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BEVEZETÉS 

 

A munka témája: A temetkezéssel kapcsolatos kifejezések és szokások 

Palágykomorócon és Tiszaújhelyben.  

 A halállal és temetéssel kapcsolatos szokások vallásonként és vidékenként 

változnak, az egyetlenegy közös dolog bennük, hogy a földi létet átmenetinek 

tartják, és az elhunyt túlvilági üdvözülésében reménykednek.  

A temetést  követő szokások  mind  azt  sugallják,  hogy az elhunyt nem tűnt 

el az életünkből teljesen, és ezáltal a gyász feldolgozását is segítik. A csendes, 

méltóságteljes emlékezést szolgálja a keresztény egyházban a halottak napi 

gyertyagyújtás is – ilyenkor a világ minden tájáról szeretteik sírjához 

zarándokolnak az emberek, mert a keresztény kultúrkörben nemcsak a harangszó, a 

néma sírhant is hazahív. 

A munka célja. Célom, Palágykomoróc és Tiszaújhely temetkezési 

szokásainak tanulmányozása, összehasonlítása.  

Egykori tiszaújhelyi, jelenleg pedig  palágykomoróci  lakosként  bemutatom 

a két vidék ( Nagyszőlősi és Ungvári járás ) és a két falu halállal és temetéssel 

kapcsolatos szokás- és hiedelemvilágát, rámutatok a hasonlóságokra, illetve 

eltérésekre.  Kitérek a sírjelek és sírversek csoportosítására és elemzésére, valamint 

magyarázom a témával kapcsolatos megnevezéseket, frazémákat  is. A temetkezési 

szokások is változtak az idők folyamán. Dolgozatomban a régi és az újabb 

szokásokat mutatom be, azokat a hiedelmeket és hagyományokat, amelyek 

jellemzőek a két közösségre.   

 A téma aktualitása. Az emberi élet fordulójának befejező szakasza a halál, 

a temetés. A temetkezési szokások hűen tükrözik egy adott társadalom 

értékrendjét. 

A temetkezési szokásaink sokáig őrizték azokat a hagyományokat, amelyek 

még akkor alakultak ki, amikor a családok több generációja együtt, de legalább is 

egymás közelében élt. Napjainkban hangsúlyosabbá váltak az anyagi 

megfontolások. Nem arról van szó, hogy kevésbé szeretjük a hozzátartozóinkat, de 
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könnyebben elengedjük őket, mert az élet megy tovább, méghozzá sokkal 

gyorsabban pörögve, mint annak idején.  

Dolgozatomban összehasonlítva a régi és újabb szokásokat rámutatok arra, 

hogy bár a világ rohamosan fejlődik, mi mégis ragaszkodunk hagyományainkhoz, 

ez a téma pedig minden korban aktuális, időszerű. Munkámmal szeretnék 

hozzájárulni mindkét falu történetleírásának kibővítéséhez. Tudomásom szerint 

ilyen jellegű összehasonlító leírás még nem jelent meg a két településről. 

Az anyaggyűjtés módszere, a kutatópontok története. A dolgozatomhoz 

szükséges anyagot Tiszaújhelyben és Palágykomorócon gyűjtöttem aktív és 

passzív módszerrel. 

Palágykomoróc két falu – Palágy és Komoróc egyesüléséből jött létre. A 

helység Ungvártól 15 km-re délnyugati irányban a Latorca és az Ung folyó között 

terül el. Szomszédos települések: északra Gálocs (2 km), délnyugatra Kisszelmenc 

(2 km), délkeletre Szürte (5 km). Ez a legközelebbi vasútállomás. Az itt élők 

túlnyomó többsége magyar, ezek több mint fele református, a többiek javarészt 

görög és római katolikus vallásúak. Közös falusi tanácsa van Kisszelmenccel. 

Palágy  1280 előtt az Aba nemzetségbeliek bírják. A XIV. század elején már 

a ruszkai Dobó családé, később a Daczófiaké. 1436-ban nyerik adományul I. 

László királyunktól a Palágyiak, akik évszázadokon át a legfőbb birtokosai. A 

Palágyi család fiúágának kihalásával fele rész a kincstáré lett és az ungvári 

uradalomhoz tartozott. Másik fele a Palágyiakkal rokonságban álló Berényi családé 

lett [18, 190. o.]. 

Komoróc  a régi időkben Palágy falu mellett álló külön helység volt, gyér 

lakossággal. Birtokosai az első időktől kezdve a Palágyiak. A település első 

említése 1696-ból való. Lakói ekkortájt többségében református vallású magyarok. 

 A XIX. században mindkét település a nagykaposi járáshoz tartozott. A 

második világháborúba 9 palágykomoróci férfi halt oda. A sztálinisták 1944 őszén 

a faluból 21 férfit hurcoltak el, közülük csaknem mindegyik odaveszett. 

Palágykomoróc egykor színmagyar település volt, egyike Ung vármegye 

legrégebbi településeinek.  Még 1940-ben is három kivétellel magyarok lakták.  Az 
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eltelt századokban békésen megéltek egymás mellett a különböző felekezetek – 

reformátusok, római- és görögkatolikusok, zsidók. A XIX században Palágyon 

református elemi népiskola, Komorócon pedig görögkatolikus népiskola működött. 

Híres szülöttei között meg kell említeni ifj. Fejér Pált (szül. 1786 január 25-én, 

Palágyon), aki Vasvári Pálnak, a Márciusi Ifjak vezéralakjának édesapja volt, 

valamint Orlay János orvost, pedagógust és magyarságkutatót (1770 – 1829), aki 

gyógyítója volt a cári családnak, nevelője Gogolnak, de barátjának mondhatta 

Goethet is [18, 190. o.]. 

A szovjet érában az itteni földművesek a kisszelmenci és a palágyi 

sorstársaikkal létrehozott közös gazdaságban tevékenykedtek. A lakosság egy része 

– főként a férfiak – már ekkoriban eljárt dolgozni a megyeközpontba. Az Ukrajna 

függetlenné válásával egyidőben jelentkező súlyos gazdasági válság következtében 

a város iparvállalatainak jelentős része teljesen leállt, így a palágykomoróciak 

közül is sokan munka nélkül maradtak. Sok család számára akkoriban a föld 

jelentette az egyetlen megélhetést. 

 Az itteniek, kihasználva a város közelségét, már évtizedek óta Ungváron 

értékesítik a háztájiban megtermelt burgonya és zöldség jelentős részét. Szinte 

minden portára jut egy fejőstehén, tejből, tejtermékekből a felesleg szintén a piacra 

kerül. A földművesek főleg gabonatermesztésre, jószágtartásra rendezkedtek be. 

 A Palágykomoróci Általános Iskolának jelenleg 51 tanulója van, a helyi 

óvodába pedig 31 gyermek jár.  

Posta, felcserközpont, könyvtár, református és görögkatolikus parókia 

helyben található. A falusi kultúrház 200 férőhelyes, körülötte élénk művelődési 

élet folyik.  

Palágykomoróc hagyományőrző község. A falunapot minden évben 

augusztus utolsó vasárnapján tartják, a helyi görögkatolikusok búcsúünnepére 

pedig kisasszonynapkor (szeptember 8.) kerül sor.  

 Palágykomoróc ékessége a falu közepén emelkedő dombon álló, XIII. 

században épült református templom, amely Kárpátalja egyik legjelentősebb 

középkori műemléke. Egy 1462-es birtokegyezségből kiderül, hogy Szent 
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Mihálynak szentelt templomként emelték, amely Palágyi Mihály udvarházával 

szemben állt. Építésének idejét illetően feltételezések vannak csupán, ezek szerint 

a XIII század második felében épült a Palágyi család kegyúri templomaként, 

valószínűleg 1250 és 1300 között.  

A templom téglafalazású, építésével egy időben készült kifestése is. A XVI. 

században a reformáció terjedésével a templom a reformátusoké lett. 

1575-ben a templom kriptájába temették el Szalay Ferencet, beregi főispánt 

és kisvárdai várkapitányt. Erről tanúskodik a kriptában talált "Szalay Ferencz 

1575" feliratú koporsódeszka és a templom délnyugati pillérén látható címeres 

kőtábla, melyen a Szalay család címere díszlik : két összenőtt kar, melyek közül az 

egyik kardot tart, a másik egy emberi alakot szúr keresztül. 

 Ugyancsak a templom kriptájába temették 1845-ben  gróf  Buttler Jánost, 

aki segítője és jótevője volt a palágyi gyülekezetnek (3. sz. melléklet). 

Tiszaújhely magyar, ukrán, ruszin  település. A település a Tisza bal partján, 

a folyótól kb. 2 kilométerre terül el. A falu Tiszaújlak után húzódik  az országút 

mentén Nagyszőlős irányába. Tiszaújhelyen keresztül halad át az Ungvár – 

Munkács – Beregszász – Nagyszőlős – Huszt –  Rahó országút. Vasútállomása 

helyben van az Aknaszlatina – Ungvár vonalon.  

A falut a Hont-Pázmány nemzetség telepítette 1300 után a III. András 

királytól adományul kapott területen. Tőlük származtak a falu egykori birtokosai, 

az Ujhelyi család tagjai, akik innen vették nevüket is [8, 145. o.]. 

Fényes Elek történeti földrajzában írta a településről: "Ugocsa vármegyei 

magyar – orosz falu közel u.p. Tisza-Újlakhoz a máramarosi országútban; 60 

római, 311 görög katolikus, 157 református, 21 zsidó lakossal, református és görög 

katolikus anyatemplommal. Határa termékeny, kivált tiszta búzára; rétjei kétszer 

kaszálhatók; derék majorsági erdeje van. Földesura az Ujhelyi nemzetség férfi ága, 

kiknek itt több házaik vannak. Ezen nemzetség még Szent István alatt bejött Hunt 

Pázmán jeles hadvezértől veszi eredetét." 

Az Újhely helynév a magyar új melléknévnek és a hely, helység főnévnek az 

összetétele. Arra utal, hogy a falu újabb, mint a szomszédai, és mivel a Tisza 
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partján helyezkedik el, előtagként a Tisza szó került elé. Így lett a község neve 

Tiszaújhely.  Valaha a falut több különböző vallású ember lakta, napjainkban 

igazán csak két vallás dominál: a görögkatolikus és a református, de épül az 

ortodox templom is. 

 A falu legrégebbi épülete a református templom, amely 1220-ban épült 

római katolikusok részére. Újhelyi Jusztina építtette. A templom román stílusban 

épült, támpilléreit csak egy későbbi átépítés során kapta. A templom egyszerű 

drótkerítéssel körülvett, amelyen belül az Ujhelyi családnak több 19. századi 

sírköve és az elhurcoltak emlékműve látható. A tatárjáráskor a templom tornya 

megrongálódott, ezt 1895-ben építették újjá. A 13. században épült templom alatt 

az Ujhelyi család sírboltja van. A reformáció után az akkori uraság az egész faluval 

áttért a református hitre, így lett a templom a reformátusoké [8, 145. o.]. 

A görögkatolikus egyház magyar ajkú tevékenységét 1949-ben tiltották be. 

1989 után a helyi görögkatolikus gyülekezet újjászerveződött, templomukat 

visszakapták. Még az 1920-as években két görögkatolikus templom állt a faluban, 

de ma már csak az 1926 – 1928 között épült kőtemplom van, a kisfatemplom 

sajnos már megsemmisült. A templom jobb oldalán áll egy fakereszt, amelyet a kis 

fatemplom helyéről hoztak ide. Új parókia, valamint új közösségi ház épült.  

Ma a község általános iskolája párhuzamos osztályokkal működik, magyar 

és ukrán nyelven folyik a tanítás, ugyanis 1989-ben a szülők kérésére újraindították 

a magyar elemit. A tanulók létszáma 201, de közülük csak 31-en tanulnak magyar 

osztályban. Sajnos napjainkban egyre csökken a magyar osztályok létszáma. A 

faluban óvoda is működik. 

A kultúrház az iskolával szemben van, melyben a községháza, a posta, a 

klub és a könyvtár működik. 

 A református templom kertjében 2006. szeptember 8-án avattak 

emlékoszlopot az Újhelyi család tiszteletére. Az emlékoszlopon a következő 

szöveg áll: „Minden újhelyi emlékezésére, aki tett vagy tenni fog a nemzet 

egységéért, és a nemzetek közötti megbékélésért.” Ezen a napon avatták fel a 

település zászlóját, valamint címerét is (1. sz. melléklet). 



11 
 

 Az anyag feldolgozásának módszere. Kutatásom az írott, illetve 

nyomtatott anyagok, szóbeli források, tárgyi emlékek tanulmányozására terjedt ki. 

A temetkezési szokásokkal kapcsolatos szavakat szócikkek formájában 

dolgozom fel. A téma leírása folyamán leíró és statisztikai módszert alkalmaztam. 

 Az anyaggyűjtésnél különböző korcsoportú és vallású adatközlőket 

választottam, hogy a régi és a mai szokásokat is felkutassam, és az 

összehasonlításnál kiderüljön, mennyiben változtak a szokások az idő múlásával.  

A temetéssel kapcsolatos szokások, hiedelmek feldolgozásában P. Lator 

Ilona [41, 352.], Berta Eleonóra [6,118–121 o.], [7,52–59 o.] és Virág Magdolna 

[49, 152.] néprajzi leírásai segítettek. A helytörténeti gyűjtemények, a 

görögkatolikus és református halotti anyakönyvek, élő személyekkel készült 

interjúk, a helyszíneken történő gyűjtés a kutatásom alapja.     

Adatközlők. Adatközlőim tősgyökeres helyi lakosok, akik ismerik a 

település  szokás- és hiedelemvilágát, hagyományait.  

Tiszaújhely 

Sorsz. Név Életkor Végzettség Foglalkozás Vallás 

1.  
Margitics 

Marianna 

35 éves főiskolai történelem tanár görögkatolikus 

2.  
Kosztroba Irén 61 éves 8 általános nyugdíjas gyári 

dolgozó 

görögkatolikus 

3.  
Liszák Mária 63 éves szakközépiskolai bolti eladó görögkatolikus  

4.  
Zelik Ilona 75 éves  egyetemi nyugdíjas tanár görögkatolikus 

5.  
Varga Ilona 70 éves 8 általános nyugdíjas 

szakácsnő 

református 

6.  
Margitics 

András 

59 éves  technikum gazdálkodó görögkatolikus 

7.  
Varga László 77 éves  szakközépiskolai nyugdíjas építész református 
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Palágykomoróc 

S

Sorsz. 
 

Név 

 
Életkor 

 
Végzettség 

 
Foglalkozás 

 
Vallás 

1

    1. 

 

 

Varga 

Magdolna 

 
64 

 
középiskolai 

 

nyugdíjas 

szakácsnő  

 

 

római katolikus 

2

    2. 

 

 

Özv. Novák 

Erzsébet 

 

 
85 

 
8 általános 

 

nyugdíjas 

kolhozista 

 

római katolikus 

3
   3. 

