / Krisztus önfeláldozásának szimbóluma. Ahogy a fehér a 

tisztaságnak, úgy a vörös a vértanúságnak, a paradicsomba jutás jogának jelképe. Alapvetően női 

szimbólum; egyaránt jelképezheti 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 Bibliában az Isten törvényei szerint 

élő ember boldogsága hasonlatos a rózsa virulásához (Pál – Újvári 2001).  

 

12. kép 

Liliom – tisztaság, Krisztushoz társítják (fehérsége miatt), sőt a középkori utolsó ítélet – 

ábrázolásokon a világbíró Krisztus szájából olykor liliom jő ki = a kegyelem szava (Pál – Újvári 

2001). 
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13. kép 

Népművészetünk legősibb virágmotívuma a tulipán. A tulipán a legősibb motívumaink 

közé tartozik. Hoppál Mihály szerint „az ősi sziklarajzok, mezopotámiai széttárt lábú nőalakok 

stilizálódtak hosszú évszázadok alatt virággá. A tulipán belsejében lévő szirom a női nemi szerv 

ábrázolása. Tulipánábrázolással mindenhol találkozhatunk: bútorokon, munkaeszközökön, fejfákon, 

edényeken. Jelentése mindenhol azonos. A tulipán különböző módosulatai a nőt kislány korától az 

élet minden pillanatában ábrázolni képes a betegségig, az öregségig, a halálig. A tulipán nagyon 

gyakran a szívvel együtt van ábrázolva.” A nőt rendszerint virág szimbolizálta. Erősen stilizáltan 

ábrázolták, nem annyira virágra, mint inkább két egymásnak fordított S betűre hasonlít. Ez 

emlékeztethet egy szülő nőre, és így a női nemi szervet jelképezi (Pál – Újvári 2001). 

Szegfű - Ez utóbbiakon jelentése kettős: egyfelől távol tartja a gonosz szellemeket, 

másfelől a szeretetnek is szimbóluma; pl. XVI. sz.-i esküvőkön a menyasszony szegfűből font 

koszorút ajándékozott vőlegényének (Cranach eljegyzési portréi). 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. A szegfű angol 

neve, a carnation, a latin carnatus („megtestesült”) származéka. Emiatt gyakran jelenik meg az 

Angyali üdvözlet ábrázolásain (Pál – Újvári 2001). 

 

14. kép 

A növényi motívumokhoz csatoltuk még a babérkoszorút, az olajágat, százszorszép bokrot, 

a hóvirágot, a koszorút és a borostyánt is. Utóbbi a halhatatlanság jelképe (Guillemot – Blumel 

2009: 78). 

 

15. kép 

http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm#Angyali%C3%BCdv%C3%B6zlet


45 

 

 

16. kép 

 A beregszászi református temető síremlékein található szibólumok között külön 

kategóriát alkotnak azok a jelképek, amelyek az elhunyt életbeli szakmájára, foglalkozására utalnak. 

Ilyen szimbólumok voltak a hegedű (zenész), autóbusz (sofőr), szőlő (borász), serlegre tekeredett 

kígyó (arra utal, hogy az egészségügyben dolgozott, vagy gyógyszerész volt), kalapácsok és 

ásványok (bányász) és tengerészsapka (tengerész).  

           

17. kép    18. kép   19. kép 

   

20. kép     21. kép 

 

 

22. kép 
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 Valamint vannak olyan szimbólumok, amelyek „általánosnak” mondhatóak, 

amelyeknek jelentése és üzenete egyértelmű. Ilyen gyakori jelkép például a gyertya, amely a 

megemlékezés szimbóluma, maga a nyugalmat, megbékélést hivatott jelképezni. Viaszból vagy 

faggyúból készített világítóeszköz. A fény, a Nap életadó erejének kifejezője. Mivel könnyen 

eloltható, az élet bizonytalanságát, az elenyészést is jelképezi. A kereszténységben elsősorban 

Krisztust, az Igazságosság napját, a világ fényét jelképezi. A nagyszombatkor fellobbanó gyertya a 

Megváltó halálára és feltámadására utal. Az oltárgyertya Krisztus Szűztől való születését is kifejezi, 

mivel a viaszt a szűzies méhek készítik. A magát emésztő, világító gyertya Krisztus áldozatára, a 

gyertyaláng melege pedig szeretetére utal. Az oltáron égő hat gyertya az ima folyamatosságát jelzi, 

a húsvéti gyertyák a feltámadt és mennybe emelkedett Megváltót hirdetik. A Biblia alapján a 

Logosznak, a világ Fényének szimbóluma, így a keresztény szimbolikában Krisztus jelképe, aki 

meghalt az emberekért, hogy elhozza a megváltás fényét – ez pedig arra emlékeztet, ahogyan a 

gyertya megsemmisül, miközben fényt sugároz. Ezenkívül a gyertya a szentháromságot testesíti 

meg a láng, a kanóc és a viasz egysége folytán. A magyar néphit úgy mondja, hogy a 

mennyországban mindenkinek van egy égő gyertyája, s ameddig az lángol, addig él az ember 

(Hoppál – Jankovics – Szemadám 2000: 77).  

 

23. kép 

Ehhez a csoporthoz lehet kapcsolni a könyv szimbólumot, amely akár az olvasás szeretetét 

vagy az értelmiségi családot hivatott jelképezni. 

  

24. kép 
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 Az alábbi kategória a politikai hatalomváltást jelképező szimbólumokat tartalmazza. 

A már korábban említett hipotéziseinkben leírtuk, hogy Beregszász több százéves múltra 

visszatekintő város. A hatalomváltások nagy befolyással voltak az emberek életére, mindennapjaira. 

Leginkább a kommunista diktatúrát kell kiemelnünk, amikor is a kor eszméje befolyásolta a 

lakosság gondolkodását és a dolgokhoz való hozzáállását. Arról az időről beszélünk, amikor 

Beregszász internacionalista lakossággal rendelkezett, nemzetiségtől függetlenül dicsőség volt 

szolgálni a Szovjet Szocialista Pártot, és hatalmas hőstett meghalni annak zászlaja alatt. Ezért az 

akkor élt, majd meghalt emberek fontosnak tartották azt, hogy sírjuk megkülönböztetve legyen 

azáltal, hogy jelzik szolgálatukat. Ennek következtében számos kommunista szimbólummal 

találkozunk a sírfeliratok mellett a síremlékeken. A kommunista csillag mellett megtaláljuk a 

sarló-kalapácsot is, valamint a Szovjetunió kiolthatatlan lángját éltető szovjet csillag, a 

búzakoszorú, valamint egy földgömb, amelyet a sarló-kalapács szimbólumon keresztül látunk. 

  

25. kép      26. kép 

     

27. kép      28. kép 

A sírkertben található egyik legérdekesebb szimbólumkombináció épp kommunista 

ideológiai hatású. Egyedisége sokoldalúságából eredeztethető, hiszen több oldalból 
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megvilágíthatjuk, az értelmezések variációi tárulnak elénk. A síremléken található kommunista 

csillag, közepében a sarló-kalapáccsal egészen átlagosnak tekinthető. Ám alatta helyezkedik el egy 

szimbólum, amely semelyik értelmezésben nem illik a szovjet ideológiához. Az első értelmezésben 

egy szocialista-realista stílusú szomorú fűzfát látunk, amely bár nem hagyományos módon van 

ábrázolva, mégis első ránézésre a fára asszociálunk. De ha jobban megvizsgáljuk, akkor egy hétágú 

fordított gyertyatartót (menórát) is észrevehetünk. Míg a szomorúfűz egy egyetemes protestáns 

jelkép, addig a menóra a zsidó vallás pusztulásának és újjászületésének jelképe. A menóra 

jelképisége a Közel-Kelet legrégibb civilizációiban gyökerezik, az asszírok és a babiloniak hétágú 

szent fájáig vezethető vissza, amely az örök élet fáját jelentette. A Kr. u. III. századtól kezdve a 

menóra feltűnik a zsinagógák és a sírok díszítésében, mint az üdvözülés reményének szimbóluma 

(Guillemot – Blumel 2009: 194-195). Tehát, hogy ha ezt a két értelmezést összevetjük, akkor mégis 

egy fa-ábrázolásra enged következtetni a szimbólum. De hogyan függ össze a kommunista 

csillaggal? És az örök élet fája az elhunytra vagy a szovjet hatalom örökkévalóságára utal? 

Szubjektív véleményem nem mérvadó, ám a kérdéseket kötelességem feltenni. 

 

29. kép 

A fentebb már elemeztük a kereszteket és azok jelenlétét a beregszászi református 

temetőben, azonban vannak olyan keresztek a sírkertben, melyeknek semmilyen köze nincs a 

kereszténységhez, hiszen ezek vaskeresztek (betonból készültek). Vaskereszt: a görög kereszt 

geometriailag másfajta ábrázolása, aminek szárai bentről kifelé haladva szélesednek. Előfordul 

olyan változata is, ami négy darab egy pontba mutató háromszögből áll. Eredetileg a teuton lovagok 

keresztje volt, később katonai kitüntetés és azonosító jelzés lett belőle. A beregszászi református 

temetőben három ilyen keresztet találunk az L parcellában, amelyek német katonai sírok lehetnek. 
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30. kép      31. kép 

 Gyakran botlunk bele jelképes számokba, ilyen például a két szál (rózsa, liliom, 

szegfű, stb) virág, melynek páros száma határozottan a gyászra utal.  

A temető szimbólumvilágának elemzését egyfajta kapcsolatteremtésnek is tekinthetjük az 

elhunyttal. Hiszen ők a múlt tanúi és síremlékeik vizsgálata alatt egy bizonyos kommunikáció 

történik, amely alatt elmesélik életük történetét. A kutató dolga csak egy, helyesen értelmezni a 

kapott információkat. Kunt Ernő munkájában egyfajta kommunikációs modellt határozott meg, 

amely azt bizonyítja, hogy „azért nevezhetjük a temetőt kódrendszernek, mert megtalálható benne a 

tárgyi kód (sírjelek, építmények, utak, kerítés stb.), a proxemikus kód (sírok elrendezése, sírjelek 

egymáshoz való viszonya, közel-távol, bal-jobb stb.), cselekvési kódok (sírásatás, temetési 

szertartás, a sír gondozása stb.), és az írás kódja (feliratok a sírjeleken). E kommunikációs 

kapcsolatban az adó szerepét a halott közösség tölti be, melynek tagjai egykor életükkel formálták 

és újraformálták öröklött hagyományaikat, s életvitelük tapasztalatait számtalan módon kódolva 

örökítették a következő nemzedékre. Az információ tartalma nem más, mint mindazon tapasztalatok 

és parancsok összessége, melyeket egy adott közösség tagjai elhunyt társuk földi maradványainak 

megőrzése és tisztelete során a leghelyesebbnek ítéltek, s amelyek figyelembevételét a következő 

nemzedékektől elvárták. Ezen információ egy-egy népi közösség jellegzetes temetkezési 

szokásaiban és temetőkultúrájában fejeződik ki. A mi esetünkben egy — igen komplex — kód a 

temető, mely vizuálisan dekódolható, s számos információtartományának strukturálója változatos 

térbelisége. A jelcsatorna, melyen át az információk a címzettekhez jutnak a hagyomány, a 

tradicionalitás. (2. ábra) 
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2. ábra (Kunt 1975) 

E jelcsatorna hibátlan funkcionálását állandóan veszélyeztető zaj végsősoron az idő 

múlása, amely új, meg új létszituációk produkálásával veszélyezteti legközvetlenebbül a 

hagyományátadás folyamatát. Az információ címzettje a mindenkor élő közösség, amely az érkező 

közleményeket — a hagyomány ismeretében — dekódolja, majd saját létkörülményeivel 

szembesítve azokat elfogadja, vagy módosít rajtuk. A vevő és az adó közötti visszacsatolás 

lehetetlensége érzékelteti a hagyományparancsoló erejét. E kommunikációs kapcsolat 

felvázolásával — igen sematikusan — az emberi kultúra hagyományozódásának sémáját kaptuk” 

Kunt 1975). 
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IV. FEJEZET 

SÍRFELIRATOK STILISZTIKAI VIZSGÁLATA 

 

Nemcsak egy szimbólum lehet árulkodó jel a síremlék tulajdonosáról, hanem maga a 

sírfelirat is mesél nekünk rengeteg mindent: az elhunyt nemét, akár származását, foglalkozását. 

Gyakran ezeknek a sírfeliratoknak rengeteg hasonlóságuk van, a névanyag mellett olvashatunk 

búcsúszövegeket, bibliai idézeteket, versikéket. A sírfeliratokban kicsi a változatosság és jobbára 

hasonló formulákat találunk, mégis szükségesnek tartom néhányat bemutatni, mint a népköltészet 

érdekes hajtását, megjegyezve, hogy itt maga a nép írja azokat és nem a papok vagy a tanítók (Pál – 

Újvári 2001). 

A negyedik fejezet és kutatásom utolsó akkordja a beregszászi református temető 

szimbólumrendszerével foglalkozik. A beregszászi református temető tárgyi forrásanyaga, 

sírfeliratai alapján mutatom be a városban zajló hatalom-, nyelvi- és kulturális váltásokat oly 

módon, hogy elemzem a síremlékeken fellelt nyelvi adatokat. Először a temető síremlékeinek 

névanyagát és nyelvi jellemzőit vizsgálom, majd összeegyeztetem a történelmi sorsfordulókkal. 

Munkám ezen része a szláv-magyar kölcsönhatásokkal is foglalkozik, a sírfeliratok helyesírási 

sajátosságaival, illetve bemutatja a temető nevezetes személyeit. 

 

4.1. A beregszászi református temető tartalmának nemzetiségi összetétele 

névanyagának megfigyelése alapján 

Kárpátalján a történelmi sorsfordulók következtében rendkívül gyakran történtek 

demográfiai változások. Az adatokat rögzítő táblázatokból jellemző képet nyerhetünk többek között 

a népszaporodásról, a migrációról, az elhalálozásokról, a születésekről, stb. Különös, hogy nem 

arányos a járások lakosságának szám szerinti megoszlása. A városok lakosságát megfigyelve 

elmondhatjuk, hogy a járások számadataihoz viszonyítva lemaradtaknak tekinthetőek. A legtöbb 

város a 10 ezer lakót sem haladta meg. Kiemelkedő ebben a tekintetben Beregszász, amely 1910-

ben 12,9 ezer lakossal büszkélkedhetett. Ám a beregszászi járás lakossága (ahol a legtöbb magyar él 

a mai napig) 1944-től 56,3 ezerről 1991-ig 85,5 ezerre gyarapodott. Dr. Árpa István szerint „minden 

nagy történelmi és politikai esemény: korszakváltás, egyben kultúra váltás. A demográfiai adatok 

arra is rámutatnak, hogy a városok lakosságának összetétele nagyon sokrétű. (Talán valamivel 

kevésbé jellemző ez a falvakon). A városok (hivatalok, minisztériumok, közigazgatási szervek) által 

irányított közművelődés kihatott a járásokra, a vidékre.  Volt tehát mindig egy közigazgatási 
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nyelvhasználat (legtöbbször az ún. „államnyelv”), népnyelv és a nemzetiségek anyanyelve” (Dr. 

Árpa 1993: 23-26). 

Hasonló korszakváltásokat figyelhetünk meg a beregszászi református temetőben, mely 

korábban szinte csak magyar sírfeliratokat tartalmazott, a XX. század ’20-as éveitől mára 

találhatunk benne a magyar mellett orosz, ukrán és cseh sírfeliratokat is. 

A beregszászi református temető hozzávetőlegesen 7006 db sírt tartalmaz, melynek 

síremlékein olvasható feliratok több mint a fele magyar nyelvezetű. 

Kutatásom kezdetekor legelőször körbejártam a temetőt, majd megrajzoltam annak 

térképét (Mellékletek: 2. térkép). A sírkert területét 20 parcellára osztottam, amelyeket az ábécé 

betűivel különböztettem meg. Ezután megszámoltam külön-külön parcellánként a sorok számát, 

valamint a sorokon belül a magyar és egyéb nyelvezetű sírokat. Ezáltal egy teljes képet kaptam 

arról, hogy a temető már sem nemzetiségileg, sem vallásilag nem „tiszta”, hanem az idők során 

nemcsak görög és római katolikusok, hanem pravoszláv vallásúak is temetkeztek oda.  