 

 
Veres Sándor 

 
55 

 
szakközépiskolai 

 
szobafestő 

 
görögkatolikus 

 

4. 

 

Szanyi Lenke 

 
72 

 
8 általános 

 
nyugdíjas varrónő 

 
református 

 

5. 

 

 

Szkoropádszky 

Péter 

 

32 

 

egyetemi 

 

görögkatolikus pap 

 

görögkatolikus 

6 

6. 

 

Andrejcsák 

Erzsébet 

 

61 

 

szakközépiskola 

 

bolti eladó 

 

római katolikus 

7 

7. 

 

Penyák Éva 

 

49 

 

főiskolai 

 

óvodavezető 

 

református 
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1. A KÉRDÉSSEL KAPCSOLATOS SZAKIRODALOMRÓL 

 

   Az anyaggyűjtés előtt megismerkedtem a temetkezési szokásokkal foglalkozó 

írásokkal. Az összegyűjtött szakirodalmat útmutatóként használtam fel dolgozatom 

megírásához. Mivel több néprajzkutatót is foglalkoztat a halotthoz és 

temetkezéshez fűződő szokások, szertartások kérdésköre, a fejfák, sírkövek típusai, 

díszítményei s azok feliratai, így gazdag és változatos szakirodalom állt 

rendelkezésemre. 

  A halál az emberi élet minden más eseményénél visszavonhatatlanabb, 

hiszen megmásíthatatlan. A temetkezési szokások nemcsak a halálról és a 

túlvilágról való vallási (és nem vallási) elgondolásokat tükrözik, hanem az emberi 

létről szólóakat is. A  paraszti gondolkodás az élet természetes velejárójának 

tekinti a halált, amelynek megvan a maga ideje. Az élet a maga teljességében ily 

módon elkészülés a halálra, amelyet egy tevékeny élettel mintegy kiérdemel az 

ember [28, 61–62. o.].  

 Nagy segítségemre volt  Balassa Iván a temetők néprajzát feldolgozó cikke, 

amelyben megjegyzi, hogy szerinte nem jelent meg még olyan temetőmonográfia, 

amely a teljességre törekedve valamennyi néprajzi jelenséget feldolgozta volna. 

Megállapítja, hogy az addigi kutatók közül minden gyűjtő, feldolgozó hozott 

valami újat, valami eddig ismeretlent, és mindebből lassanként kialakulhat, hogy 

milyen feladatai kell, hogy legyenek a néprajzkutatásnak a temetőkkel 

kapcsolatban [2, 230. o.]. Az egységes szempontú gyűjtést alapvető 

követelménynek tartja, mert ez határozza meg a feldolgozás lehetőségeit.  Felhívja 

a kutatók figyelmét a temetők fekvésének és korának megállapítására; külsejére és 

belsejére, ezen belül a sírjelekre, a temető flórájára; az élő és a holt falu 

egymáshoz való viszonyára [2, 225–242. o.]. 

 A szerző A magyar falvak temetői című monográfiájában alapos 

gyűjtőmunkára támaszkodva a korabeli szakirodalom legrészletesebbnek 

mondható temető-arculatát adja meg. Ugyanakkor felhívja a figyelmünket arra, 

hogy mennyire hiányos ismeretekkel rendelkezünk a sírok különböző formáiról, a 



14 
 

sírjelek elkészítéséről. Balassa említést tesz a „nevető fejfákról” is, ezeknek a 

használatát azzal indokolja, hogy a halált, a temetést az emberek igyekezték 

kigúnyolni, nevetségessé tenni, hogy saját szorongásukon enyhítsenek. Ezzel 

magyarázza a nevető fejfák költészetét is, melyben egy-egy ember rossz 

tulajdonságait, tévedéseit pellengérezik ki. A szerző tárgyalja  még  a rövidítéseket, 

a sírfeliratok kezdő és befejező formuláit. Megfigyelései alapján a kezdő 

kifejezések közül a legismertebb s a legnagyobb múltra visszatekintő kifejezés az 

"Itt nyugszik", befejező rövidítések közül pedig a  B.P., (ami a „Béke poraira”) [1, 

48–148]. – Ezek a kutatópontokon is megtalálhatók. 

 Bartha Elek  néprajzkutató  A hitélet néprajzi vizsgálata egy zempléni 

faluban című monográfiájában  Komlóska hitéletét mutatja be. A község 

keresztyén ünnepei közt felvázolja a temetőt és a halállal kapcsolatos 

hagyományokat. A temetőt, mint megszentelt földterületet, egyházi és néprajzi 

kultuszhelynek tartja. Leírása meggyőzően szemlélteti a komlóskai 

görögkatolikusok halottkultuszát [5, 30. o.]. 

 Bartha Elek 1992-ben kiadott Vallásökológia. Szakrális ökoszisztémák 

szerveződése és működése a népi vallásosságban című munkájában a természeti 

tényezők hatásait vizsgálja a temetkezési formák kialakulására. Egyszerű példákkal 

szemlélteti, hogy hogyan befolyásolja a környezet a temetkezési hely kiválasztását 

[5,145–148. o.]. 

 A hagyományostól gyökeresen eltérő új szemléletet hozott a temető és sírjel 

kutatásba Kunt Ernő munkássága. A hetvenes évek közepétől publikálta 

mintaszerű szemiotikai elemzéseit, tanulmányai és könyvei példaként szolgálnak 

arra, hogy miként lehet egy adott jelenségcsoportot az etnoszemiotikai leírás 

módszereivel újszerűen bemutatni. Szemléletét a tények átfogó és komplex 

közelítésmódja jellemzi és a temetéssel, temetővel kapcsolatban az összes számba 

vehető kódtípust figyelembe veszi.  

A sírjelek bemutatásánál segített a Temetők az Aggteleki-karszt falvaiban 

című munkája, ami  elsősorban a sírjelek szerepét vizsgálja, s úgy véli, hogy ezek 

közül a fejfák mutatják a legváltozatosabb képet. Monográfiájában  hosszas és 
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alapos kutatás után leszögezi, hogy jellemzőek rájuk a bevájások és párhuzamos 

rovások változatos kapcsolódása, a síkdíszítmények geometrikus és figurális 

motívumainak váltakozása. Az ábrázolások közül a leggyakoribb a szomorúfűz, 

amit a szomorúság fájának mondanak [32, 55–103. o.]. 

 A szerző a sírjeleket négy csoportra osztja. Az első csoportba a fatönkös 

fejfákat teszi, mivel ez a legegyszerűbb, s a reformátusok között általánosan 

elterjedt forma. Ide sorolja a csónak alakú fejfák is. A második csoportba az 

oszlopos fejfák tartoznak, amelyekben sokszor az emberi testre utaló arányokat 

ismerhetjük fel. A harmadik a kopjafák csoportja. Ezeket kifejezetten több nézetre 

szánták. Az utolsó osztályba pedig a táblás fejfák tartoznak, amelyek a kopjafákkal 

ellentétben egynézetre szánt sírjelek. A szerző  ismerteti itt a sírjelek formuláit, s 

azok rövidítéseit is [31, 88–97. o.]. 

 A sírjelek leírásánál nagy segítségemre volt Hoppál Mihály Etnoszemiotika 

című könyve, melyben nagy fejezetet szentel a sírjeleknek. A fejfék jelei című 

részben külön kitér a férfi és a női halott fejfájának megkülönböztetésére, a 

díszítőelemekre, a fejfák jelkészletére. Fontos jelentést tulajdonít a fejfa 

méretének, nagyságának, vastagságának, magasságának, valamint úgy véli, hogy 

üzenetet hordozott a fejfák színezése is. Ezen kívül a szerző elemzi a sírjelek és 

közösségek kapcsolatát és magyarázza a fejfákon található fa-jelkép kialakulását. 

Egyebek mellett hasznos terminológiai megjegyzéseket tesz a sírjelekkel 

kapcsolatban, valamint gazdag illusztrációkkal színesíti munkáját  [21, 78–88. o.]. 

  Dobosy  László  Szokások és hiedelmek a Hangony- völgyben című 

munkájában részletes leírást ad a halállal és a temetkezéssel kapcsolatos 

szokásokról Az élet három szüksége című fejezetben. Röviden, de tartalmasan 

mutatja be az itt élők szokás- és hiedelem világát a halál előjeleitől kezdve, a 

haldoklás, a ravatal, a virrasztás, a temetés, a halotti tor megülésén keresztül a 

gyászig. A szerző fontosnak tartja az élet fő fordulópontjaihoz tartozó 

hagyományok lejegyzését, mert azok a felgyorsult világban bekövetkezett 

változások miatt lassan feledésbe merülnek  [10, 117–130. o.]. 
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 Gyűjtött anyagom elemzésében nagy segítséget nyújtott Virág Magdolna 

Temetés a Tövisháton című monográfiája [49, 5–144.o.], amelyben három 

szilágysági falu haldoklóhoz, halotthoz és temetőhöz kapcsolódó szokásait, 

hiedelmeit vizsgálja. A könyv bevezetésből és három nagy fejezetből áll. A 

bevezetésben a szerző ír a kutatópontokról, a népszokásokon belül a temetkezési 

szokások  valódi  jelentéséről egy adott közösség számára, valamint a gyűjtés és a 

feldolgozás módszereiről. 

 Az első fejezetben a halál beálltáról és a temetés mozzanatáról ír részletesen, 

kitérve a haláljelekre, a halott ruhájára, a haláleset jelzésére, a temetési szertartásig 

történő teendőkre. Ezen kívül leírja a halottlátogatás és ajándékvivés hagyományát, 

a sírásás folyamatát. A szerző kiemeli a virrasztó, a búcsúztató, a temetési 

szertartás szokáscselekményeit. 

A második  fejezetben történik a temető részletes bemutatása, ezen belül a 

sírhely, a sír, a sírjel, a fejfákon lévő feliratok vizsgálata, valamint a temető és a 

falu kapcsolatának  elemzése.   

 A harmadik fejezetben a tövisháti szokások állapotáról, motivációiról, 

valamint a rítusokról olvashatunk. Virág Magdolna tájszójegyzékkel zárja a 

munkát. 

 Madar Ilona a Fejezetek Zoboralja társadalomnéprajzához című 

dolgozatában vizsgálja a zoboraljai földműves magyarság társadalmának néprajzát.   

Az emberi élet fő állomásai című fejezetben a Halál, temetés résznél a 

faluközösség emberének életét ábrázolja a halál szokásrendszerében. A 

zoboraljaiak körében gyűjtött, halállal kapcsolatos szokás- és hiedelemanyaga is 

bizonyítja, hogy félnek a haláltól, mint titokzatos hatalmat tisztelik, némely 

előjelnek vélt tünetből igyekeznek kifürkészni, kire mikor kerülhet sor, s a 

felismert jelek láttán megkísérlik áthárítani annak következményét [35, 100–104 

o.]. 

 Petercsák Tivadar a filekházi népszokásokat feldolgozó művében a jeles 

napok hiedelmei mellett szintén röviden kitér a halál és a temetés hitvilágára. A 

halotti és temetkezési szokások között egy búcsúztatót is leír [44, 130. o.]. 
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 Móricz Kálmán Nagydobrony című monográfiájában szemlélteti a község 

temetkezési szokásait. Leírja a halálra való készülést, valamint az arra utaló 

előjeleket, a halottmosdatást és öltöztetést, a halottas ház körüli teendőket. Kiemeli 

a jelentés, a halottnézés, a sorolás és búcsúztatás jelentőségét, valamint tárgyalja a 

temetési szertartást és az azt követő halotti tort. Leírja a gyász idejére vonatkozó 

hagyományokat, melyből megtudjuk, hogy Nagydobronyban kit milyen módon és 

meddig volt szokás gyászolni. A szerző röviden kitér a község két temetőjének 

bemutatására is, tudatja velünk, hogy a nyolcvanas évek elejétől már itt sem 

faragnak fejfát, hanem betonból, márványból vagy gránitból állíttatnak síremléket 

a hozzátartozók elhunyt szerettüknek [37, 208–216 o.]. 

 A palágykomoróci és tiszaújhelyi sírfeliratok osztályozásánál figyelembe 

vettem Molnár Ambrus munkáját, melyben osztályozta a sírjeleken található 

feliratokat. Felosztásában a következő kategóriák kapnak helyet: 

1.  sírversek, melyek legtöbbször rímelnek, ha csak kétsorosak is 

2. sírfeliratok, ezek egy-két mondatos prózai szövegek 

3.  vallásos tárgyú feliratok, idézetek [34, 41–52.o.]. 

 Faggyas István néprajzi vizsgálataiból hiteles képet kaphatunk Kelemér 

község temetkezési szokásairól, a fejfák típusairól [13, 260–268.o.]. 

 Érdekes és hasznos információkkal gazdagodtam Kapros Márta 

gyászöltözködéssel kapcsolatos kutatási anyagát tanulmányozva. Már a dolgozat 

elején tisztázza azt a kérdést, hogy miért öltenek gyászruhát, így kirajzolódik a 

gyászviselet többféle tartalma: személyes gyász, jelképes gyász, véglegessé tett 

gyász, vallási gyász, kegyeleti gyász. A vizsgált községben a gyászviseletnek 

három intenzitásbeli fokozatát különbözteti meg: nagy-gyász – tiszta fekete, 

gyászos,  félgyász – barna öltözet. Megadja a gyászos öltözködés formai jegyeit, s 

megállapítja, hogy a gyászszínek korrelációban állnak viselőjük életkorával. A 

gyászviselet elemzésén keresztül egy átfogó és egységes képet próbál adni, de 

leszögezi azt a tényt, hogy az öltözködés szokásrendje részleteiben igen bonyolult. 

A tanulmány  végén  rendszerezi a gyászviseletre vonatkozó jellegzetességeket 

[27, 765–773. o.]. 
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 Virt István a Halál és emlékezés című tanulmányában a moldvai csángók 

halottas- és mindenszentekhez fűződő szokásait mutatja be. Aktív és passzív 

módszer segítségével gyűjtötte össze a szokásokat. Arra a megfigyelésre jutott, 

hogy a hagyományos kultúra továbbélése jellemző a moldvai csángókra, és a fiatal 

generáció tagjai követik a szokásokat [50, 125–134. o.]. 

 Felhősné Csiszár Sarolta tanulmányában a Bereg megyei sírjeleket veszi 

vizsgálat alá.  Megállapítja, hogy a fejfa lényege nem a forma és a díszítés, hanem 

a funkció. Összességében úgy véli, hogy a fejfa formája, részei az emberre utalnak 

[17, 117–124. o.]. 

 Katona Imre egészen érdekes szempontból közelítette meg a halottas 

szokások  kérdéskörét. Ő az énekköltészet műfajai szerint világította meg a témát. 

Megkülönböztetett: halottsiratót, előénekes vezetésével, csoportosan előadott 

alkalmi-szertartásos halottvirrasztót, halottbúcsúztatót és végül sirató vagy 

búcsúztató balladát. Vizsgálata sokkal inkább irodalmi szempontú volt, mint 

néprajzi [26, 115.o.].  