A parcellákban számolt magyar és más nyelvű sírok is egy jó képet adnak arról, hogy hol 

lehettek a legkorábbi magyar sírok és hová temetkeznek az 1944-es szovjet-ukrán hatalomváltás óta 

a szláv nemzetiségűek. A parcellák nem egyenlően vannak elosztva, leginkább a sétaösvények 

szolgáltak elválasztó vonalként. A következő diagram a sírok számát mutatja be egy-egy parcellán 

belül: 

 

1. diagram: A beregszászi református temető parcelláiban található sírok száma  

(saját szerkesztés) 
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Az ezután következő diagram ugyan ezen adatoknak a százalékos kimutatását jelöli: 

 

2. diagram: A beregszászi református temető sírjainak parcellákra való százalékos eloszlása 

 (saját szerkesztés) 

A temető legrégebbi sírjai többségben az északi, északkeleti, valamint a keleti részen 

találhatók, a legkorábbi sírok többnyire honvéd sírok és az 1840-es évekből maradtak ránk, a 

sírfelirataik rossz állapota miatt a pontos adatok jórészt olvashatatlanok. A legújabbak 

értelemszerűen a déli és a déli és délnyugati részen vannak, mivel itt bővítették utoljára a temetőt. 

Elmondhatjuk, hogy a legtöbb magyar sír a C, D, X, F, G, H, K, L, parcellákban van, ez azt 

is magyarázza, hogy a legfrissebben odatemetkezetteket az A, T, N, S, P parcellákban találjuk, 

vagyis a temetőnek a peremén. Míg a D, E, F, G, H parcellák, amelyek a sírkert közepén és az út 

mentén találhatók és kb. 80% fölötti arányban a magyar nyelvezetű sírfeliratokat tartalmaznak. 

A legtöbb szovjet sírral a beregszászi református temető A, B és C parcellájában 

találkozunk, valamint a sírkerten belül a főbejárattal egyenes úton a temetőbe vezető sétaút mellett 

található X parcellában. Az akkori temető széleire temették őket, hogy könnyen megtudják 

közelíteni a sírt és ne kelljen a temető közepében keresniük. Az A és C parcella sírjai tele vannak 

kommunista szimbólumokkal és orosz nyelvűekkel, ezáltal megfigyelhetünk egyfajta réteges 

temetkezést, mivel a friss sírokat általában a parcella széleire temették. Tehát ma a parcella 

határainál leginkább ukrán és magyar sírokkal találkozunk. Levonhatjuk azt a következtetést, hogy 

a temető magjában és keleti, észak-keleti részén található sírok többségben magyarok, az idő során 
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a szláv nemzetiségűek a peremére temetkeztek, így egyre inkább bővült a temető területe nyugati és 

déli irányban. 

A történelmi sorsfordulók mentén nem húzhatunk éles határt a temetőben, ám 

megfigyelhetjük, hogy az 1840-60-as évektől, az Osztrák Magyar Monarchia idejében temetkeztek 

leginkább a temető G, H, J, K, L, D, X és Y vagyis középső parcelláiba. A későbbiek ezek köré 

szerveződtek. Azok a személyek, akik a szovjet érában éltek és a Kommunista Párt szolgálatának 

szentelték magukat, azoknak a legtöbb sírjai az A, B, C, S és X parcellában vannak. A legújabb 

sírok, vagyis a 20. század második felétől számítva napjainkig a parcellák határaiban, de ha konkrét 

parcellát kell megneveznünk, akkor leginkább az L déli részén, az M, P, W és R parcellákban 

találjuk. 

Elkerülhetetlen a munkámban a német és a cseh feliratú síremlékek megemlítése is, amiből 

rendkívül keveset találtam a temetőben. Két cseh gyermek sírt kell bemutatnom, amelyet a B és E 

parcellákban találtam. Itt párhuzamot vonhatunk a fent említett korszakokra és területekre bontható 

temetkezéseket, hiszen a szovjet sírok között találtam rájuk. A B parcellában egy cseh gyermek 

sírra bukkantam: 

 

32. kép 

MILADA FRANCLOVA 

1933. 2. 1.- 1936. 12. 22. 

DI STADU A ODPOCIVLI V POKOLIVA NA KANIKOV 

NEZAPOMEN 
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Valamint szintén egy gyermeksírra, mely cseh-magyar nyelvezetű volt az E parcellában. A 

magyar felirata a következő volt: 

KONFRST JÁROSLAV 

élt 5 évet 

mh. 1929. v. 31. 

Béke lengjen kihűlt porai felett. 

 

33. kép 

A cseh sírok csekély száma azzal magyarázható, hogy a legtöbb ideirányított cseh és 

szlovák tisztségviselő az itt töltött alig 20 éves szolgálat során nem érkezett itt megöregedni vagy 

meghalni, hanem a magyar visszacsatolást követően elhagyták a területet és csak a közben itt 

született és meghalt gyerekek egy része lelt itt nyugvóhelyre. 

A német sírokat illetően meg kell említenünk a német hadisírokat, amelyeket a temető L 

parcellájában találhatunk, sírfelirataik olvashatatlanok. (30. és 31. kép) 

A beregszászi temető tartalmi összetételének megállapításánál súlyos hiányosságba 

ütköztünk, hiszen az egykor ruszin nemzetiségű elhunytakat sem nyelvileg sem anyakönyvi 

kivonatokban nem különböztetik meg. Dr. Árpa István munkájában olvashatjuk, hogy a „megszűnt 

ruszinoknak nevezett állampolgárok (az állami szervek nem csekély közreműködésével) ukrán 

nemzetiségűeknek neveztettek. Ez az áldatlan állapot mindmáig tart.” Ez azt a következményt vonja 

magával, hogy a városba bekerült, beköltözött ruszinok nemzeti identitása súlyosan sérült. A 

városban nincs lehetőségük olyan nagy intenzitással gyakorolni hagyományaikat, valamint az 
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állami nyilvántartásban és a személyigazolványokban is ukrán nemzetiségűeknek vannak 

bejegyezve. Előbbi levezetésemet azért tartottam fontosnak, hiszen a temetőben található 

sírfeliratokból sajnos nem derül ki az elhunyt pontos nemzetisége, hiszen nyelvhasználatára vagy 

csak az ukrán vagy pedig az orosz a jellemző (Dr. Árpa 1993: 27).
 
 

Mivel a 2001-es népszámlálási adatok szerint Beregszász lakosságának 48% - a magyar 

nemzetiségű, ez a temetőben regisztrált szám arra utal, hogy a magyarok fogyása az utóbbi 1-2 

emberöltő időszakában zajlott le és a múltban, ettől a részaránytól jóval számottevőbb volt. A 

következő táblázat azt mutatja be, hogy szinte egy évszázad alatt Beregszász lakosságának magyar 

nemzetiségű lakossága hány százalékban volt a város összlakosságához képest. 

A temető sírfeliratainak nyelvezete és névanyaga alapján elmondható, hogy ugyan ez az 

arány mutatkozik, hisz itt is valamivel több, mint 50%-os a temető magyar jellege. 

Év Lakos Magyar % 

1910 12 933 12 432 96,1 

1930 19 007 9 190 48,4 

1989 29 763 15 125 50,8 

2001 26 554 12 785 48,1 

2. táblázat 

Saját szerkesztés Molnár József-Molnár D. István, 2005: 30 alapján  

Tehát levonhatjuk a következtetést, hogy a beregszászi református temető nemzetiségileg 

és vallásilag vegyes. Ezt azzal is magyarázhatjuk, hogy a 20. század elején az ortodox vallásúaknak 

nem volt sem saját temetőjük és papjuk, aki eltemette volna őket (majd később jelennek meg 

nagyobb számban a városban). A Beregszászi Református Egyház 1942-1962 évek közötti halotti 

anyakönyvében (Beregszászi Református Egyház 1942-1962 évek Halotti anyakönyve) olvashattuk 

nem egyszer azt az esetet, hogy vallási és nemzetiségi (ami akkor hasonló szerepet töltött be) 

vegyes házasságokból elhunytakat csak a református egyház temetett el és értelem szerűen a 

református temetőbe. Ezzel is magyarázható az, hogy Beregszász temetői közül itt van a legtöbb 

cirill betűs sírfelirat, ami ezzel együtt az ortodox vallásúakat is jelenti. Tehát a beregszászi 

református temető névanyagának és leginkább nyelvezetének a vizsgálatát gazdagította az, hogy 

vallási szempontból Beregszász történelme folytán minden megjelent vallást megtalálunk. Területi 

elhelyezkedésük pedig hagymaszerűen rétegzett, vagyis a temető területének közepén található erős 

magot képező magyar sírok megfognak maradni addig, ameddig magyarok is fogják lakni 