Máig kiemelkedő munka a temetési szokások vizsgálata terén K. Kovács 

Lászlónak a háború miatt csonkán maradt, de így is példamutató műve, amely egy 

konkrét paraszti közösség, a kolozsvári hóstátiak szokásait és hiedelmeit mutatja 

be, rendszerezve és szokáselemenként összevetve a szomszéd, illetve a nyelvrokon 

népek megfelelő szokáselemeivel [29, 425.]. A szerző tanulmányában különös 

figyelmet fordít a hóstátiak síremlékeire. Megjegyzi, hogy lábfát egyet sem lehet 

látni a  temetőben.  A sírkövek jellemzője, hogy meglehetősen nagy helyet 

hagynak a sírfeliratok számára, ami érthető is, mivel egy sírba több halottat is 

temettek. A feliratot a halottal szemben elhelyezkedve lehetett elolvasni. A 

sírkövek fején a következő öt betű található: A.I.B.F.T. A helybeliek szerint a 

következő szövegnek a rövidítése: Az Isteni Boldog Feltámadás Tudatában, egy 

sírfeliraton pedig ez olvasható: Adjon Isten Boldog Feltámadást. A hóstáti 

sírköveken földész-jelvények (emblémák) figyelhetők meg. Ennek a jelvénynek a 

két legfontosabb alkotóeleme a búzakalász és a szőlőfürt. A búzakalászok száma 

változó. Van olyan jelvény, amelyben két kalász látható, de vannak olyanok is, 
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amelyekben három, a leggyakoribbak azonban azok a jelvények, amelyekben öt 

búzakalászt látunk. A jelvény másik eleme, a szőlőfürt már nem mutatott nagy 

számbeli ingadozást [29, 425. o.]. 

Mind összehasonlító, mind történeti vonatkozásban ez a legteljesebb 

temetkezési szokásleírás napjainkig, jóllehet az elmúlt három évtized során egyes 

részkutatások kiegészítették, illetve helyesbítették megállapításait 

 A losonci temetőt vizsgálva Puntigán József azt a következtetést vonja le, 

hogy fejfa feliratoknak nem volt sémája, s annyit véstek a fára, amennyi 

szűkszavúan elegendő, epigrammaszerű tömörségükkel azonban kifejezték a 

gyászolók érzelmeit [45, 311.]. 

 Ujváry Zoltán néprajzkutató professzor Születéstől a halálig című munkája 

1993-ban jelent meg, amelyben Gömör község (Szlovákia) néprajzi szokásaival 

foglalkozik. A könyv több részből épül fel, melyekben a keresztelőtől a 

menyegzőn keresztül a temetkezési szokásokig mutatja be Gömör lakosságának 

egykori szokásait, kultúráját. 

 Az anyagfeldolgozás során nagyon hasznosnak bizonyult számomra 

Kisfalusi János Ünnepi népszokások a Keleti Egyházban című könyve, amelyben a 

görögkatolikusok családi és vallási ünnepeinek népszokásait gyűjtötte össze. A 

gyűjtemény három részből áll, a második részt a szerző teljes egészében a halállal 

és temetéssel kapcsolatos hagyományok leírásának szentelte. Kitér arra, hogy 

hogyan vélekednek a tudósok és a költők a halálról, részletesen leírja a virrasztás 

és a temetési szertartás énekeit. Tárgyalja a búcsúztatók sokféleségét, a halotti tor 

hagyományait, a régi halottas hiedelmeket. Kiemeli a halott lelkiüdvéért végzett 

gyászliturgiák és megemlékezések fontosságát, melyekhez a görögkatolikusok mai 

napig ragaszkodnak [28, 61–94. o.]. 

 A kárpátaljai temetkezési szokások vizsgálatával az 1990-es évektől 

foglalkoznak behatóbban. Czébely Lajos a viski reformátusok halottas szokásait 

tárgyaló írást jelentetett meg [9,148–154. o.].  

 Penckóferné  Punykó Mária és Borsos Balázs 8 magyar falu temetőjének 

összegyűjtött anyagát tanulmányozta a Sírversek a Szernye-mocsár környéki 
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magyar falvak temetőiben című munkájában. Beregardó, Makkosjánosi, Gát, 

Dercen, Fornos, Beregújfalu, Nagybereg és Kígyós településeken végezték a 

gyűjtést. A sírverseket kétféle szempontból vették vizsgálat alá: a tartalom és a 

forma szerint, ezen belül a rímeket és a szóképeket is elemezték. Alapos érvelés 

után megállapítják, hogy a fornosi és derceni szövegek a legszebbek [46, 155–166. 

o.]. 

 A szerzőpáros pontos képet ad a temetők fekvéséről, a fejfák típusairól. 

Kutatásuk eredményei szerint a vizsgált falvak közül csak Nagyberegen 

különböztetnek meg női- és férfi fejfákat. A fejfák díszítésein kívül vizsgálták a 

verses sírfeliratokat is, ezeket tartalmi szempontból mutatják be [46, 352.]. 

 A kárpátaljai kutatások között jelentős helyet foglalnak el Berta Eleonóra 

tanulmányai és tudományos értekezései, amelyekben a halotti és temetkezési 

szokásokat elemzi a Tisza felső folyása menti kutatópontokon: Szlatina, Técső, 

Visk, Tekeháza, Gyula, Péterfalva, Csetfalva, Vári, Badaló, Szalóka és Salamon. 

Kutatásaiban a halottvirrasztással kapcsolatos szokásokat és különbségeket vázolja 

fel, rámutat arra, hogy a kis eltérésekért és különbségekért is érdemes feldolgozni a 

szokás- és hiedelem anyagot. Megfigyelései szerint Péterfalván és Badalón a női 

családtagok nem lehetnek a virrasztó estéjén a halott mellett. Técsőn és Csetfalván 

pedig nem minden estben maradnak a halott koporsója mellett reggelig. 

 A szerző tanulmányaiban felhívja a figyelmet a harangszó által közvetített 

halálhírre is, amikor a harangozásból tudjuk meg, hogy férfi, nő vagy netán 

gyermek távozott az élők sorából.  A sírásással kapcsolatos kérdések vizsgálatánál 

megállapítja, hogy a tizenegy kutatóponton háromféle temetkezési mód alakult ki 

[6,118–121. o.], és a gyász társadalmi megítéléséről is ír. Megállapítja, hogy a 

Tisza felső folyása menti magyarlakta területen a gyászidőt a rokonsági fok 

határozza meg, valamint azt, hogy a gyász súlya többnyire a nőkre vonatkozik [7, 

52–59. o.]. Ez a megállapítás jellemző az általam vizsgált két kutatópontra is. 

 Munkám során a legjobban felhasználható forrásnak  P. Lator Ilona Kimegy 

a lelke, marad a test című munkája bizonyult, amelyben Visknek, egy etnikailag és 

felekezetileg is vegyes kárpátaljai településnek a temetkezési szokásait  és 
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hiedelmeit mutatja be. Mivel ezen a településen megtalálható mind a három 

kárpátaljai történelmi egyház, így azok népi öröksége is hasonló az általam vizsgált 

kutatópontokoz [41, 352.]. 

 A szerző nagyon részletesen mutatja be a településen kialakult szokásokat, 

hagyományokat. A bevezetés után rátér a halál előjeleire, majd a temetésig ezeket 

a kérdéseket elemzi: 

 A nagybeteg és a haldokló 

A halál és a lélek 

A halál beálltától a virrasztásig 

A virrasztás 

A sírásás 

A továbbiakban a temetési szokássort elemzi, itt külön kitér a fiatalon 

elhunyt, a kereszteletlen gyermek és az öngyilkos temetésére. Ezt követi a halotti 

tor szokásainak ismertetése és a halállal kapcsolatos hiedelemvilág bemutatása. Az 

elhunyt emlékének őrzése című részben a szerző külön tárgyalja a reformátusok, a 

római katolikusok és a görögkatolikusok halotti megemlékezésének hagyományát. 

Az utolsó részekben virrasztóénekeket és verses sírfeliratokat közöl. 

Az ukrán és orosz szakirodalomban is foglalkoznak a temetéssel, a halotthoz 

fűződő szokásokkal. Olga Piszkács az élet fordulóihoz kapcsolódó különböző 

szertartásokat és  megnevezéseket vizsgálta Tarasz Sevcsenko műveiben. Kitér a 

születéshez, a lakodalomhoz és a temetéshez fűződő szertartásokra és az ezekkel 

kapcsolatos szavakra [51, 69–74. o.]. A temetési szertartással kapcsolatban négy 

témakört jelöl meg: 

1. A halottal kapcsolatos szertartások ( lélek, pokol, Paradicsom, halál ) 

2. A különböző cselekvések ( meghalni, sírni ) 

3. A szertartás résztvevői ( sírásók, kántor, pap ) 

4. A tárgyak megnevezései ( tömjénező, kereszt, szenteltvíz hintő ). 

 G. Bogatirjeva a kárpátaljai mágikus cselekedeteket, szokásokat és 

hiedelmeket dolgozta fel részletesen. Ebben a monográfiában ír a temetkezési 

szokásokról, a halottról, a gyászról [52,168–296. o.]. 
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 Sz. Tokarjev a vallások eredetéről, a temetkezési szokások tartalmáról írt 

tanulmányt [53, 622.]. 

 Ezek a cikkek, monográfiák segítettek mind az anyaggyűjtésben, mind pedig 

a gyűjtött anyag leírása, feldolgozása során. 
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2. HALÁLHOZ ÉS A HALOTTHOZ  FŰZŐDŐ SZOKÁSOK ÉS 

HIEDELMEK 

 

2.1 . A halál előjelei 

 

A halál az élet természetes velejárója, a születés és házasság után az élet 

harmadik nagy szüksége. Az emberi élet utolsó szakaszában olyan változások 

következnek be az ember életében, amelyek egyben a halálra való felkészülést is 

jelentik. Az idősebb emberek nemcsak tudatilag, lelkileg is készültek a halálra. A 

magatehetetlen, munkára képtelen öregek a halálukat várva imádkozással töltik 

napjaikat. A betegek és a környezetüknek sok gondot okozók szinte már óhajtják a 

megváltást, sóvárognak a halál után – írja Bálint Sándor. 

A halál önmagában nem tragédia. Tragikus halál alatt a túlságosan korán, 

váratlanul vagy szerencsétlenség által bekövetkezett halált értjük. A jó 

egészségben, testi-lelki erőben eltöltött, jó cselekedetekben gazdag, hosszú életet 

követő békés halál sohasem tragikus, akármekkora veszteséget és bánatot okoz is. 

Régebben, a gyakori gyermekhalandóság miatt kevésbé rázta meg a családot a 

csecsemő vagy kisgyermek halála, ellentétben a mai egy-két gyermekes 

családokkal, ahol súlyos csapásnak tartják a csecsemőhalált. Nagyobb fájdalmat és 

keserűséget okozott az ereje teljében lévő vagy az életnek induló fiatal elvesztése 

[28, 61–94 o.]. 

      Sok megfigyelés, tapasztalat alakult ki arról, hogy milyen jelek utalnak a 

halál közeledtére. Tiszaújhelyben és Palágykomorócon is különféle előjelekből 

próbáltak és a mai napig is próbálnak következtetni erre.  

 Az emberek félnek a haláltól, mint titokzatos hatalmat tisztelik. A halál 

előjeleinek vélt jelenségekből igyekeznek kifürkészni, kire mikor kerülhet sor. 

Mind a mai napig él bennünk az az ősrégi hit, hogy a halál előre jelentkezik, 

mintegy hírnököt küld, hogy a halandót előre értesítse, hogy készüljön a hosszú 

útra. 

     A halálra utaló jeleket P. Lator Ilona gyűjtése alapján két csoportba lehet 

sorolni:  
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1. A valóságban tapasztalható jelek: a) állatok jelzései;  

                                                          b) rendkívüli jelenségek; 

2. A közelgő halált jelző álmok. 

 

2.1.1. A valóságban tapasztalható jelek 

a) A kutatópontokon az állatok jelzései közül legtöbb esetben a kutya 

viselkedéséből következtetnek a közelgő halál beálltára. 

 Ha a kutya vonít/vonyít, nagyon nyüszít, valaki meg fog halni vagy a 

házban, vagy a családban.  

 Ugyanezt jelenti, ha a ház tövében vagy másutt kapar az udvaron.  

 A kuvikot, baglyot mai napig is halálmadárnak tartják mindkét 

településen. Ha a ház fölött elrepül vagy rászáll a kéményre, 

háztetőre, a családban, a közeli rokonok közül valaki meghal.  

 Ha a fecskefészket leverik, szintén meghal valaki a családból. 

  Ha az idősebbek közül valaki kakukkot  hall, megszámolhatja hányat 

szól, annyi évig él még.  

A ruszinok és az ukránok hiedelemvilágában haláltjósló madár a bagoly, a 

kakukk, a varjú, a holló és a cinege is [41, 18. o.].  

 A Nagyszőlősi  járás  falvaiban  vészjóslónak tartják a kukorékoló tyúkot is. 

Úgy vélik, hogy tűzvész, betegség vagy halál közeledtét jelzi. Az ilyen tyúkot 

mihamarabb levágják, hogy ne következzen be semmi rossz ( adatközlő). 

b) Nagyon sok hiedelmet ismernek a kutatópontokon, amelyek a tárgyakkal 

kapcsolatos szokatlan jelenségekből következtetnek a halál eljövetelére. 

 Ha becsukjuk az ajtót és utána kinyílik, hamarosan meghal valaki a 

családból. 

  Más változat szerint az hal meg, aki után kinyílik az ajtó.  

 Szintén a közeli családtag halálára utalnak a következő jelenségek: 

ropognak a bútorok; a szekrényajtó nyikorog; a pohár magától 

megreped; magától elcsattan a villanykörte.  
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 Hirtelen, váratlan halálra következtetnek abból is, ha a tükör vagy egy 

kép leesik a falról.  

 A görögkatolikusoknál azt is rossz előjelnek tartják, ha az égő gyertya 

magától ledől. Ezt mindkét faluban így ismerik. 

Természeti jelenségek is jelzik a halottat.  

 Mindkét kutatóponton a legáltalánosabban ismert, hogy ha csillag fut 

le (leesik) az égről, valaki meghalt. 

 Ha nagy a szél, valaki felakasztotta magát; zimankós az idő, valaki 

öngyilkos lett.  

Véletlen események is jelezhetik a halált.  

 Aki véletlenül a mellére köp, nemsokára meghal. 

 Aki evés közben kiejti a kanalat a kezéből vagy kenyérrel dobálózik, 

még abban az évben maghal.  

Az új házzal kapcsolatban az öregek úgy tartották, hogy aki először gyújt 

világot benne, az fog először meghalni.  

Szintén kapcsolódnak halált jósló hiedelmek a testrészhez és a halottas 

kocsihoz. 

 Akinek a kezén rövid vonalak vannak, hamar meghal.  