Beregszász városát, s több tíz év múlva már élesebb határt lehet majd húzni a nemzetiségi 

összetétele alapján a temetőnek, hiszen észak-keleti irányba haladva leginkább magyar sírok 

maradnak, dél-nyugati irányban pedig szláv nemzetiségűek. 
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4.2. Magyar és cirill betűs feliratok összehasonlító elemzése 

Emberek milliói élnek olyan környezetben, ahol nem csak egy, hanem több nyelv 

használatos. Így például a mai Kárpátalja területén számos nemzetiség képviselői élnek egymás 

mellett (sok településen együtt is), és ezek a közösségek különböző nyelveket használnak 

(Csernicskó 2010: 7). Nincs ez másként Beregszász városában sem, melynek lakossága nemzetiségi 

szempontból vegyes. Békésen megférnek egymás mellett az orosz-, ukrán-, ruszin-, magyar-, 

korábban cseh- és német anyanyelvűek egyaránt. Nyelvhasználatuk folyamatos kölcsönhatásban 

van, gyakoriak a városban a nemzetiségi vegyes házasságok. Ennek következménye az identitás 

választás és megtartás fontos kérdése. Balassa Iván szerint: „A temető – az élő falu”, s ezt a 

kijelentést tökéletesen rávetíthetjük a beregszászi református temetőre is. A sírkert tartalmának 

nemzetiségi összetétele, mint élő lakosságának tükrözése – vegyes. A lakosság írásbeli 

nyelvhasználatát a temető sírfeliratai hűen tükrözik.  

A mindennapi életben a beregszászi lakosság, köteles az állam nyelvét használni a 

hivatalos intézményekben. Ez nagy befolyással van az emberek nyelvhasználatára, következménye, 

hogy akkor is használják, amikor már nem szükséges. A temető emellett sokkal zártabb annál, hogy 

a politikai hatalom meghatározza azt, hogy mi álljon sírunkon. Ám a sírfeliratok leginkább két 

pólusú függéssel vannak: az elhunyt, de még inkább a hozzátartozó, aki készítteti a síremléket. A 

beregszászi református temetőben számos példa van kétnyelvű sírokra, a szláv és magyar 

kölcsönhatásokra. Az alábbiakban képekkel szeretnénk ezeket a kijelentéseket alátámasztani. 

A beregszászi református temető Y parcellájában találjuk a képen látható dupla síremléket. 

Nyelvi tulajdonságait tekintve kétnyelvű: a baloldali orosz, míg a jobboldali magyar nyelvű. A sír 

arra ad következtetést, hogy Лесков Николай Федорович Leszkov Konsztantyin édesapja volt, 

édesanyja viszont magyar anyanyelvű. A család kétnyelvű volt, az apa orosz és ezen a nyelven is 

kommunikált vele a család, hiszen felirata orosz, s az aláírás a sírvers alatt magyarra fordítva: 

Szerető feleséged és fiad áll. Viszont az anya magyar volt, mivel fiúk sírjának felirata már magyar 

nyelvű és feliratán ez az aláírás áll: Szerető édesanyád. A gyermek névválasztásakor a férj akarata 

érvényesült, ám anyanyelve mégis magyar lett. A síremlék jól példázza a nemzetiségi vegyes 

házasságokat. 



58 

 

 

34. kép 

Előfordul az az eset, amikor egyazon síron két nyelven vannak feltűntetve tulajdonosának 

az adatai. Ezt valószínűleg az magyarázza, hogy a felirat olvasója akár magyar, akár orosz 

anyanyelvű, megértse, hogy kit rejt a sír. Meg kell említenünk emellett, hogy a példára felhozott 

síremlék a Szovjetunió idejéből származik.  

 

35. kép 

A síremlék feliratai:  

РАЙЗМОН М. И. 

СВОЮ ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЙ ДЕЛУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И ТРУДОВОГО НАРОДА. 

REIZMAN MENYHÉRT SZ. 1907-1971 

ÉLETÉT A KOMMUNISTA PÁRT ÉS DOLGOZÓ NÉP ÜGYÉÉRT SZENTELTE 
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Reizman Menyhért nevéből következtetve magyar nemzetiségű volt, a társadalomban és a 

pártban betöltött szerepe viszont elengedhetetlennek bizonyult az orosz nyelv mindennapi 

használata. Ez a példa hűen tükrözi azt, hogy Beregszász lakosságának már a XX. század közepén 

is mindennapos volt a többnyelvűség. 

A következő példákban a szláv apanév használatát szeretnénk vizsgálni, hogy hogyan 

jelenik meg a temető magyar nyelvű sírfeliratain, valamint a fordított verzióját, annak elhagyását. 

   

36. kép      37. kép 

MÁJERCSIK IGNÁS JÓZSEFÉ    LÁNG JÁNOS 

MÁJERCSIK GIZELLA BÁLINTÉ    MIHÁLY GYÖRGYÉ 

     

38. kép      39. kép 

КУШТЯН ШАНДОР 

1940-1994 

КУШТЯН ЙОНИКО 

1991-1991 

ВІЧНА ПАМ  ЯТЬ 

 

ТУТ СПОЧИВАЄ 

ВАСИЛИНЕЦЬ МАГДАЛИНА 

1943-1999 

ВАСИЛИНЕЦЬ МИХАЙЛО 

1937-2002 

ВІЧНА ПАМ  ЯТЬ 

Куштян Йонико és édesapja Куштян Шандор nevének elemzésekor feltételezhetjük, 

hogy a sírkészíttető hozzátartozó már nem beszélt magyarul, ám a keresztneveket megfigyelve 

tipikusan magyar nevekről beszélünk: Sándor és Janika. Hasonló példa erre a következő síremlék: 

ЛЕНДЬЕЛ ЮЛИАННА МИХАЙЛОВНА 



60 

 

.  

40. kép 

Fordított esetet is találunk a beregszászi református temetőben, amikor egy orosz név van 

magyarul felírva, szintén vegyes házasságról beszélünk: NAGY DÁRJÁ IVÁNAVNÁ 

 

41. kép 

Fejezetpontunkban arra szerettünk volna rávilágítani, hogy Beregszász lakossága már 

korábban is többnyelvű volt. Nemcsak az utcán járva találkozunk kétnyelvű feliratokkal, hanem a 

temető sírfelirataiban is él a másik nemzet nyelvének, hagyományainak tiszteletben tartása (lásd az 

apanév használat) és alkalmazása. 

 

4.3. Helyesírási hibák a sírfeliratokban 

Általában véve a temetők síremlékei nemcsak a halottról árulnak el különböző 

információkat, hanem például azokról is, akik elkészítik a fejfájukat. Általuk pedig egy általános 

társadalmi kép is kialakítható. Egyik ilyen vizsgált szempont az iskolázottság, amelyet a sírfeliratok 

helyesírási jellegzetességein állapítottam meg. Elmondható, hogy a legtöbb helyesírási hibát a XX. 

század közepéig terjedő időszakban készült síremlékeken találtam. Ám azok nem tekinthetőek 

súlyos helyesírási hibáknak, hiszen legtöbbjükön betűkihagyásokkal találkoztam. A következő 

példa egy elnézett betűkihagyás, amelyet figyelmetlenségből követett el a fejfakészítő: 
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42. kép 

De találtam olyan helyesírási hibákat, amelyek viszont az iskolázottságra utalnak, hiszen a 

betűkihagyások arra utalnak, hogy a fejfakészítő nem volt tisztában azzal, hogy mikor írjuk duplán 

a mássalhangzókat. A következő képek ezt az állításomat fogják bizonyítani: 

  

43. kép     44. kép 

 

45. kép 

Tehát kiemelve a helyesírási hibákat javítva azokat a 43. képen: „Emeltette szerető öcse 

István”, ahol az „öccse” lenne a megfelelő írásmód. A 44. képen a „kelet”-et javítom „kellett”-re. 