 Ha halottas kocsit látunk, valaki meghal a családból.  

A ravatalon fekvő halott állapotából is következtetnek a halálra. 

 Ha nyitva van a halott szeme, vár valakit maga után.  

 Ha a hónap elején valaki éjfélkor hal meg, abban a hónapban még tíz 

halott lesz. 

 Ha idős halottnak kisimult arca van, fiatal fog utána meghalni. 

 

2.1.2. A közelgő halált jelző álmok 

Az emberek mai napig nagy jelentőséget tulajdonítanak a haláltjósló 

álmoknak, valamennyi adatközlő említi ezt. Az álmok többnyire nem az álmot látó 

közelgő halálát jelzik, hanem valamelyik családtag, hozzátartozó távozását sejteti. 

Azt azonban általában nem lehet tudni, hogy ki lesz a halott, ilyenkor többnyire a 
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családban lévő betegre vagy idősre gondolnak, valószínűnek tartják, hogy az fog 

eltávozni az élők sorából [41, 24–25. o.].   

Ilyen álmok: 

 Aki álmában lakodalomban van, annak a családjában halott lesz. 

 Álomban temetésen sírni viszont örömet jelent. 

  Akinek álmában kiesik a foga, és fáj, közeli, ha nem fáj, távoli 

rokona hal meg rövidesen. 

 Ha álmunkban valakit romos épületben látunk, az rövidesen meg fog 

halni.  

 Pappal álmodni temetést jelent. 

  Aki halottal álmodik, halottja lesz.  

Különösen fontos az álomban megjelenő elhunyt férj vagy feleség, aki 

gyakran maga után hívta életben maradt társát.  

A meszelés, tapasztás, fal összeomlása, a sár, a nagy és zavaros víz és a 

nyers hús a hiedelem szerint egyértelműen halált  jelent. Erre találunk  utalást 

Virág Magdolna Temetés a Tövisháton című könyvében is [49, 16–17. o.].  

Az álmok és egyéb előjelek irracionális tartalmúak, mégis hasznosak voltak 

és talán még máig is azok mind a közösség, mind az egyén számára. Folyamatosan 

előkészítik az embert a bekövetkezendő eseményre, s egyben megvédik a 

váratlanul bekövetkezendő veszteség bénító fájdalmától [31, 97–101. o.]. 

 

2.2. Haldoklás, a halál bekövetkezése 

 

A halál mindenkit megvisel a halott életkorától függetlenül. Amikor 

közeledik az elválás ideje, és a családtagok már látják, hogy nemsokára itt a végső 

óra, a haldoklóhoz elhívják a papot. A római és görögkatolikus vallásúaknál 

nagyon fontos, hogy a haldokló megbánva bűneit, szentgyónás és szentáldozás 

után megkapja a betegek szentségét, vagyis az utolsó kenetet, az útravalót [41, 42. 

o.]. Ma már az utolsó kenet helyett a betegek szentsége kifejezés terjedt el az 

egyházi szóhasználatban. Ezt többször is felveheti a beteg vagy idős ember. 
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Palágykomorócon a szláv ajkú görögkatolikus hívek minden évben, a húsvétot 

megelőző nagyszerdán, a szentliturgia végén részesülnek a betegek szentségében. 

Egyik adatközlőmtől, Szkoropádszky Péter görögkatolikus paptól tudom, hogy volt 

már rá példa, hogy haldoklóhoz hívták, és miután a beteg részesült a betegek 

szentségében, még több évig élt. A vallásos emberek hisznek a szentség erejében.  

Ha esetleg a beteg már nincs eszméleténél, nem tudja elvégezni a szentgyónást, de 

a pap adhat üdvös feloldozást.  

A reformátusok csak abban az esetben hívnak papot, ha kéri a beteg. 

Úrvacsorához is járulhat, ha kívánja, de ez nem általános szokás. Ilyenkor az 

úrvacsorát otthon szolgáltatja ki a pap a betegnek.  

A haldokló lelkiállapota a gyónás után jelentősen javul, megnyugszik. A 

legtöbb ilyenkor már nyugodtan, békésen hal meg. Adatközlőim úgy tartják, hogy 

a vallásos falusi lélek csak átszenderül a másik világba. De a békés halál sem 

adatik meg mindenkinek. Tiszaújhelyben úgy vélik, hogy aki nehezen hal meg, az 

még vár valakit, vagy rendezetlen ügye maradt még itt a földön. Ugyancsak nehéz, 

lassú halál vár az úgynevezett boszorkányokra, akik köztudottan emberfeletti 

erejűnek hitt személyek voltak, mágiával foglalkoztak. A boszorkány nem tud 

meghalni, míg valakinek át nem adja a tudományát – tartják az adatközlők. 

A haldokló mellett többnyire állandóan ott vannak a legközelebbi 

családtagok. Rendszerint csendesen imádkoznak, hogy ne legyen hosszas a 

szenvedése, hogy a Jóisten adjon megnyugvást neki [41, 67. o.]. Egyes esetekben a 

haldokló még érkezik elköszönni a családtagjaitól, megköszöni a gondos ápolást, 

esetleg bocsánatot kér vagy elmondja utolsó kívánságát. Ősi szokáshoz híven 

szentelt gyertyát gyújtanak a szenvedő mellett, ez a keresztény szimbolikában az 

örök világosság jelképe, hogy az örök világosság fényeskedjék neki [41, 68. o.]. 

     Úgy tartják mindkét faluban, semmilyen esetben sem szabad a haldoklót 

visszasírni, megzavarni, késleltetni a távozását. A hangos sírás, jajgatás, ordítás 

megnehezíti a távozni készülő utolsó perceit, meghosszabítja szenvedését.  

A halál beálltának a jele a légzés megszűnése, kilehelte a lelkét – mondják 

mai napig is az öregek. A református hívek szerint a lélek a halált követően rögtön 
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felszáll az Istenhez. De a görög és római katolikusok hite szerint még 40 napig a 

földön tartózkodik, és csak azután megy az ítéletre [41,76–80. o.].  

Palágykomorócon úgy tartják, hogy minden élő embernek van egy csillaga. 

Ha ez a csillag lehull az égről, akkor a gazdája meghal a földön. Tiszaújhelyben 

viszont a gyertyához hasonlítják az ember életét. Azt mondják, hogyha lejár az idő, 

az élet gyertyájának lángja kialszik, és a gyertya tulajdonosának mennie kell. Vagy 

úgy is mondják, hogy leégett a gyertyája. 

 

2.2.1. A halott mosdatása, öltöztetése 

A halál beállta után az első teendők közé tartozik a halott rendbetétele. 

Ilyenkor legtöbb esetben a szomszédok sietnek a gyászoló család segítségére. A 

családtagok mihamarabb feketébe öltöznek, kinyitják az ablakot, hogy a lélek 

szabadon távozhasson. Letakarják a tükröket, hogy a halott ne lássa meg magát 

benne. Mindkét kutatóponton fehér lepedővel takarják le a tükröket és a vitrineket. 

            Az idősebb családtagok közül valaki lezárja a halott szemét (ha szükséges) 

és felköti az állát. Ezután következik a halott mosdatása, a férfi halottat a férfiak, 

női halottat pedig az asszonyok teszik rendbe. De mind a mai napig van mindkét 

faluban úgynevezett halottmosó asszony, aki a családtagok segítségével megmossa 

és felöltözteti a halottat. A halott mosdatásához vizet és szappant használnak. A 

mosdatás végén a halottas vizet és a szappant elássák, vagy olyan helyre öntik, 

ahol senki sem érintkezhet vele. A mosdatáshoz használt edényt sem használják 

többé. A halottat szokás megfésülni, a férfihalottat meg is borotválják [49,22–25. 

o.].  

Ezután következik a halott öltöztetése, többnyire ugyanaz a személy végzi, 

aki a mosdatást. Az elhunytra tiszta fehérneműt és ünneplő ruhát adnak vagy 

esetleg azt, amit a haldokló előre kiválasztott magának. Az öregeket, idősebbeket 

feketébe vagy sötét színű ruhába öltöztetik, de a fiatalokat legtöbb esetben világos 

ruhában temetik. Régebben a fiatal lányokat menyasszonynak, a fiúkat pedig 

vőlegénynek öltöztették, de ez ma már nem szokás. A kisgyermeket minden 

felekezetnél fehér pólyában, vagy kis fehér ruhában temetik el [41, 102–111. o.]. 
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Az öltöztetésnél különösen vigyáznak arra, hogy a halottra csak a saját ruháját 

adják rá, mert az élő emberhez tartozó ruhadarab a kölcsönadó halálát is okozhatja. 

Rendszerint ezeket a teendőket igyekeznek gyorsan elvégezni, amíg meleg a 

test, mert ha megmerevedik, kihűl, már nehezen tudják felöltöztetni. 

 

2.2.2. A halottas szoba és a ravatal 

A gondosan felöltöztetett halottat a koporsóba tétel után abban a szobában 

ravatalozzák fel, amelyikben kevesebb bútor van, és amelyikből könnyebben ki 

tudják vinni. A koporsót a szoba közepén asztalra vagy bakra teszik, lábbal az ajtó 

felé. Ha az elhunyt beteg volt, és úgy gondolják, hogy megindulhat folyni, akkor a 

ma már kapható speciális nejlonzsákba teszik és jéggel hűtik. Régen  hamut  tettek 

a koporsó aljába.  

A koporsóban lévő halottat a fehér szemfedővel derékig letakarják, csak a 

koporsó lezárása előtt borítják rá teljesen és a fejénél behasítják. Mindkét 

kutatóponton még mai napig is lócákat visznek a templomból a halottas házhoz, 

ezeket szétrakják a szobában, az előszobában, folyosón, az udvaron, hogy a 

virrasztók leülhessenek. A katolikusok a halott feje mellé két oldalra két gyertyát 

tesznek, ami állandóan ég, amíg csak a halott a házban van. A gyertyatartókat 

szintén a templomból veszik kölcsön, akárcsak a koporsó alá terített fekete ravatali 

leplet. A halottas szobában éjjel-nappal ég a villany. Mikor mindennel elkészültek, 

kinyitják a kaput és a kiskaput, amit már csak azután zárnak be, miután kivitték a 

halottat az udvarról.  

A koporsó mindkét oldalára felirat kerül: az egyikre az elhunyt neve, a 

másikra az életkora. A halott kezét a mellén összekulcsolják vagy két oldalt  

kinyújtva hagyják. A reformátusok többnyire a halott kezébe zsebkendőt tesznek, a 

katolikusok szentképet, rózsafüzért, keresztet vagy imakönyvet. A koporsóba 

kerülnek még az elhunyt személyes tárgyai, amelyekhez nagyon ragaszkodott. Az 

arany ékszereket általában nem szokták eltemetni a halottal, de a fiatal halottról 

nem veszik le. A halott utolsó kívánságát is teljesíteni szokták, mert úgy vélik, 

hogy ellenkező esetben a lelke nem nyugszik, visszajár [10, 119–120. o.].  
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2.2.3. A halál hírüladása 

A halálesetről a közeli rokonok, szomszédok szinte a halál pillanatában 

értesülnek, a többieknek a család valamely tagja vagy megbízottja viszi a hírt. A 

tágabb közösség számára harangszóval jelezték régen és jelzik ma is a halálesetet. 

De még mielőtt a harangok az egész faluközösséghez szólóan jeleznék a 

halálesetet, többen is tudomást szereznek erről az élőszó által, hisz a rossz hír 

mindig gyorsan terjed. A halálhírt közlő harangszó jól elkülöníthető minden más 

alkalommal megszólaló harangszótól [37, 208–210. o.]. 

Tiszaújhelyben és azt is jelzi a harangszó, hogy férfi vagy női halott van-e a 

faluban, ugyanis a férfihalottnak kétszer kondítják meg a harangot és aztán 

összehúzzák a két harangot, női halott esetében pedig egyszer kondítják meg és 

aztán húzzák össze.  

Palágykomorócon egyformán harangoznak a férfi és női halottnak is, a 

református és a görögkatolikus templomban egyszerre szólnak a harangok. A 

harangszóval nemcsak hírül adják a közösség egyik tagjának eltávozását, hanem 

egyúttal búcsúznak is a halottól. Gyakran előfordul az is, hogy távolban elhunyt 

hozzátartozónak vagy a faluból elszármazottnak harangoztatnak a helybéliek. 

Napjában háromszor harangoznak az elhunytnak, amíg el nem temetik. Reggel 8 

órakor, déli 12 órakor és este, napszállta előtt. 

 

2.3.  A virrasztás 

 

Mind a mai napig szokásban van az otthon felravatalozott halott mellett a 

virrasztás, a halott őrzése a temetésig. A virrasztó résztvevői a halott rokonai, 

szomszédai, jó ismerősei, de bárki tiszteletét teheti a virrasztáson, aki részvétet 

szeretne nyilvánítani a hozzátartozóknak. A virrasztás célja eredetileg talán az 

elhunyt lelkének engesztelését, az élőktől való búcsúzását szolgálta, de ma már 

inkább arra szolgál, hogy a jelenlévők együttérzése segítsen a gyászoló családnak 

elviselni a fájdalmat, a veszteséget [41, 132–138. o.]. 
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A halál beálltának napján csak abban az esetben virrasztják a halottat, ha érte 

az esti harangszó, ha később halt meg, akkor csak másnap kerül sor a virrasztásra. 

A virrasztás estefelé kezdődik és 10-11 óra körül fejeződik be, de régebben egész 

hajnalig tartott.  

Tiszaújhelyben az olvasók kezdik a virrasztót, ez idősebb asszonyokból és 

férfiakból álló csoport, akik ismerik a virrasztás egyházi szertartását és énekeit. Ők 

imádkoznak és énekelnek a halott mellett, míg érkeznek a végtisztességet tenni 

kívánó falubeliek, távolabbi rokonok.  

Palágykomorócon viszont először az asszonyok gyűlnek össze imádkozni, a 

Rózsafüzér Társulat tagjai elimádkozzák a rózsafüzért a fájdalmas titkokkal, és 

miután az asszonyok távoztak, jönnek a férfiak. A férfiak felváltva énekelnek a 

halott mellett katolikus és református egyházi énekeket minden virrasztóban, 

felekezeti hozzátartozástól függetlenül. 

A koporsó mellett többnyire a legközelebbi hozzátartozók állnak, a 

virrasztók pedig a szobában, a folyosón és az udvaron elhelyezett lócákon ülve 

imádkoznak vagy csendesen beszélgetnek. Akik jól ismerték az elhunytat, 

felemlegetik a vele kapcsolatos legutolsó vagy legkedvesebb élményeiket. A 

halottas szobába belépők csak halkan köszönnek, hogy ne zavarják a gyászolókat, 

és a bent lévők a köszönést inkább csak fejbólintással fogadják. A halott mellett 

nem illik beszélgetni, csak a gyászoló családnak halkan részvétet nyilvánítani. A 

virrasztásra érkezők élő virágot és koszorúkat visznek, aki valamilyen oknál fogva 

nem tud elmenni a virrasztásra, az a temetés előtt viszi be a halottas szobába a 

virágot vagy koszorút. A közeli rokonok és szomszédok koszorújára rá van írva, 

hogy ki búcsúzik az elhunyttól. Mindkét kutatóponton a falubeliek többsége 

keresztényi kötelességének érzi a virrasztáson való részvételt. A virrasztóba régen 

sem, napjainkban sem hívogatnak.   

A virrasztók megvendégelése mai napig fennmaradt szokás mindkét faluban. 

Akik az udvaron, folyosón vagy másik szobában tartózkodnak, azokat kínálják, de 

a halottas szobában nincs kínálgatás. Tiszaújhelyben borral, pálinkával és fánkkal 
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kínálják a virrasztókat, Palágykomorócon pedig szendvicset készítenek a bor és 

pálinka mellé. 

     A pap egyik felekezetnél sem vesz részt a virrasztáson, csak kivételes 

esetekben: ha presbiter vagy az egyháztanács tagja az elhunyt, ha nagyon jó 

ismerőse, esetleg szomszédja. 

Általában csak egy este virrasztanak. Csak kivételes esetekben van két este 

virrasztás, ha valamelyik családtag távolról érkezik és őt várják, vagy ha a 

haláleset délután, kora este történt. Ilyenkor már nem érkeznek előkészülni a 

virrasztóra és értesíteni az embereket. Ebben az esetben első este csak a család, 

esetleg a szomszédok virrasztanak a halott mellett, második este pedig már a 

rokonok, barátok és a falubeliek is részt vesznek a virrasztáson.  

A temetés időpontját is a virrasztáson szokták megmondani, mikor már 

egyeztettek a pappal. Miután véget ért a virrasztó, az emberek szétszélednek és 

csak a közeli hozzátartozók, szomszédok maradnak a halottas háznál. A halottas 

szobában egész éjjel ég a villany és a gyertyák az elhunyt feje mellett, és felváltva 

virrasztanak reggelig, nem hagyják magára a halottat. 
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3. A TEMETÉSI SZERTARTÁS 

 

3.1. A temetési szertartás előtti események 

 

 A temetés reggelén általában a sírhely kiválasztása és a sírásás a két 

legfontosabb teendő. Adatközlőim szerint Palágykomorócon mai napig megmaradt 

az a szokás, hogy a sírásást a rokonok, barátok, szomszédok végzik, Tiszaújhelyben 

viszont már legtöbbször fogadott sírásók ássák a sírt. A sírásással kapcsolatos 

teendőket a virrasztáson beszélik meg. A sírgödröt mindig a temetés reggelén 

kezdik el ásni, és többnyire 2-3 óra alatt be is fejezik, de sohasem szokták előre 

kivájni, például előző nap, mert a néphiedelem szerint az rosszat jelent. A sírásókat 

a munka végeztével meg szokták kínálni étellel és itallal, valamint a torba is 

meghívják őket.  

 A temetés kezdete előtt pár órával már a rokonok, szomszédok ott 

segédkeznek a halottas háznál, hogy mire a temetés kezdődik, már minden rendben 

legyen. Legtöbbször ilyenkor írják a búcsúztatót, megbeszélik, kit kell visszahívni 

a halotti torba, kinek mi lesz a teendője. Általában ilyenkor az elhunyt 

legközelebbi hozzátartozói már a koporsó mellett állnak, elköszönnek a halottól, 

esetleg még valamilyen személyes tárgyat elhelyeznek a koporsóba, bevágják és 

szépen eligazítják a szemfedelet. Mikor a temetés kezdete előtt egy fél órával 

gyülekezőt harangoznak, lassan elkezdenek az udvaron gyülekezni a 

végtisztességet tevők. Általában ez más vidékeken is így zajlik [49, 58–63. o.]. 

 

3.2. A háztól való temetés 

 

 A temetési szertartás a legtöbb helyen a délutáni órákban kezdődik. Így van 

ez Tiszaújhelyben is, ahol szigorúan ragaszkodnak ahhoz a helybéliek, hogy csak a 

déli harangszó után lehet temetni a halottat, csak nagyon rendkívüli esetben 

hajlandóak engedni ebből a szokásból. Ezzel ellentétben Palágykomorócon 

gyakran előfordul a délelőtt 10-11 órakor kezdődő temetés, főleg a 
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reformátusoknál. A temetési szertartás kezdete előtt fél órával gyülekezőt 

harangoznak mindkét felekezet (református és katolikus) templomában, ami jelzi 

az embereknek, hogy ideje elindulni a halottas házhoz, mert a temetésről nem illik 

elkésni. A temetés kezdetét jelző második harangszónál már mindenki a helyén 

van, és csendben várják a pap érkezését. Többnyire a pappal együtt érkezik a 

kántor is, aki a szertartás folyamán vezeti az énekeket. 

 A görögkatolikusoknál a temetés három részből áll.  

Szülőfalumban és Palágykomorócon is először a pap bemegy a halottas 

szobába, ahol úgynevezett panachidát, rövid halotti megemlékezést végez és 

beszenteli a koporsót. Itt érkezik el a végső búcsú pillanata, ugyanis ekkor láthatják 

utoljára az elhunytat a hozzátartozói, mielőtt lezárják a koporsót. Általában 

ilyenkor tör ki leginkább a gyászolókból a sírás és zokogás, mivel ekkor tudatosul 

bennük igazán, hogy elérkezett az elválás pillanata. Sokan ilyenkor még utoljára 

megcsókolják vagy megsimogatják a halottat búcsúzásképpen. Miután lezárták a 

koporsót, kiviszik az udvarra, és ott folytatódik tovább a temetési szertartás.  

Az udvaron történő szertartás a temetés második része. A koporsót az 

udvaron előkészített állványra vagy asztalra helyezik lábbal a kijárat, a kapu felé. 

A családtagok a koporsó köré gyűlnek, és mindenki igyekszik közelebb húzódni, 

hogy részt vegyenek a szertartásban és hallják a pap prédikációját – mesélték 

adatközlőim. A szertartás alatt a pap többször is körbetömjénezi a koporsót, majd a 

könyörgések után felolvassa az előírt evangéliumi szakaszt, és ezt követi a 

prédikáció. A prédikációban nemcsak a halálról, az elmúlásról és a boldog 

feltámadás reményéről beszél a pap, hanem belefoglalja az elhunytat is, estleges 

közös élményeket, jó tulajdonságait vagy a rövid élettörténetét. A prédikáció végén 

pedig felolvassa a családtagok által gondosan előre megírt búcsúztatót, amelyben a 

halott nevében elköszön a családtagoktól, hozzátartozóktól, rokonoktól, barátoktól, 

szomszédoktól, a végtisztességet tevő gyülekezettől és az Anyaszentegyháztól. Az 

Ungvári járásban még ma is előfordul, hogy versbe szedett szavakkal búcsúznak, 

de Palágykomorócon és Tiszaújhelyben egyfajta búcsúlevél formájában írják meg 

a búcsúztatót.  
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A búcsúztató felolvasása után elkezdik énekelni a „Jertek, adjunk 

búcsúcsókot az elhunytnak…” kezdetű éneket. 

 

„Jertek, adjunk búcsúcsókot az elhunytnak, dicsőítvén 

az Istent; mert íme megvált az ő rokonságától és a sírhoz 

közeledik, nem aggódván többé a hiúságokról és a sok 

kívánságú testről. Hol vannak a rokonok és barátok? Mert íme 

elválunk. Hogy megnyugtassa őt az úr, könyörögjünk.”   

                                                                             ( Keresztcsókolási ének ) 

 

Ekkor a koporsó körül álló hozzátartozók körbemennek a koporsón és 

megcsókolják a pap kezében lévő keresztet, ez az elhunytnak adott búcsúcsókot 

szimbolizálja. Végül a pap meghinti szentelt vízzel a koporsót, ezzel befejeződik a 

temetési szertartás és megkezdődik a kivonulás az udvarról. 

A reformátusoknál az igeolvasás és prédikáció után búcsúztatja a lelkész az 

elhunyttól a hozzátartozókat, szomszédokat, rokonokat és a gyülekezetet. Ezután 

áldással majd énekléssel fejeződik be a szertartás és indulnak a temetőbe. 

A temetés harmadik része a halott kikísérése a temetőbe és az itt végzett 

szertartás. 

 

3.3. A halott kikísérése a temetőbe 

 

Az udvarról való kivonulásnál Palágykomorócon a „Megváltó, Jézusom, 

indulok már hozzád…” kezdetű éneket éneklik. 

 

Megváltóm, Jézusom, indulok már hozzád, 

Ne fordítsd el tőlem szentséges orcád. 

A magas keresztfán meghaltál érettem, , 

Irgalmazz, kegyelmezz, Jézusom énnekem! 
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Be van már szentelve koporsóba testem, 

A gyász sírgödör van, oda kell elmennem. 

Most már el kell mennem, kihűlt ajkam mondja: 

Ó drága Jézusom, könyörülj most rajtam. 

 

Kedves szeretteim, értem ne sírjatok, 

Hanem Jézushoz hő imát mondjatok! 

Hogy vegye magához én szegény lelkemet, 

Mert üdvöm, Jézusom csak tebenned leltem. 

 

Engedjetek most már a nagy, hosszú útra, 

Kérjetek kegyelmet Istentől számomra! 

Hogy adjon a sírba csendes, boldog nyugvást,  

A síron túl pedig boldog feltámadást. 

 

Közben feláll a temetési menet: elöl áll az, aki a fekete szalaggal átkötött 

keresztet viszi, aztán a két fekete zászlót vivők (a zászlókat csak nagyon vallásos 

emberek  vagy az egyháztanács tagjainak temetésén viszik), őket követi a pap és a 

kántor, majd pedig a koporsót vivő férfiak. Miután a koporsót feltették a 

gyászkocsira, a rokonok és szomszédok segítenek kihordani az udvarról a 

virágokat és koszorúkat, legtöbb esetben felpakolják a gyászkocsira. A gyászkocsi 

után közvetlenül felsorakoznak a családtagok, hozzátartozók, közelebbi-távolabbi 

rokonok, végül a gyászmenetet a falubeliek, illetve végtisztességet tevők csoportja 

zárja. A gyászmenetet a háztól a temetőig harangszó kíséri.  

Palágykomorócon és Tiszaújhelyben is a temetési menet a háztól a temetőig 

háromszor áll meg (ritkább esetekben csak kétszer, például ha túl közel van a 

temető, vagy nem esik útba a templom). Ezek az úgynevezett stációk, ilyenkor 

olvassák a halotti evangéliumokat, amelyeket az egyház ír elő. Az első evangélium 

olvasására a halottas ház kapujában kerül sor, amikor viszik ki a halottat az 
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udvarról, a másodikat mindkét kutatóponton az útba eső templomnál (legyen az 

katolikus vagy református) olvassák, a harmadikat pedig a temető kapujában.  

Aki találkozik a temetési menettel, az megáll és megvárja, míg elhaladnak 

mellette. Nem illik a gyászmenetet megelőzni, még az autósok is oldalra állnak, 

vagy lassan kísérik végig az úton. Régebben a sírjelként készített fejfát is a 

temetési menetben vitték, de ma már felteszik azt is a gyászkocsira, vagy még a 

sírásáskor kiviszik a temetőbe – meséli az egyik palágykomoróci adatközlő. 

Mialatt a gyászmenet a halottat kikíséri utolsó útjára, a háznál maradt 

szomszédok, rokonok rendbe teszik az udvart, kiszellőztetik és kiseprik a halottas 

szobát, leveszik a tükrökről és a vitrinekről a kendőket és megterítenek a halotti 

torhoz, hogy mire visszaérnek a temetőből, már minden a helyén legyen [41, 180–

185. o.]. 

 

3.4. Az elhantolás 

 

A temetési menet lassan haladva a temetőhöz ér, így ismét elkezdik az 

éneklést. Palágykomorócon kialakult egy olyan szokás, hogy református temetésen 

énekelnek katolikus temetési éneket is, és katolikus temetésen is énekelnek 

református temetési éneket is, nagyon jól működik az ökumenikus összhang a két 

felekezet hívei között. Az éneklés csak akkor marad abba, amikor a koporsót két 

rúdon a nyitott sírgödör fölé helyezik. A családtagok a sír mellé állnak, a pap pedig 

elvégzi az előírt szertartást. A görögkatolikusoknál elmondja a búcsúimádságot és 

meghinti szenteltvízzel a koporsót. Ezután a koporsót két kötélen lassan leeresztik 

a sírba, ügyelve arra, hogy hirtelen ne zuhanjon le a gödörbe.  A sírba leeresztett 

koporsóra az áldozópap ásóval vagy kapával kevés földet vetvén mondja: 

„Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége s mindnyájan, kik benne 

laknak (Zsolt 23,1).” 

Majd a tömjénezőből a hamut a sírgödörbe szórja, e szavakkal:  

„Föld, por és hamu vagy óh ember, és Isten parancsa szerint ismét 

a földbe térsz vissza. Testvérünk, örök emlék neked!” 
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  Végül lepecsételi a sírt e szavak kíséretében:  

„Lepecsételtetik ez a sír Krisztus második eljöveteléig az † 

Atyának és † Fiúnak és † Szentléleknek nevében. Ámen.” 

A behantolás előtt a búcsúztatót is bedobja a pap a sírba, valamint a maradék 

szenteltvizet is ráönti. Mindkét faluban szokássá vált, hogy a sír körül álló közeli 

hozzátartozók egy-egy marék földet dobnak a sírba. Ezután a férfiak vagy a 

sírvájók behantolják a sírt. Ez mindkét felekezetnél így van. 

  

Hantolás közben a katolikusoknál a következő éneket éneklik: 

 

Letették már koporsómat síromba, mely várt engem. 

Ez már az én nyugvóhelyem és örökös lakhelyem. 

Itt fogok pihenni a földben, míg fel fogok támadni. 

 

Beszentelve már sírom is, hantoljatok el engem, 

Zárjatok a szívetekbe s véssétek be emlékem! 

Értem ne sírjatok, Jézusnál vigadok, 

Őnála is maradok. 

 

Bár el vagyok a világtól zárva most már örökre, 

Arra vágyom, hogy fönt legyek a mennyei örömben. 

Ó engedd Jézusom, megváltó Krisztusom, 

Bűnöktől szabadítóm.  

 

Mielőtt a sírhantot megformázzák, beállítják a fejfát, és úgy igazítják el a 

földet, hogy egy halom képződjön. Miután elkészült a sírhant, a rokonok és 

szomszédok rárakják a virágokat és koszorúkat. Az utóbbi időben vált szokássá, 

hogy lécekből készült keretet tesznek a sír fölé, és erre akasztják a koszorúkat. A 

behantolás után a pap elköszön a közvetlen hozzátartozóktól és távozik, lassan a 

gyülekezet is szétszéled. Általában ilyenkor felkeresik saját hozzátartozóik sírját, 
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vagy megbeszélik, hogyan zajlott le a temetés. Ez így történik mindkét 

felekezetnél, mind a reformátusok, mind a katolikusok temetésén így van. 