Az utolsó példám a 45. képen található sírfelirat, ahol sem a hosszú magánhangzókkal nincs 

tisztában a síremlékkészítő, sem a duplán íródó mássalhangzókkal, emellett a külön- és egybeírás 

problémáival is szembesíthetjük a fejfakészítőt. A sírfelirat felvésve a következő: „Ha nem hullat 

sirhalmunkra könnyet senki a sir hant alat már ugy sem fáj semmi.”, amely helyesen írva a 
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következőképpen néz ki: „Ha nem hullat sírhalmunkra könnyet senki a sírhant alatt már úgy sem fáj 

semmi”.  

Központozásról nem beszélhetek a helyesírási hibák feltüntetésénél, hiszen a legtöbb 

sírfelirat központozásmentes. Természetesen hosszabb sírverseknél jellemzőek, de nem tekinthetjük 

helyesírási hibának, hiszen a felirat értelméből azáltal nem veszít, a sírfeliratokat esetében. 

Tehát levonható a következtetés, hogy a szovjet hatalom idején a helyesírás oktatás nem 

volt magas szintű, hiszen nemcsak a fejfakészítő nem vette észre súlyos hibáját, de a készítő sem, 

amikor egyeztettek a sírfelirat tartalmáról. Ám a XX. század második felétől készült síremlékek 

sírfelirataiban már nem találtam helyesírási hibákat, amely arra utal, hogy a lakosság már 

tájékozottabb lett helyesírási tudnivalók terén. 

 

4.4. „Sírjel-költészet” 

Mint már korábban említettem, hogy a síremlékeken található versikéknek gyakran nem 

ismerjük a szerzőjét, így a művekre nyugodt szívvel tekinthetünk a feliratos népköltészet egyik 

alfajaként. Jellemzőjük, hogy rövidek, pár sorosak, általában ritmikusak, rímelnek és versformában 

hatnak. Céljuk az üzenetközvetítés a síremlék mellett elhaladó számára, de elsősorban emléket 

állítanak. Szerzői nem specializálódott személyek, hanem alkalmi feliratírók (Ortutay 1979: 131). 

A fejfa- és sírfeliratok az utóbbi másfél évszázad során terjedtek el. Ez idő alatt sajátos 

műfajt alakítottak ki a népköltészetben – a sírjel költészetét. A Magyar Néprajzi Lexikon szerint „a 

sírfeliratok síremlékre kerülő vers, amelyben a sírfeliratíró hagyományos motívumok 

felhasználásával emléket állít az elhunytnak. A sírfeliratok egyéni alkotások, bár a vers váza 

hagyományos, a sírfelirat-író mindig aktuálissá alakítja. A sírfelirat komoly, tragikus színezetű, 

kifejezi a család gyászát, verselése gyakran nehézkes, stílusa mesterkélt” (Ortutay 1981: 452-459), 

Időbeli változataik mellett helyi s egyéni változatok is ismeretesek. Szerzőik sokszor nem maguk a 

földművesek, hanem papok, kántorok, tanítók, írnokok, jegyzők, rigmusfaragó parasztemberek 

voltak. (Ma már másként működik, hiszen a XXI. század technikai vívmányai segítségével nincs 

szükség a kőfaragók és vésők munkáira, csupán néhány esetben, amikor fa fejfát készíttetnek. De 

utóbbi esetében is már csak a festékkel való sírfeliratok írása a jellemző, szinte már eltűntek a fába 

vésett feliratok a beregszászi református temetőben). Ez a tény magyarázhatja a feliratok gyakran 

patetikus fogalmazásmódját, a városi sírfeliratok modorának utánzását. 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 minden esetben egy adott sablon nyitja: „Itt nyugszik…”, illetve 



63 

 

zárja: „Béke poraira. Nyugodjék békében”. Gyakoriak a rövidítések, melyeknek nagybetűs sora 

egyúttal díszítőelem is, esetlegesen kicifrázott formában (Domanovszky 1937: 98) 

     ABFTIRA = a Boldog Feltámadás Idejének Reménye Alatt 

     ABFTRA = a Boldog Feltámadás Reménye Alatt 

     ABFRA = a Boldog Feltámadás Reménye Alatt 

     SZ = született 

     MH = meghalt 

     BLPF = béke Lengjen Porai Felett 

     BP = béke Poraira 

     BH = béke Hamvaira (Nagy 1974) 

Minden alkalommal, ha van kezdőformula (pl: ABFRA), akkor utána következik az 

elhunyt adatai: - neve, életkora, születési-, halálozási dátuma, esetlegesen foglalkozása. A 

személyes adatokat követhették az ún. sírversek, melyek mindenkor a család igényeit elégítették ki. 

A záróformula, mintegy lezárásképpen a belenyugvást, megnyugvást volt hivatott kifejezni.  

A beregszászi református temetőben – a kutatás során is kiderült – nemcsak magyar nyelvű 

sírfeliratokkal találkozunk, hanem orosszal, ukránnal és csehvel is. A fent említett nyitó és záró 

formulák mindegyik nyelvezetűnél jelen van, különböző változatban. Elsőként a magyar sírfelirat 

formulákat szeretném bemutatni, amelyek jellemzőek a kutatott sírkertben. Egyetlen fából készült 

fejfával találkozunk a temetőben, amelyre az ABFRA nyitóformula van felvésve. Míg például a 

Felső- Tisza környéki szórványvidékeken használatuk sokkal gyakoribb, mint például a técsői 

temetőkben. A következő kép ezt az egy esetet mutatja be: 

 

46. kép 
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A beregszászi református temetőben található leggyakoribb nyitó formulák közül: „Itt 

nyugszik”, „Itt nyugosszák örök álmukat”, „Itt pihen” és záró formulák között megtaláljuk a 

„Nyugodjon békében”, „Béke poraira”, „Áldás legyen hamvain”, „Béke hamvaira”, „B. P.” 

„Pihenj békében”, „Nyugodj békében a feltámadás napjáig”, „Béke legyen drága hamvaik felett” 

és a „Nyugodjatok” záróformulákat. Mivel a többnyelvűség jellemző a temető tartalmára, így ugyan 

ezen formulák ukrán („Тут спочиває” / „Вічна пам'ять”, „Вічна йому пам'ять”) és orosz 

(„Здесь покоится”, „Тут покоится прах”, / „Вечная память”, Спи спокойно, Вечная память 

блаженный покой”, ) verziója is megtalálható. A cseh sírok a vizsgált sírkertben való csekély 

száma ellenére is gazdag forrásokkal szolgáltak számunkra, hiszen nyitó- és záró formulákat azok is 

tartalmaztak: „Zde odpočívá”/ „Budiž ti země lehká”, amelyek az Itt nyugszik és nyugodjon 

békében magyar formulának felel meg. 

A sírversek mindenkor a család kívánalmaihoz kötődtek, de mindig az elhunyt adatai és a 

záró formula előtt kellett, hogy álljanak (Dankó 1975: 287). 

A beregszászi református temetőben számos sírverset gyűjtöttünk össze, amelyeket a 

teljesség igénye nélkül a következő típusokba csoportosíthatjuk:  

1. Utolsó üzenetként írt rövid elköszönés, rövid, tömör és mindent elmondó:  

„Nagyon fáj, hogy itt hagytál, 

Elbúcsúzni sem tudtál. 

Tiéd a nyugalom, miénk a fájdalom.”  

 

„Te fájó szív, 

Megszüntél dobogni 

Kiket úgy szerettél, 

Nem tudnak feledni.”  

 

„Nagyon korán itthagytál, 

elbúcsúzni sem tudtál. 

Hiába várunk, nem jössz többé vissza. 

Hulló könnyeinket e sírhalom issza. 

Legyen álmod boldog itt lenn, 

Nyugtassa meg a jó Isten”  

 

„Kedves hangod mindig hallom, kedves arcod mindig látom, lépteidet lesem várom.” 
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2. Bibliai idézeteket tartalmazó sírfeliratok, amelyek többnyire a szeretethimnuszból 

vagy különböző feltámadással és megemlékezéssel kapcsolatos tartalommal rendelkeznek: 

 

„A szeretet soha el nem fogy”  

 

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.” 

/János 11:25/  

 

„Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz”  

/Zsoltárok 65:5/ 

 

„Én tudom, hogy az én megváltóm é.” 

/Jób könyve 19:25/ 

 

3. Olyan sírverset is találtunk, amely arra utal, hogy milyen szerepet töltött be 

családjában az elhunyt, vagy utalhat a nemére, valamint azt is jelzi, hogy ki emlékezik meg róla a 

felirat üzenete alapján: 

„Nem tudja senki, mi is az igazi fájdalom, 

míg édesanyját nem fedi sírhalom.”  

 

„Hű férj voltál, jó édesapa. Nyugodj békében, mi nem feledünk soha” 

 

„Szemünkben könny, 

Szívünkben fájdalom. 

Édes jó Anyánkat 

fedi e sírhalom. 

Legyen álma boldog itt lenn, 

nyugtassa meg a jó Isten.”  

 

„A jó szülőket feledni nem lehet, 

Míg élünk, idehív a szeretet.”  

 

„Nem felejtünk el soha, szerető feleséged és fiad” 
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4. Nem ritka az az eset sem, amikor a holt test lelke angyal képében él tovább a 

hozzátartozók szívében, így angyalként tekintenek rá ezentúl, aki majd közben jár értük a 

mennyországban: 

„Őrködjél felettünk 

Vigyázz reánk 

Légy védő angyalunk 

Drága édesanyánk.”  

 

5. Előfordulnak olyan feliratok, amit az elhunyt nevében írtak, egy üzenet a sírhely 

mellett elhaladónak, halálának története, vagy élete végéig tartó tevékenységet, személyének 

természetét, foglalkozást, vagy csak egy utolsó búcsúintést olvashatunk ezeken a síremlékeken: 

„munka és szorgalom volt életünk, legyen érte áldott pihenésünk”  

 

„Az élet rögös útját becsülettel végigjártuk, most együtt pihenünk”. 

 

„Kedvesim már ne sírjatok. A válásban, búcsúzásban megnyugodjatok” 

 

„Szívem nem fáj miattad 

Szép hajad emlék szála 

Már többé nem siratlak. 

Jó itten már megpihenni 

Idelenn már semmi nem fáj.”  

 

„Szerettem volna élni köztetek, 

De a sors másképp rendelkezett. 

Küzdöttem, de már nem lehetett, 

Szeretteim, Isten veletek.”  

 

6. Gyakori az olyan sírfelirat, versike, amely az elhunyt elhalálozási körülményeit írja 

le, majd ezután a Gondviselésnek könyörögnek túlvilági békéjéért: 

„Egy őszi éjszakán életed véget ért, mint vihar a rózsát, a halál tépte szét. Szomorú az út, 

mely sírodhoz vezet, ha azon megyünk végig, a szívünk szakad meg. Virágerdő sűrűjében pihen egy 

szív csöndesen, rég nem dobban családjáért, messze vitted Istenem. Fölvitted a mennyországba, 

ahol angyalok élnek, édes égi dallamokat az ott élőknek zenélnek. Álmainkban találkozunk, 
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beszélgetünk, nevetünk, ilyenkor a hétköznap is ünnepnap nekünk. de az álom elszáll, ha jő a 

pirkadat, könnyes lesz a párnánk egy pillanat alatt. Szemünk azért könnyes, mert hiányzol pótolni 

nem lehet, csak meg kell tanulni az életet élni Nélküled. Ígérjük míg szívünk utolsót nem dobban, 

nem feledünk, s szeretünk mindennél jobban. Ha majd egyszer mi is rátérünk erre az útra, tárt 

karokkal várjál ránk, s találkozunk újra. Mert a halál után nem jő az örök élet. Ott majd te vársz 

ránk, s átölelünk Téged.”  

 

7. Vannak olyan sírversek is, amelyek az elhunyt nevében íródtak a szintén holt 

hozzátartozójának: 

„Kedves férjem, Istenem, Istenem, ki valál mindenem, vedd angyaliddal, vidd mennyekbe 

lelkem. Eljött már a boldog óra, melyben visszaköltöztem, nyugszom az örök álomban, hitvesem 

mellett boldogan. Nem sajog már úgy mint régen szívem nem fáj miattad, szép hajad emlék szála. 

Már többé nem siratlak. Jöttem már megpihenni idelenn már. Nem fáj semmi.”  

 

8. Előfordulnak imaszerű versek is: 

„Ha el is felejt majd a világ, 

Nem is ismertek az emberek. 

Örül lelkem ,mert ismer az Isten, 

Örökkön örökké, Ámen.” 

 

9. Valamint leggyakrabban gyereksírokon találhatóak azok a sírversek, amelyek 

elhunyt gyermekükre halála után kisangyalként tekintenek, s fájdalmukat érezhetjük a sorokban:  

„Kisangyalkánk voltál, égbe kellet szállnod. Szívünk nagy fájdalma ne zavarja álmod.” 

 

„Minden virágban csak téged látunk, angyallá lett édes kis leányunk” 

 

10. Olyan sírvers, amely az elhunyt nevét és életét foglalja rímekbe,ezáltal a többi adatokra 

már nincs szükség, a kis versike mindent elárul az elhunytról: 

„Nagy Istvánka volt a nevem egy hónapot alig éltem, már e sötét sír fedi testem” 

 

11. Latin közmondással is találkozunk a sírfeliratok között: 

„MEMENTO MORI” 
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12. Vannak olyan sírversek, amelyek a hozzátartozók jókívánságait tartalmazzák az 

elhunyt túlvilági útjára: 

„Korán kellett égbe szállnod, Isten áldjon azt kívánjuk” 

 

„Legyen álmotok édes” 

13. Az síremlék tulajdonosának korai halálára utalnak: 

„Állj meg utas e sírhalom mellett, hullass néhány könnycseppet e jó ifjú felett”. 

 

„Rövid életed, boldogságod kevés, megkeserítette azt is a szenvedés.” 

 

„Ó haladó ide tekints, itt nyugszik egy elveszett kincs, lehervadt bimbójában tizenöt éves 

korában” 

14. Olyan sírversek, amelyek az elhunyt természetére és néhai életében való 

tevékenységére utalnak: 

„Aki sírt és nem panaszkodott” 

 

„Megállt a szív, mely értünk dobogott.  

Megpihen a kéz, mely értünk dolgozott. 

Szívünkben örökké élsz, mint a csillagok” 

 

„ Élt, küzdött, szenvedett, értünk, kiket szeretett”. 

 

15. Vannak olyan sírversek a beregszászi református temetőben, amelyek bizakodó és 

reménnyel teli hangvételűek: 

„A lélek él! Találkozunk” 

 

„Hogy poharunkba örömöt töltsön.  

Az Úr úgy adott titeket kölcsön.  

Most visszakért, s mi visszaadtunk.  

Pedig örökre árván maradtunk.  

De megnyugszik az anyai szív,  

Hisz egyszer engemet is visszahív.” 

 

„Gondolunk reád a viszont látásig” 
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16. Ám a legtöbb sírvers az emlékezet és szeretet halhatatlanságáról szól, arról ad 

bizonyságot, hogy sem élet, sem halál nem választja el azokat, akik szeretik egymást: 

„Emléked örökké bennünk él” 

 

„Emléked szívünkben örökké élni fog” 

 

„Megállunk sírodnál könnyes a két szemünk. Fáj a szívünk érted, soha sem feledünk.” 

 

„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, 

Nem örülsz nekünk szerető szíveddel. 

De egy könnycsepp szemünkben Érted él, 

Egy gyertya az asztalon érted ég. 

S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, 

Amit tőlünk soha senki nem vehet el. 

Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, 

Szívből szeretünk, nem feledünk Téged.” 

17. Vannak olyan sírfeliratok, amelyek több hagyományos, mindenki által ismert 

sírfeliratok összekombinálását rejtik: 

„Nem vártatok már bennünket ragyogó szemekkel, 

Nem örültök már nekünk szerető szívekkel. 

De abban reménykedünk, hogy jobb helyre mentetek. 

Hisz Ti a jónál is jobbat érdemeltetek. 

Drága emléketek szívünkben örökké élni fog.” 

 

A beregszászi református temetőben talált sírversek legtöbbje magyaros verselésben és 

páros rímben íródtak: 

„Ha nem hullat sírhalmunkra könnyet senki, a 

a sírhant alatt már úgy sem fáj semmi.”  a 

 

„Nagyon fáj, hogy itt hagytatok,  a 

Elbúcsúzni sem tudtatok.   a 

Tiétek a nyugalom,    b 

Miénk a fájdalom.”    b 

 



70 

 

„Nem vártatok már bennünket ragyogó szemekkel, a 

Nem örültök már nekünk szerető szívekkel.   a 

De abban reménykedünk, hogy jobb helyre mentetek. b 

Hisz Ti a jónál is jobbat érdemeltetek.   b 

 

Már korábban ejtettem néhány szót a beregszászi református temető többnyelvűségéről. 