 

3.5. A halotti tor 

 

A halotti tor az ősök tiszteletére rendezett szertartásos áldozati lakomák 

kései maradványa. Kialakulásában szerepet játszott az ősök, valamint a halottak 

tisztelete, akiknek jóindulatát ezúton is igyekeztek elnyerni. A korábbi 

századokban nemcsak a háznál, hanem a sírnál, a temetőkertben is rendezték. 

Résztvevői lehettek a temetésen jelenlévők valamennyien, illetve csak a 

meghívottak, esetleg csak férfiak. Szokásjogilag a tor a temetés befejező aktusának 

tekinthető, amelynek megtartása az örökösökre, rokonokra kötelezettségként 

hárult. Magyarázata a koporsóba helyezett tárgyakéhoz hasonló: a halottat 

megvendégelték, ellátták a hosszú útra élelemmel, itallal, mert hitük szerint 

ellenkező esetben a holtak szelleme visszajárt volna, zavarva ezzel az élőket [19, 

133–146. o.].  

A torra mindkét felekezetnél hívogatnak. Akit meghívtak, annak illik 

elmenni, a meghívást nem szokták visszautasítani. Többnyire valamelyik 

családtagot bízzák meg azzal, hogy a temetőből kifelé jövet hívja meg a torra a 

rokonokat, barátokat, szomszédokat. Nyáron általában az udvaron terítenek asztalt 

a vendégeknek, télen pedig a házban.  

Tiszaújhelyben visszatérve a halottas házhoz, első teendő a kézmosás. Az 

udvarra kitesznek egy tálat teli vízzel, szappant, törölközőt, és mindenki kezet mos. 

Palágykomorócon viszont már hazafelé menet a temető bejáratához elkészítik 

ezeket az eszközöket. A kézmosó vizet is félreeső helyre szokták kiönteni. A pap 

általában nem vesz részt a halotti toron, csak kivételes esetekben, ha az elhunyt 

szomszéd volt, az egyháztanács tagja vagy jóbarát.  

Tiszaújhelyben a görögkatolikusoknál a torra készülve azt is figyelembe 

szokták venni, hogy nem esik-e böjtös napra. Ha igen, akkor böjtös ételeket 

készítenek. Mindkét községben a torra készített legjellegzetesebb étel a 
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töltöttkáposzta és a fánk. A család lehetőségeihez mérten manapság már készítenek 

hidegtálat vagy szendvicset is a töltöttkáposzta és fánk mellé. De napjainkban már 

előfordul, hogy otthon már nem rendeznek halotti tort, hanem csak a 

temetőkapuban kínáljak meg szendviccsel és borral a végtisztességet tevőket.  

Az egyházak gyakran tettek kísérletet a halotti torok betiltására, mivel 

próbálkozásuk eredménytelennek bizonyult. Hogy a tornak vallásos színezetet 

adjanak, bevezették azt a szokást, hogy imádsággal kezdjék és végezzék a lakomát. 

Így van ez mai napig is mindkét faluban református és katolikus gyülekezetében is. 

A halotti toron az időt többnyire beszélgetéssel töltik, főleg az elhunytról 

elevenítenek fel közös emlékeket, vigasztalják a családtagokat.  

Tiszaújhelyben néhány helyen még napjainkban is előfordul az a szokás, 

hogy éjszakára az asztalon terítenek a halottnak, mivel az emberek 

hiedelemvilágában még ma is él, hogy a temetés éjszakáján a halott hazalátogat.  

A temetés után, este a halottas szobában vagy a toros ételből tesznek egy 

tányérra, vagy lisztet szitálnak és mellé tesznek egy pohár vizet. Meggyújtanak egy 

szenteltgyertyát, és kinyitják az ablakot. A hiedelem szerint ezen az éjszakán a 

lélek még hazalátogat. Úgy tartják, ha nyomokat találnak a lisztben és hiányzik a 

vízből, akkor a lélek otthon járt.  

A halotti tor megtartásának szokása mai napig is mélyen él mindkét falu 

lakosságának hitében és gyakorlatában is. A toron résztvevők jelenlétükkel 

mintegy osztoznak a hozzátartozók gyászában, és segítenek a veszteség 

feldolgozásában.  

 

3.6. A rendkívüli körülmények között elhunytak temetése 

 

A szakirodalom ezt is külön említi ebben a témakörben. Ide soroljuk a halva 

született vagy meg nem keresztelt csecsemőket és az öngyilkosokat. Korábban az 

ilyen rendkívüli körülmények között elhunytak nem részesülhettek egyházi 

temetésben, de manapság már az egyház enyhített a teljes tilalmon [41, 196–204. 

o.].  
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A halva született vagy kereszteletlen gyermekek a szülők kérésére 

részesülhetnek a temetés rendkívüli formájában. Ilyenkor a görögkatolikus 

egyházban azt a szertartást végzik, amit az értelmük elégséges használatára nem 

jutott gyermekek temetésén végeznek. Ennek a szertartásnak a legfőbb jellemzője, 

hogy az énekekben elsősorban a szülőket vigasztalják az őket ért veszteségben. Ezt 

a szertartást a szokásos gyászszín, a fekete helyett a pap fehérben végzi. A régi 

tiltásokkal szemben ma már ugyanúgy harangoznak a csecsemő halottnak is. 

Napjainkban is megmaradt az a szokás, hogy kereszteletlen gyermeket valamelyik 

korábban elhunyt hozzátartozója sírjára temetik. A keresztségben részesült halott 

csecsemőknek a legtöbb esetben már külön sírt ásnak. A korábbi tilalmak feloldása 

ellenére is igyekeznek a veszélyben lévő csecsemőt minél előbb megkeresztelni.  

Manapság az öngyilkosságot a közösség különbözőképpen ítéli meg. A 

reformátusoknál régen is eltemette a lelkész, és ma is eltemeti az öngyilkosokat. A 

katolikus egyházban viszont halálos bűnnek tartják az öngyilkosságot, a hívő 

katolikusok mélyen elítélik azt, aki önkezűleg vet véget az életének, úgy tartják:  

Az életet az Isten adta, és csak az Isten veheti el. Ennek ellenére a gyászoló 

hozzátartozókra való tekintettel ma már a katolikus egyház megengedi az 

öngyilkosok egyházi temetését is, de bizonyos megkötésekkel. A temetési 

szertartás során kevés temetési ének hangzik el, nem olvas a pap búcsúztatót, a 

temetőbe sem kísérheti ki a halottat, keresztet és lobogókat sem visznek a 

gyászmenetben. 

 Az emberek, bármennyire is elítélik az öngyilkosokat, azért valamilyen 

szinten sajnálkoznak és szánalmat éreznek irántuk, és a gyászoló hozzátartozó 

fájdalmában osztozva ugyanúgy részt vesznek az ilyen emberek temetésén is. Ma 

már a temetőben sincs megkülönböztetett sírhelye azoknak, akik saját kezükkel 

oltották ki az életüket. Régen árokkal, lánccal elkülönített helyre temették őket, de 

ennek napjainkban már semmi nyomát nem találjuk. 
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3.7. Az elhunyt emlékének őrzése 

 

3.7.1. A gyász 

A gyász állapota az élet rendes menetéhez képest tilalmak, kötelességek és 

egyéb külső emberi megnyilvánulások sorát jelenti a gyászolók számára [25, 328. 

o.]. 

A gyász szorosabb szakasza a temetéssel lezárul, ezt követi a gyászidő. A 

magára maradt házastársat özvegynek, a halott gyermekeit árvának nevezi a 

szakirodalom [41, 262–265. o.]. A gyászolók tágabb körét alkotják a szülők 

testvérei, a házastárs szülei, a sógorok, sógornők, unokatestvérek, a testvérek 

gyermekei. A gyász ideje általában hat hét és egy év közötti időtartamot foglal 

magába. Mértékét a rokonsági fok és a halott életkora szabja meg. Általában szülőt, 

házastársat egy évig, testvért és nagyobb gyermeket hat hónapig gyászolnak, 

nagyszülőt unokája hat hétig gyászolja. 

A gyász legszembetűnőbb megnyilvánulása a mai napig a viselet színe, 

amely fekete. Közvetlen rokont teljes öltözetben gyászolnak, távolabbit 

tartozékokkal (kendő, gyászszalag). Az idő múlásával fokozatosan oldódott a 

gyász viselése, legtovább a kendő maradt meg az idősebb nemzedék öltözetében. 

Régebben a férfiak gyászszalagot viseltek, de ma már nem él ez a hagyomány. 

A gyászidő alatt a gyászolók nem járnak mulatságba, lakodalomba. A 

tervezett lakodalmat viszont, ha az időpontján már nem lehet változtatni, akkor 

szűk körben megtartják. Régebben a gyászolók nemcsak zenét nem hallgattak, 

hanem a rádiót sem kapcsolták be, de ez a tilalom ma már nincs érvényben, 

valakinek épp a zene segít feldolgozni a fájdalmat, a veszteséget. A szórakozási 

tilalom különösen a fiatalok esetében az utóbbi évtizedekben jelentősen lazult. 

A közösség régen is figyelemmel kísérte, és napjainkban is szigorúan figyeli 

a gyászoló család magatartását. Ha valaki idő előtt leveszi a gyászruhát vagy 

mulatságba megy, azt megszólják. Volt olyan özvegyasszony, aki a gyászidő 

letelte után sem vetette le a feketét, élete végéig feketében vagy sötét színű 

ruhában járt. 



43 
 

 

3.7.2. Halotti megemlékezések az elhunytra, gyászmise 

Az elvesztett családtag hiánya, a halottról való megemlékezés készteti a 

hátramaradottakat a temető látogatására. Gyakorisága személytől, lehetőségtől 

függ. Van, aki mindennap, mások két hetente egyszer keresik föl halottuk sírhelyét. 

Rendszerint otthoni kerti virágokból összeállított csokrot készítenek, és azt viszik 

ki a temetőbe, de van, aki gyertyát vagy mécsest gyújt a halott sírján, és úgy 

imádkozik mellette [41, 272–297. o.]. 

A halál nemcsak az élet lezárása, hanem átmenet és kezdet is. Ezt támasztják 

alá a halottra vonatkozó hiedelmek és rítusok is. Általánosan elterjedt hit, hogy a 

lélek a halál beállta után nem távozik rögtön a túlvilágra, egy ideig még a holttest 

közelében tartózkodik [28, 92–94. o.]. 

Végleges távozásának különböző időpontjai ismertek a két kutatóponton: a 

temetés napja, a következő haláleset, három nap, hét nap, negyven nap. A 

hiedelmek szerint a halott ebben az időszakban még visszajárhat a lelki békéjét 

keresni.  

Tiszaújhelyben a görögkatolikusok az elhalálozást követő negyvenedik 

napon tartanak halotti megemlékezést az elhunytról, ez az úgynevezett 

negyvennapos mise. Ezen a napon a lélektől vesznek búcsút, ekkor ér véget a lélek 

földi tartózkodása, adatközlőim szerint: ekkor megy az ítéletre. A néphit ezt az 

emléknapot a kereszthalált szenvedett Jézus negyvennapi földi tartózkodásával, és 

a negyvenedik nap utáni mennybemenetelével állítja párhuzamba. A negyvennapos 

megemlékezés reggelén halottas liturgiát fogadnak a templomba, ahol az elhunyt 

lelki nyugalmáért imádkoznak. Ezen a gyászmisén az elhunyt hozzátartozói, 

barátai, szomszédai vesznek részt, akiket a család meghív erre az alkalomra. A 

liturgia végén úgynevezett parasztászt is végeznek, aminek a kelléke egy tál liszt, 

tojás és gyertya. Ezt a hozzátartozók viszik, a szertartás alatt az egyik 

mellékoltárra helyezik, aztán pedig ott marad a papnak. Szokásban van, hogy a 

gyászmise végén a torhoz hasonló kisebb vendégséget tartanak a háznál, és a 

vendégség után a hozzátartozók kimennek a temetőbe. Virágot és gyertyát visznek 
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elhunyt szerettük sírjára, és adatközlőim szerint ezen a napon mintegy 

megkönnyebbülés lesz úrrá a gyászolókon. Ilyenkor szokták a végleges 

megnyugvás reményében elengedni a szeretett hozzátartozójukat. 

A negyvennaposhoz hasonló megemlékezést tartanak az elhunyt halálának 

évfordulóján is. Tiszaújhelyben a negyvennapos és az éves mise megtartása szinte 

kötelező minden görögkatolikus családban. A későbbiekben van olyan, aki minden 

évben megtartja az évfordulós gyászmisét, de a legtöbben már csak adakoznak a 

templomba az elhunyt születésnapján vagy halálának évfordulóján említésért 

(panachida). Ilyenkor a pap és a hívek a liturgia végén együtt imádkoznak az 

elhunyt lelki nyugalmáért. 

Palágykomorócon viszont egyáltalán nem szokás a negyvennapos mise, sőt, 

még az éves sem nagyon jellemző. A temetést követő vasárnap igyekeznek a 

családtagok elmenni a templomba mind a katolikusok, mind a reformátusok, és 

adakoznak elhunyt hozzátartozójuk emlékére. De külön gyászliturgiát nem 

fogadnak, csak emlékszertartást (panachidát) kérnek a görögkatolikusoknál. 

A halott emlékének ápolásához hozzátartozik a sír rendbetartása is. A 

gyászév letelte után általában többnyire síremléket állíttatnak, amit utána 

folyamatosan gondoznak. A sírok rendszeres gondozása a halott iránti tisztelet 

megnyilvánulása. A halotti évfordulókon, az elhunyt születésnapján, névnapján, 

valamint karácsonykor és húsvétkor virágot vagy koszorút visznek a sírra, a 

katolikusok mécsest is gyújtanak [37, 214–216. o.]. 

A halottakra való megemlékezés kiemelt alkalmai november elseje és 

másodika. Ilyenkor a távolabb élő családtagok is igyekeznek felkeresni az elhunyt 

családtagok sírjait. A reformátusok már október 31-én, a reformáció emléknapján 

kilátogatnak a temetőbe. 

A palágykomoróci és tiszaújhelyi görögkatolikusoknál mindenszentek    

délutánján a temetőben tartanak halotti megemlékezést, parasztászt a temetőben 

álló keresztnél. Ilyenkor szokta a pap külön kérésre megszentelni az új 

síremlékeket, és azoknak a sírjait, akik abban az évben haltak meg. A parasztász 

után mindenki felkeresi hozzátartozóinak a sírját, és gyertyát vagy mécsest 
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gyújtanak. A távolban elhunytakért a temetői keresztnél gyújtanak gyertyát. 

Másnap, halottak napján végeznek gyászliturgiát a templomban, ahol imádkoznak 

az elhunytak lelki üdvéért. 

A görögkatolikus egyház a mindenszentek és halottak napján kívül a húsvét 

előtti nagyböjti időszak szombatjain és a pünkösd előtti szombaton is 

megemlékezik az összes elhunytról. Ezek a halottak szombatjai, ilyenkor a 

templomban a liturgiát az elhunytak emlékének szentelik, a felajánlás a megholt 

lelkek üdvéért történik. A halottas szombatok megtartását a két kutatópont közül 

inkább Palágykomorócon tartják fontosnak, ott is többnyire a szláv ajkú hívek. 

Ilyenkor különböző tartós élelmiszereket (rizs, olaj, liszt, tojás, kenyér, bor, cukor) 

hoznak a liturgiára felajánlásként, amit aztán a papnak adnak. A magyar ajkú 

hívekre nem jellemző ez a szokás, és a halottas szombatok megtartását sem érzik 

annyira fontosnak. 

A halotti megemlékezések egyik funkciója a halott lelkének „mentése”, az 

elhunyt tisztítótűzbeli tartózkodásának rövidítése, vezeklésének enyhítése. A 

megemlékezések másik lényeges funkciójának alapját a kereszténység előtti 

képzetek, a halottak túlvilági életéről kialakított elképzelések alkotják. A néphit 

szerint a halottnak a túlvilágon is ugyanolyan szükségletei vannak, mint amilyenek 

a földi világban voltak. Az emléktorok, az egyház javára felajánlott különféle 

adományok ezeknek a szükségleteknek a kielégítését célozzák, és egyben a halott 

nyugalmát, visszajárásának megakadályozását hivatottak biztosítani [41, 247–264. 

o.]. 
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4. A PALÁGYKOMORÓCI ÉS A TISZAÚJHELYI TEMETŐK 

BEMUTATÁSA 

 

A temetőt a hívő lélek mindig tiszteletben tartotta és megszentelt helynek, 

ahol csak csendben és áhitatos imádsággal lehet az ott nyugvóra emlékezni [2, 225 

–242. o.]. 

Napjainkban falusi temetőink kisebb hányadát teszik ki azok, amelyek 

századok óta hozzávetőlegesen azonos területen helyezkednek el. Nagyobb a 

száma azoknak a temetőknek, amelyeket az utóbbi másfél-két évszázad során 

nyitottak meg.  A temetőterület mérete függ a lakosság nagyságától. Száma, belső 

felosztása pedig függ a helyi lakosságot hagyományosan megosztó felekezeti 

hovatartozástól [47, 9–28. o.].  

A falusi temetők rendeltetésük szerint védik a sírok háborítatlanságát, 

színterei a halott-tiszteletnek, de hasznára vannak az élőknek is. A sírjelek, a 

hantok, építmények falvanként eltérő módon illeszkednek sajátos rendszerbe, 

mindazonáltal megállapíthatók közös, illetve hasonló rendezőelvek [49, 78–99. o.]. 

A legegyszerűbbek azok a temetők, melyekben semmiféle külső, előírt 

rendhez való igazodás nyomát nem látjuk. Az egyetlen rendezőelv itt a sírok 

azonos irányú tájolása. Így van ez Tiszaújhelyben is.  

A falunak ma már hivatalosan csak egy temetője van a Tiszaújlak irányában 

lévő faluvégen. Másfél hektárnyi földterületet foglal el, a sírok északnyugati 

fekvésűek. A temető déli oldalán a Tiszaújlak – Nagyszőlős főútvonal halad, 

nyugati és északi oldalát gazdasági földterületek határolják, keleti oldalán pedig a 

lakóházak kertjei vannak.  

 Régebben Tiszaújhelyben volt zsidó temető is, de mára csak az idősebb 

generáció emlékszik rá, mert a helyét már teljesen beépítették.  

A tiszaújhelyi temető pár évtizeddel ezelőtt még két részre volt osztva, az 

egyik részbe a katolikusok temetkeztek, a másikba pedig a reformátusok. Egy 

tisztás választotta el a két részt egymástól, viszont mára már összenőtt a két 

temető. A két temető közötti részen a szovjethatalom éveiben téglából készítettek 
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egy kinti ravatalt (emelvényt), ahonnan a pártembereket temették. Ma már itt 

található a temető fő bejárata, a ravatalt nem használják, a téglafalat lemeszelték, 

amely csak egy oldalon volt. A következő felirat olvasható rajta:  

„Mi is voltunk olyanok, mint ti, 

Ti is lesztek olyanok, mint mi!” 

Palágykomorócnak eredetileg három temetője volt, melyeket a helyi 

református, katolikus és zsidó közösségek használtak. A zsidó temető a komoróci 

település részen volt, de a holokausztot követően mára teljesen megsemmisült. 

Komorócon található az egykori református temető, amely mára már 

köztemetővé vált, ugyanis napjainkban már más felekezet tagjai is temetkeznek 

ide. 1989-et követően a katolikus hívekre való tekintettel keresztet is állítottak a 

temetőben. A 40 méter széles temető mintegy 200 méter hosszan terül el 

Palágykomoróc lakott területének délkeleti határában. 2016-ban a KMKSZ helyi 

alapszervezete emlékművet állíttatott az I. világháború palágykomoróci 

áldozatainak emlékére.    

A palágykomoróci görögkatolikus templom mellett található a katolikus 

vallásúak temetője, amely mai napig őrzi vallási homogenitását. A temető területe 

a templom szentélye mögött helyezkedik el, trapéz alakzatban 20 méterről 40 

méterre szélesedik ki, és mintegy 40 méter hosszan húzódik északi irányba. Az 

1945-öt követő határmódosítások következtében a Palágykomoróccal szomszédos 

Kisszelmenc és a ma már Szlovákiához tartozó Nagyszelmenc közös temetője a 

határ túloldalára került. Ennek következtében a túlnyomórészt katolikus vallású 

kisszelmenciek is ebbe a temetőbe kezdtek temetkezni egészen a 60-as évekig, 

amikor is új temetőt nyitottak Palágykomoróc és Kisszelmenc határán. Ezt 

követően, mivel az egyházüldözés miatt a palágyi görögkatolikus templomot sem 

használhatták a hívek, a templom melletti temetőt is lezárták. 1989-et követően a 

templom visszanyerte funkcionalitását, a temetőt is újra megnyitották.  

Bár a Kisszelmenc és Palágykomoróc határán fekvő temetőt szelmencinek 

tartják, ennek ellenére sok palágyi lakos temetkezett és mai napig is temetkezik 

ide. Ez a temető a Kisszelmencre vezető út jobb oldalán terül el, egy hektárnyi 



48 
 

területet foglalva magába. A szovjethatalom idején ide szállították át az útszéli 

kereszteket, amelyek mai napig megtalálhatóak itt. 

Mindkét kutatópont temetőit élő kerítés veszi körül, vagyis fenyő, orgona, 

akác- és szomorúfűzfák, különböző díszcserjék és bokrok ölelik körül a halottak 

faluját, akik itt alusszák örök álmukat. 

Tiszaújhely határában több útszéli kereszt vagy fejfa őrzi a közúti balesetben 

elhunytak emlékét, és egyúttal figyelmezteti is az arra haladókat az élet 

múlandóságára. 

Mindkét faluban az adatközlők szerint régebben a temető megkülönböztetett 

területén temették a keresztelő és a serdülőkor között elhunyt gyermekeket. A 

temető kerítéséhez az öngyilkosokat, a temető falán kívülre, a temető árkába pedig 

a kereszteletlenül elhalt csecsemőket, halva születetteket. 

 Ma már nem jellemző az ilyen megkülönböztetett helyre való temetés, 

viszont mindkét kutatóponton mai napig is jellemző a családi temetkezés. Az egy 

családba tartozó személyek egymás mellé kerülnek, a házaspárok általában egy 

sírban fekszenek. A tiszaújhelyi temetőben gyakoriak a kettes és hármas sírok, 

Palágykomoróc temetőiben találhatunk négyes sírboltokat is. Többnyire 

családtagok fekszenek egymás mellett: férj – feleség, férj – feleség – gyermek, 

szülő és gyermeke, nagyszülők – szülő és unoka.   

Palágykomorócon, mivel több temető is van, az emberek igyekeznek a 

lakhelyükhöz közelebbi temetőben temetkezni, vagy oda, ahová elhunyt 

hozzátartozóik vagy felmenőik temetkeztek. Néha előfordul az is, hogy távolban 

elhunytat hoznak haza, hogy családtagjaival együtt szülőfalujában nyugodjon. 

Ilyenkor általában a temetőben van a temetési szertartás mindkét felekezetnél.  

  

4.1. A sírhely 

 

Kárpátalján régen hagyomány volt és ma is jellemző a sírhelyek előre 

lefoglalása. Abban az esetben, ha a házastársak közül az egyik meghalt, és a társa 

azt akarta, hogy az elhunyt mellé temessék, általában lefoglalta a közvetlenül 
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mellette álló üres sírhelyet. Így volt ez más rokon esetében is. Ha például a szülők 

meghaltak, az egyedül maradt (nem férjezett, nem nős) gyereküknek meghagyták a 

helyet.  Ez a szokás ma is él, szinte minden temetőben találkozhatunk sírok közötti 

üres sírhelyekkel, ebből néha bonyodalmak is származnak. 

A két faluban még ma is népszerűnek mondható az úgynevezett családi 

temetkezés. Ez többnyire két (ritkábban három, négy) sírt jelent egy közös keretbe 

foglalva. A házastársakat abban az esetben temetik külön, ha az egyik fiatalon hal 

meg. Ilyenkor nem hagynak ki helyet a másiknak, mivel az még új családot 

alapíthat, de az idősebbeket egymás mellé temetik. A hármas sír – három sír 

egymás mellett, egy közös keretben – manapság már ritkaságnak számít, de 

régebben gyakran temetkeztek így a családok. Például a fiatalon elhunyt gyermek 

mellett a szülők két oldalt hagyattak ki maguknak helyet, amit többnyire 

bekerítettek és beültették valamilyen virággal. Ilyen esetben az élők már a saját 

sírjukat is gondozták. Hasonló esetről a szakirodalom is említést tesz [41, 150–155. 

o.].  

Tiszaújhelyben inkább a sorban való temetkezés a jellemző. Itt is van igény 

és lehetőség a családi temetkezésre, de ha valakinek nincs foglalt helye, akkor a 

soron következő hely lesz az övé. 

 

4.2. Sírjelek 

  

 A sírjelek feladata az eltemetett nyughelyének jelzése, s a reá vonatkozó – 

általában valamely vallás, ideológia elvárásainak, normáinak megfelelő módon 

megfogalmazott – adatok fenntartása, azaz az elhunyt emlékének őrzése. Formai 

változatai, díszítésmódja a helyi világkép képzeteit tárgyiasítja, foglalja 

jelképekbe, s a hagyomány elvárásokhoz igazodik. Fontos a szerepe az elhunyt 

emlékének ápolásában. A halott-tisztelet alkalmaival az élő hozzátartozók 

összegyűltének helyét jelzi. A sírjelekhez változatos rituális, mágikus funkciók 

kötődnek [21, 78–88. o.]. 
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Mielőtt a sírjelek  ismertetésére térnénk át, fel kell hívni a figyelmet azokra a 

sírhantokra, amelyeken egyáltalán nem találunk sírjelet, vagy pedig ez nem 

faragott, megmunkált. Kisgyermekek sírját például sok esetben egyáltalán nem 

jelölték. Csak szüleik – főként az őt elásó apa, keresztapa – tudták, hogy melyik, 

gyeppel benőtt halmocska alatt nyugszik kis halottjuk. Az utóbbi időkben már 

igyekeztek az ilyen megkereszteletlen csecsemő halottakat valamelyik elhunyt 

hozzátartozójuk sírjára temetni, hogy ne merüljön feledésbe emlékük. Ez a 

jellemző ma mindkét kutatópont temetkezési kultúrájára.   

A sírjelek fő formai osztályai hagyományosan a felekezeti hovatartozás 

szerint különböztek és különböznek ma is egymástól. Így a római katolikusok és 

görögkatolikusok sírkeresztet, az ortodoxok ferde szárú keresztet, a reformátusok 

zárt – oszlop vagy tábla formájú – fejfát, sírkövet, síremléket vagy kopjafát, míg a 

falusi zsidóság régen főleg sírkövet, sírtáblát állított hozzátartozója sírjára.  

 További formai eltérések alakultak ki a főbb osztályokon belül aszerint, 

hogy milyen anyagból – fából, kőből, vasból, márványból – készítették őket. A 

tehetősebbek régen is és ma is kőből vagy márványból állíttattak síremléket, az 

egyszerű emberek pedig fából vagy vasból [32, 55–103. o. ]. 

A két kutatópont temetőit vizsgálva hat sírfajtát különböztethetünk meg. 

Ezek: 

a) Egyszerű, földdel befedett temetkezési helyek. Ide tartoznak: 

 fa fejfás sírok; 

 vaskeresztes vagy egyéb formájú sírjelek; 

 csak földdel befedett sírok. 

Ezek főleg a régebbi vagy elhanyagolt sírok, esetleg szegényebb emberek 

nyughelyei, amelyeken már elpusztultak a fából készült sírjelek. 

b) Betonnal körülvett sírok  

Ez a legelterjedtebb a két kutatóponton. 

c) Teljesen befedett sírok 

Általában akkor fedik be teljesen a sírokat, ha már nincs hozzátartozó, aki 

gondozza vagy messze van. Így könnyebb rendben tartani. 
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d) Kerítéssel körülvett sírok. 

Az ilyen sírtípusból nem sok van. Tiszaújhelyben inkább a gyereksírokra 

jellemző, mindössze 7 kerítéssel körülvett sírt találtam. Palágykomorócon 

csak a Kisszelmenccel közös temetőben vannak ilyen típusok, itt főleg a 

családi sírok és a fiatalon elhunytak sírjai vannak körül kerítve. Összesen 9 

ilyen sírt jegyeztem fel. 

e) Márványból készült sírok. 

Napjainkban már ezek a legelterjedtebb sírtípusok, főleg a tehetősebbek 

engedhetik meg maguknak az ilyen síremlék állítását. Tiszaújhelyben 63 

ilyen sírt találtam, Palágykomorócon pedig 68-at. 

f) Egyéb típusú sírok ( örökzölddel beültetett sírok, néhai sírhantok) 

Ez a típus is főleg a régi, elhanyagolt sírokra jellemző. Az ilyen sírok számát 

nem tudtam pontosan meghatározni, mert sok helyen tényleg már csak a 

nem szokványos örökzöldek jelzik a néhai sírhantokat. 

Ezek a sírjelek őrzik a tiszaújhelyi és a palágykomoróci temetőkben  

 nyugvók emlékét. 

A sírjelek egy közösség számára mindenkoron a folyamatosság jelei voltak, 

az ősökkel való kapcsolat jelképei, amiről az élők sohasem mondhatnak le. 