Ami a sírverseket illeti, a szláv síroknál nem jellemző a sírvers használatának a szokása.. 

Leggyakrabban a búcsúzók megnevezése és a síremlék állíttatói vannak feljegyezve a fejfákra, ám a 

XXI. századi sírokon már megjelennek a rímbe szedett sírversek is. Ám ezek üzeneteiben 

hasonlítanak a magyar nyelvű sírversekre, mégsem beszélhetünk tükörfordításokról. 

Munkám ezen pontja nemcsak a beregszászi sírvers használatokon alapszik és annak 

megismerésén, hanem a magyar-szláv kapcsolatokat és kölcsönhatásokat is vizsgálta. Elmondható, 

hogy a korábbi szláv sírfeliratokon nem voltak jellemzőek a rímbe szedett búcsúzások, csupán az 

utóbbi időben állított sírokon jellemzőek. Ezáltal feltételezhetjük, hogy a magyar sírfeliratok hatása 

is lehetett az, hogy már orosz és ukrán nyelven is megjelentek a rímbeszedett sírfeliratok. 

Kutatásom célja tehát egy magyarságismereti vizsgálat Beregszász városában a temetők 

gazdag adattárházát felhasználva. Értékmentésnek is tekinthetjük, hiszen őseink sírjain található 

motívumok és sírfeliratok jellemzőit rögzítettük, abból a célból, hogy ne tűnjön el úgy népünk 

kultúrája, mintha szándékosan elfújta volna a szél.  

 

4.5. Nevezetes személyek síremlékei a beregszászi református temetőben 

„Az ősök sírjai avatják az országot hazává”.  

(Anatole France) 

Kárpátalja egyik legkisebb városa Beregszász. Egy kis település, amelyet fél nap alatt be 

lehet járni. Olyan helyről beszélünk, ahol mindenki ismer mindenkit. Ismerjük a polgármestert, az 

iskolaigazgatókat, a református lelkészeket, római katolikus atyákat, ortodox pópákat, a sarki boltos 

asszonytól kezdve a síremlékkészítő családig. Ismerjük a város kiemelkedő személyeiről szájról 

szájra terjedt anekdotákat. Emlékszünk a tragikus halállal elhunyt személyekre és a város kicsiny 

lakossága ilyenkor együtt borzong meg és gyászol. Ezek a személyek a lakosság számára egy 

ismeretségi kapcsolódási pontként szolgáltak. Beregszász lakosságát büszkeség töltheti el neves 

polgáraira gondolva, kiknek sírjainál a város református temetőjében megemlékezhetnek. Ebben a 

sírkertben alusszák örök álmukat Beregszász lakossága számára példaértékű életet élt személyek. A 

város lakosságának tiszteletét haláluk után is birtokolják, s hogy miért? Ezt a kérdést leginkább 

Anatole France válaszolja meg legjobban, aki szerint: „Az ősök sírjai avatják az országot hazává”.  
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A beregszászi református temető síremlékei közül számos darab tekinthető valódi 

emlékműnek. Pompájuk az elhunyt földi tiszteletövezte életét szimbolizálják. 

Ebben a sírkertben nyugszanak Horthy Miklós rokonai is: Horthy László és neje Kölcsei 

Róza. 

 

NAGYBÁNYAI 

HORTHY LÁSZLÓ 

SZÜLETETT 1830. NOVEMBER 28-ÁN 

MEGHALT 1889. DECZEMBER 20-ÁN 

 

NAGYBÁNYAI  

HORTHY LÁSZLÓNÉ 

KÖLCSEI 

KÖLCSEI RÓZA 

1840. MÁRCIUS 29. 

  

1922. NOVEMBER 3.Horthy László mellett található Horthy Pál és felesége sírja, amelyen a 

következő felirat olvasható: 

TEKINTETES 

NAGYBÁNYAI 

HORTHY PÁL 

EMLÉKÉNEK 

SZÜLETETT 1833. MÁJUS 28-ÁN 

MEGHALT 1881. SZEPT. 2-ÁN 

BÉKE PORAIRA 

ÉS NEJE 

LUDANYI BAY KATALIN 

1847-1909 

 

A temető centrális részén található Gulácsi István sírja is, aki 1846-ban hunyt el. Ettől 

feljebb Berzsenyi Antal huszárhadnagy (1832-1910), az 1848-1849-es évi forradalom és 

szabadságharc résztvevőjének sírja. A nagyidai földbirtokos család fia honvédhuszárként szolgált a 

szabadságharcban. Huszárhadnagyi rangot kapott helytállásáért. Életében tagja volt Bereg megye 

törvényhatóságának s főgondnoka a református egyháznak. Rövid ideig Beregszász város 

anyakönyvvezető helyettesének a feladatát is ellátta. 1910. december 23-án halt meg és temették a 

beregszászi református temetőbe. Síremlékét az idők során újra kellett avatni, hiszen az le volt törve 

és a földön hevert. 1995. május 14-én került sor a síremlék újraavatására a Beregi Hét keretében. 

Hozzátartozói nem élnek Beregszászban, így a sírt a Beregvidéki Kulturális Szövetség gondozza 

(Bagu 2002: 66-67). Síremlékén ez a felirat olvasható: 
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NAGYIDAI 

BERZSENYI ANTAL 

1848-49 

HONVÉD HUSZÁRHADNAGY 

Bereg vármegye törvényhatósága 

és több albizottságainak tagja 

ref. egyházi volt főgondnok, stb. 

1932 1910  

A beregszászi református temetőben több honvéd sírjával találkozhatunk, legjobb esetben 

fel van tüntetve a síremléken, a sírfelirat mesél nekünk az elhunytról. Ricsey Samu személye is 

kiemelkedő volt Beregszász városának, hiszen nemcsak honvéd százados volt, hanem rendőr 

főkapitány és városi pénztárnok is. Az ő sírján ez áll: 

RICSEY SAMU 

TART. HONVÉD 

SZÁZADOS 

VOLT RENDŐR FŐKAPITÁNY 

V. PÉNZTÁRNOK 

1848-1900 

Fontos szerepet töltöttek be a lakosság életében, képviselték az emberek érdekeit, 

munkájuk a közérdekeket szolgálta. Ortutay Jenő élete is példaértékű, aki országgyűlési képviselő 

volt, polgármester és emellett görög katolikus fő esperes: 

ORTUTAY JENŐ 

G. K. FŐESPERES 

POLGÁRMESTER 

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 

1889. V. 3. – 1950. Xɪɪ. 24. 

A terror mártírja emlékére 

Pum József szerepe is igen fontos volt, foglalkozását tekintve miniszteri tanácsos volt, 

ezért elengedhetetlen, hogy ne említsük meg munkánkban: 

PUM JÓZSEF 

MINISTERI TANÁCSOS 

1852-1935 
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A sírkertben több olyan személy nyugszik, akiknek feladatköre egész a vármegyére 

kiterjedt. Ilyen volt Warga Sándor, aki vármegyei tiszti főügyész volt, vagy Dr. Waisbecker Gyula, 

aki vármegyei tiszti főorvos volt: 

WARGA SÁNDOR 

VÁRMEGYEI TISZTI FŐÜGYÉSZ 

1847-1909 

DR. WAISBECKER GYULA 

VÁRMEGYEI TISZTI FŐORVOS 

1874-1937 

Azoknak a síremlékei is megtalálhatóak a református temetőben, akik munkájukkal 

Beregszász érdekeit képviselték. Gáthy Zsigmond Beregszász egyik polgármesterét kell 

megemlítenünk, aki két évtizedig gyakorolta felelősségteljes kinevezését: 

GÁTHY ZSIGMOND 

BEREGSZÁSZ VÁROS 

KÉT ÉVTIZEDIG VOLT 

POLGÁRMESTERE 

1859-1925 

Dalmay Zoltán városi adótiszt síremléke egyedülállónak mondható a beregszászi 

református temetőben, mivel egész alakos szoborral csak az ő sírja „büszkélkedhet”. Síremlékét a 

temető L parcellájában találhatjuk. 

DALMAY ZOLTÁN 

VÁROSI ADÓTISZT 

1906-1989 

A nevezetes személyek között meg kell említenünk az egyház hű képviselőit, akik fontos 

szerepet töltöttek be a város lakosságának hitéletében, valamint a tanárokat is ide soroljuk, hiszen 

sokáig a református lelkészek töltötték be a tanítói feladatkör: 

 

KÁJEL MIHÁLY 

REF. LELKÉSZ 

TANÁCSBÍRÓ 

1893-1942 

 

MÓCZÁR JÓZSEF 

GIMN. TANÁR 

KORLÁTH-HELMEC REF. LELKÉSZ 

EGYHÁZM. TANÁCSBÍRÓ 

1869-1934 

 

HUSZTI JÓZSEF 

ref. tanító 

1893-1942 

 

HUSZTI JÓZSEFNÉ 

SZ. ILLYÉS MARGIT 

ref. tanítónő 

1899-1979 
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SZABÓ GÉZA 

REF. ESP. LELKÉSZ 

1915-1994 

A beregszászi református temetőben sétálva nem egy olyan személy sírjára bukkanunk, 

akik emlékét a mai nap tisztelet övezi. A sírfeliratok ezeket a fontos információkat biztosítják 

számunkra, egy egész élettörténetet is elárulhatnak nekünk. De sajnos nem volt mindenkinek olyan 

tehetős hozzátartozója, hogy szakmájának, foglalkozásának, munkakörének síremlékén módja 

legyen feltüntetni. A sírkészítők időigényes munkáját bizony meg kellett fizetni, így rengeteg 

elhunytról a nevén és az életidején kívül nem tudhatunk meg többet. Sajnos az életük és munkájuk 

már csak szeretteik emlékezetében él tovább. Az itt felsorolt személyek azt az üzenetet sugallják a 

síremlékük mellett elhaladónak, hogy bár Beregszász egy apró város, mégis merjünk nagyot 

álmodni, hogy nevünk ne vesszen el a mindennapokban, személyünket több évtized múlva is 

emlegessék és a sírkertben méltó nyughelyünkön a mi sírunkra is felvéssék munkánkat. 
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ÖSSZEGZÉS 

 

A temető szoros kapcsolatban van a településsel, amelyhez tartozik, múltjának része, s e múlt 

megismerésének egyik forrása. Történelmünk egy darabja, bizonyíték, hogy itt voltunk. A régi temetők a 

régészet és a néprajz fontos lelőhelyei. A temető régen jobban hozzátartozott a mindennapi élethez, mint ma. 

Fáival, bokraival és madaraival a csend, a megnyugvás és az emlékezés helye volt. Megnyugtató volt 

kápolnáinak, kriptáinak és díszes síremlékeinek látványa vagy az egyszerű keresztek és fejfák nyújtotta 

hangulat. A mai temetők uniformizált, betonkeretekbe zárt sírjainak látványa és a növényvilág hiánya 

lehangoló. Kultúránk folyamatosságát, identitásunk megőrzését biztosító szimbólumok, sírjelek ma csak 

díszek, jelentésük alig ismert. Régebben az embereknek a sír volt a fontos, ami a túlvilágba, az égbe vezető 

utat is jelentette, a sírjel pedig az ősökkel való kapcsolat szimbóluma volt. 

Munkám a beregszászi református temető sírfeliratainak és szimbólumvilágának stilisztikai 

vizsgálatával foglalkozik és ezen jellegzetességek elemzése céljából készült. Fejezeteimben nem csak a 

beregszászi református temetőt vizsgálom, hanem a temetők kutatásaihoz szükséges módszertani ismereteket 

és eredményeket is bemutatom, illetve egy rövid áttekintést adok a település történetéből, ami a sok 

hatalomváltás miatt a magyarságképre hatalmas bélyeget nyomott. Kutatásom célja tehát egy 

magyarságismereti vizsgálat Beregszász városában a református temető gazdag adattárházát felhasználva. 

Értékmentésnek is tekinthetjük, hiszen az őseink sírjain található motívumok és sírfeliratok jellemzőit 

rögzítettük, abból a célból, hogy ne tűnjön el népünk kultúrája, mintha szándékosan elfújta volna a szél. 

Munkám a temető feltérképezése és a sírok megszámlálása mellett a magyar és egyéb nyelvezetű feliratok 

arányát állapította meg a beregszászi református temetőben. Elmondható, hogy a sírkert nemzetiségi 

tartalmát tekintve átlagosan valamivel több, mint 50%-ban magyar, ami leginkább a keleti és északi 

parcellákra volt jellemző, valamint a temető középső részében lévő parcellákban a magyarok aránya több 

mint 80 %-os 

Munkám a magyar és cirill betűs sírfeliratokkal is foglalkozott, mivel hipotéziseinkben a politikai 

hatalomváltások nagy befolyással voltak a terület írásbeliségére, amit a temető sírfeliratai hűen tükröznek, 

emellett a magyar és szláv kölcsönhatásokat is vizsgáltam általuk. 

A beregszászi lakosság büszke híres és nevezetes polgáraira, akik közül néhányan a beregszászi 

református temetőben alusszák örök álmukat. Ők azok, akik bizonyságot adnak arról, hogy ebben a kicsi 

városban élve is képesek lehetünk nyomot hagyni a világban, nevünket ez által nem felejtik el, nem tűnik el 

és nem válik semmivé apró porszemként az idő homokóráján. 

Az idő múltával ezek természetesen változni fognak, így egy méltó képet adok a temetőben lévő 

adatok által Beregszász magyarságának jelenlegi helyzetéről. 

A temető szimbólumvilágának elemzését egyfajta kapcsolatteremtésnek is tekinthetjük az 

elhunyttal. Hiszen ők a múlt tanúi és síremlékeik vizsgálata alatt egy bizonyos kommunikáció történik, 

amely alatt elmesélik életük történetét. A kutató dolga csak egy, helyesen értelmezni a kapott információkat. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Цвинтар має тісний зв’язок з населеним пунктом в якому знаходиться, являється 

джерелом пізнання минувшини та невід′ємною частиною даного поселення. 

Давні цвинтарі являються важливими з точки зору археологічних та етнографічних 

досліджень. Цвинтар давно був більш тісно пов’язаний із повсякденним життям населеного 

пункту, як сьогодні, своїми деревами, кущами, являвся місцем пам’ятання та тишини. Вид 

каплиць, пам’ятників заспокійливо діяв на людей. Сьогоднішній уніформований вид 

бетонних фундаментів пам’ятників сумовитий. 

Метою моєї роботи був аналіз символіки та орнаментів пам′ятників Берегівського 

Реформатського цвинтаря. Актуальність теми постає в тому, що історія поселень Закарпаття 

на сьогодні досі малодосліджено, з-за цього розслідування  різних аспектів краєзнавства ще 

не втратило своєї важливості. Історією міста Берегово за останнє століття займалося декілька 

монографій, туристичних видань та брошур, але фахового історіографічного синтезу досі не 

видано. Ці роботи дають можливість для перегляду історичних періодів міста, але не 

використовують ті важливі історичні джерела, якими є епітафії та символи кладовищ. Таким 

чином, актуальність нашого дослідження базується в глибокому вивченні та використанні 

цих джерел, для того, щоб краще пізнати історію Берегова. 

Завдяки теоретичним та практичним досвідам, зібраним згідно літературних 

матеріалів, розробили свій метод дослідження. Ми поставили перед собою мету показати 

історію Берегова під час змін влад минулих століть та дати загальну характеристику про 

реформатське кладовище, а також проаналізували типологію, символіку та орнаменти 

гробниць. У розробленій схематичній карті кладовища, кладовище розділили на декілька 

частин, секторів. Таким чином, ми бачимо, що теорія і практика досліджень кладовища тісно 

пов'язані, пізнання досвіду і знань робіт попередників грає важливу роль у здійсненні 

проектів дослідження кладовищ.  

В роботі досліджено надгробні надписи угорським шрифтом та кирилицею, так як 

політичні зміни нашого краю мали великий вплив на формування письменності, 

двомовності, мовних взаємовідносин, що яскраво відображається на епітафіях. 

Берегівчани гідні видатними людьми, які почивають у Берегівському 

реформатському цвинтарі, вони доказали нам, що проживаючи в цьому маленькому містечку 

теж можемо лишити за собою такі сліди, що не забувають в історії. 

Своєю роботою доповнюємо надбані знання та історіографію, щодо історії м. 

Берегово.  
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