 

4.2.1. A fejfák 

A fejfa mint neve is mutatja, fából készült, rendszerint egyszerű faragású 

sírjel, melyet a halott feje felőli részen helyeznek el a síron. A fejfák méretei 

vidékenként és típusonként változnak. Általában fából (fenyő, bükk, tölgy, akác) 

készítik, de előfordulnak vasból készített fejfák is [46, 11–15. o.]. 

A fejfára általában kevés szöveget írnak, feltüntetik az elhunyt nevét, 

születési és elhalálozási évét, manapság már ezek pontos dátumát is. 

 Kezdő formulaként szerepel: 

Itt nyugszik; 

Itt nyugszik e sírban; 

Itt alussza örök álmát. 
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 Záró szakaszaként: 

Béke poraira; 

Nyugodjon békében; 

Béke hamvaira. 

Napjainkban már egyre kevesebb fejfát találhatunk a temetőkben, mivel az 

elhunyt hozzátartozói a temetést követő egy év elmúltával igyekeznek műkőből, 

esetleg márványból készült síremléket állítani. 

A fejfák ideiglenes jellegűek, helyenként azonban máig is megmaradtak, ha 

az elhunyt családja pénzhiány miatt nem készíttetett síremléket, de ezeken 

többnyire már olvashatatlanok a feliratok, mivel ezek a sírjelek jobban ki vannak 

téve az időjárás viszontagságainak. A tiszaújhelyi temetőben 34 ilyen fejfát 

találtam, Palágykomoróc temetőiben pedig összesen 41-et. 

 

4.2.2. Sírkövek, síremlékek    

Manapság temetőinkben inkább kőből, márványból, vasból készült 

síremlékeket találunk, mivel ezek sokkal inkább időtállónak bizonyultak, mint a 

fából készült sírjelek. De a fából készült keresztek, síremlékek, és többnyire a 

temető közepén vagy bejáratánál állított emlékkeresztek is több temetőben 

magmaradtak az utókor számára. 

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

forma határozta meg. A fakeresztek az ország valamennyi katolikus temetőjében 

megtalálhatók. A legarchaikusabbak az egy fatörzsből kifaragott, zárt formájú 

keresztek. A két darabból készítettek legegyszerűbb változatait az idegenek sírjaira 

tűzött, két egymásra guzsolt faágból alakított kódiskeresztek képviselik. A kereszt 

gyakori kiegészítő dísze a kovácsoltvasból készített keresztszeg. 

 

A régebbi sírköveken domborművű forgórózsa, rozetta, Krisztus-fej 

ábrázolása, valamint angyal látható. Másutt ezeket a szomorúfűz karcolt, festett 

ábrázolása szorítja ki. A keresztet gyakran faragják ki a corpusszal, illetve a 
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Krisztus-fej szembenéző vagy profil ábrázolásával. Szokás volt a domborművek 

festése, amely a sírlátogató, a megrendelő ízlését követi (l. 8. sz. melléklet). 

A református  sírkövek főbb formai osztályait képezik a lapos táblák, illetve 

a négyzetes alakú obeliszkek. Ilyenek mindkét kutatópont temetőiben találhatók. 

Kő sírjeleket állítottak a falun élő reformátusok gazdagabb rétegeihez 

tartozók már a 18. században, míg a szegényebbek a múlt század középső 

harmadától alkalmazták. A parasztság polgárosodásának egyik kísérőjelenségeként 

értelmezhetjük e folyamatot, melynek eredményeképp a falusi temetőkben a fa 

sírjeleket fokozatosan felváltják a kőből készültek [21, 78–100. o.].  

Az olvashatatlanná vált feliratú, elhasadt, kidőlt sírkövet – ha még éltek az 

elhunyt hozzátartozói – újravésték, hogy szövegét felújíthassák. Legtöbbször 

azonban a sírba temették. 

Igen ritkán előfordulnak falusi temetőinkben vasból öntött sírjelek. Az a 

néhány, amelyet ismerünk, túlnyomórészt az obeliszk formához áll közel.  

A sírjelek sajátos csoportját alkotják a szív alakúak, a kőből készült, főként 

barokk és rokokó stílusú változatok. A katolikusok a sírjel kétharmadát kitevő 

táblát alakították ki szív formájúra, s annak közepére állították a kereszt 

barokkosan megfaragott jelét. A reformátusok pusztán a szív alakú táblát 

alkalmazták. Az egyszerűbb szívformák egy csoportja átmenetet alkot az ún. 

Mózes-tábla – ugyancsak kettős ívvel lezárt – formája felé. Az ilyen típusú 

sírkövek és síremlékek egyaránt megtalálhatóak Tiszaújhely és Palágykomoróc 

temetőiben (l. 7, 8. sz. melléklet). Az utóbbi időben főleg a tehetősebb családok 

körében egyre elterjedtebbek a fekete márványból, esetleg gránitból készült 

síremlékek. 

4.3. Sírfeliratok  

 

A sírfeliratok a sírkövek megjelenésével mind terjedelmesebbé váltak, az 

elhunytról egyre több információt közöltek. A falu társadalma fontosnak tartotta és 

tartja ma is, hogy az elvesztett családtaghoz fűződő érzelmi kötődésről, vallásos 
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értékrendről többet tárjanak a temető nyilvánossága elé, mintsem arra korábban 

mód és lehetőség kínálkozott [46, 92–104. o.].  

A kutatópontok temetőiben körülbelül az 1970 – 1980-as években kezdenek 

megjelenni ezek a szövegek, addig csak igen rövid információk voltak olvashatók 

a sírköveken, például: 

Itt nyugszik  

Varga György 

 Élt 94 évet. 

Napjainkban is ilyen rövid szövegek kerülnek az elhunyt sírjelére. Ezek 

ideiglenes jellegűek, mivel később (általában egy év múlva) felváltja a kőből 

készült síremlék. 

 A feliratokat elemezve azt kell mondanunk, hogy nemcsak az elhunytról, 

hanem a hozzátartozókról, illetve a község társadalmáról is közölnek fontos 

információkat. Fontos utalások vannak ezekben a szövegekben az értékrendre, 

vallásosságra vonatkozóan. Ha úgy tetszik, nem mások ezek a szövegek, mint a 

közösség által jóváhagyott kommunikatív jelzések egy szélesebb társadalmi norma 

mentén az élő falu és a holt falu között [1, 48. o.]. 

A sírfeliratok tehát megszólítják a közösség élő és holt tagját egyaránt. Még 

a legrövidebb feliratok is közölnek adatot a sírban nyugvóról. Erre példa a 

gyermeksírokon álló beton keresztre karcolt monogram vagy név. 

 A gyermeksírok leggyakrabban az elhunyt neve mellett élete rövid voltát 

tüntetik fel, és legtöbbször a keresztnevet is becézett formában írják:  

Itt nyugszik 

 Mitro Magduska  

1949 ‒ 1952. 

Néha az elhunyt élettartama is felkerül a sírjelre: 

Itt nyugszik 

 Szakács Pistike  

sz. 1956. Élt 8 hónapot. 

Olykor többen nyugszanak egy sírban: 
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Itt nyugszik 

 Novák István 

 Élt 90 évet.  

Novák Béluka 

 Élt 14 évet. 

 Nyugodjanak békében. 

Megállapítható, hogy a legrövidebb, valamilyen adathiánnyal jellemezhető 

sírfeliratok a gyermeksírokon olvashatók. Erre magyarázatul szolgálhat a 

nagyarányú gyermekhalandóság, és a hitből táplálkozó megnyugvás, hiszen az Úr 

adta, az Úr elvette. A 19. század végén, a 20. század elején a faluközösség 

családjaira még a bőséges gyermekáldás volt jellemző, így az aránylag magas 

halandóság és a szűkös anyagiak is kihatással voltak a gyermektemető arculatának 

alakulására.  

  A felnőtt falusi társadalom teljes értékű tagjának esetében a sírfeliratok 

referenciaként is működtek, például Palágykomorócon a görögkatolikus templom 

melletti síron ez a felirat áll: 

Itt nyugszik  

Egressy Emil  

gör. kat. áldozópap.  

1883 – 1954  

Nyugodjon békében. 

Ezen a feliraton a hangsúlyt az elhunyt társadalmi státusára helyezik, és 

szükségesnek ítélik közölni az elhunyt közösségi hierarchiában betöltött 

különleges helyzetének okát. 

Általánosan elfogadott közösségi norma mindkét falu temetőjének 

kommunikációs rendszerében a teljességre való törekvés: 

Itt nyugszik 

 Kiss Béla 

 szül. 1927.03.26. megh. 2006.07.05. 

 és neje Kiss Béláné 
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 szül. Szanyi Erzsébet 

 sz. 1928.02.02  m. 2000.10.10. 

 Béke poraikra. 

A kezdő- és záróformulák zártabb egységet alkotnak, ezek inkább 

ismétlődnek. Leggyakoribb kezdőformula: 

Itt nyugszik/nyugszanak; 

 Van teljes formula: 

Itt nyugszik  

Istenben boldogult; 

*** 

A boldog feltámadás 

reményében 

itt nyugszik; 

*** 

Itt alussza örök álmát. 

 

 A záróformulák is mutatnak némi változatosságot, leggyakoribb:  

Béke poraira/poraikra; 

*** 

Béke hamvaira/hamvaikra; 

 

  Többször előforduló záróformula: 

Nyugodjanak békében; 

*** 

Jézus szent szíve őrködjék felettük. 

  

Ez utóbbi gyakoribb Palágykomorócon a római katolikusok síremlékein. 

A falu temetőkultúrájának elemzése során az is nyilvánvalóvá vált, hogy a 

faluközösség a sírfeliratokon keresztül azt sugallja, hogy az elhunyt továbbra is a 

közösség tagja, méghozzá olyan tagja, aki a temetőben képviseli azt, oly módon, 
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hogy közben az informátor szerepét tölti be. A sírkőre vésett információkon 

keresztül az élőkhöz közvetít verbális tájékoztatót néhai önmagáról és a 

közösségről [39, 28 –306. o.].  

Mindkét kutatóponton ilyen sorrendben találhatók a feliratok: szimbólum, 

majd a kezdőformula ( Itt nyugszik ), az elhunyt adatai ( született – meghalt ), 

záróformula ( Nyugodjon békében; Béke poraira ), sírvers. Néha a sírvers megelőzi 

a záró szakaszt. 

 

4.3.1. Sírversek, idézetek 

A legtöbb sírfelirat az alapinformációkon túl, nyitó-  és záróformulát, illetve 

rímes verset is tartalmaz. Megfigyelhető, hogy a teljes szövegkorpusz  nyitó- és 

záróformula, vers és az elhunyt személyi adatai azokon a sírköveken találhatók 

meg, ahol megvolt az anyagi háttér a költséges síremlék állításához. Ezek a 

feliratok folyamatosan jelen vannak a kutatópontok temetőiben a 19. századtól a 

20. századon át napjainkig [41, 311. o.].  

A sírversek, legyenek azok rímesek, vagy közelítsenek a szabad vers felé, 

költőiségük erősen kétséges, jelzős szerkezeteik, hasonlataik jóval alatta maradnak 

a népköltészeti szövegekének. Mégis figyelemre méltóak mint kifejezésformák, 

hiszen egy meglehetősen sajátos hangulati állapotot fejeznek ki – jegyzi meg 

Katona Imre [26, 35. o.].   

 Vannak szövegek, sírversek, amelyek legtöbbször az élő hozzátartozók 

viszonyulását fejezik ki az elhunyttal szemben. Ebből fordul elő több. 

Az ő szíve pihen, 

a miénk pedig vérzik, 

a fájdalmat csak az élők érzik. 

Nem az a fájdalom, 

melytől könnyes lesz a szem, 

hanem amelyet szívünkben hordunk 

egy életen csendesen. 

Hisz kinek a fiát fedi e sírhalom, 
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az tudja, milyen az igazi fájdalom. 

*** 

 Számunkra Te soha nem leszel halott, 

 örökké élni fogsz,  

mint a csillagok. 

*** 

Álmodtunk egy öregkort, 

csodásat és szépet, 

de a kegyetlen halál 

mindent összetépett. 

Csoda volt, hogy éltél 

és bennünket szerettél, 

nekünk nem is haltál meg, 

csak álmodni mentél. 

Egy reményünk van, 

mi éltet és vezet, 

hogy egyszer majd találkozunk veled. 

 

Olyan sírversek is akadnak szép számmal a falu temetőjében, melyekben az 

elhunyt szól élő rokonaihoz:  

Szerettem volna 

 még élni köztetek, 

 de a sors másképp rendelkezett. 

 Küzdöttem, de már nem lehetett,  

Szeretteim, isten veletek. 

*** 

Élni szerettem volna, 

de hirtelen jött halálom, 

szeretlek benneteket 

drága jó családom. 
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Vannak mély vallásosságot tükröző sírversek is, gyakran találkozunk a 

Szentírásból vagy a Szeretethimnuszból  vett idézetekkel:  

„Jöjjetek hozzám mindnyájan,  

akik megfáradtatok és megterheltettetek, 

 és én megnyugosztlak titeket…”( Máté 11.28.)  

*** 

„Mondá Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet,  

ki bennem hisz, ha meghal is él.” 

*** 

„A szeretet soha el nem fogy…” 

*** 

„Sorsunk elvállás, hitünk találkozás.” 

*** 

„Békességet hagyok néktek;… 

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, 

se ne féljen!”( János 14.27.) 

 

Az ilyen idézeteknél nem minden esetben tüntetik fel a forrást. 

Külön csoportot alkotnak a gyermek- vagy ifjú korban elhunytak sírfeliratai. 

A metaforák az életre, természetre utalván sugallják a hozzátartozókban 

megfogalmazódó kérdéseket, a miérteket, és azt, hogy a közösség tagjainak fizikai 

léte egy ember feletti hatalom kezében van. Például:  

Korán letört kicsiny virág,  

 befogadott egy szebb világ. 

  Nekünk hagytad a szenvedést  

 és a síron túli reményt. 

*** 

Fiatal, szép életem  

 korán bevégeztem,  
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 hamar elragadott  a halál engem. 

 Búcsút sem vehettem, 

 ezért bocsássatok meg nekem. 

*** 

20 évet éltem, 

mikor Jézus eljött értem. 

Nem köszöntem el senkitől, 

úgy ért a halálom, 

itt hagytam bánatban 

szüleimet és testvéreimet. 

Ha kiszárad a szemetek könnye, 

eljösztök hozzám  

és együtt leszünk örökre. 

 

Találkozhatunk prózai szövegekkel is, melyek ritmikusak és szentenciaszerű 

megállapításokat tartalmaznak. Ezek a megállapítások olykor egyszerű 

fogadalmakká lényegülnek át:  

Nem is tudják mi a fájdalom,  

kinek gyermekét nem fedi sírhalom. 

*** 

 Ha meghaltál is, de szívünkben örökké élni fogsz. 

*** 

Tiéd a csend, a nyugalom,  

miénk a könny, a fájdalom. 

*** 

Őrangyalunk voltál, 

 sírba kellett szállnod,  

szörnyű nagy fájdalmunk 

 ne zavarja álmod. 
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A sírköveket, sírfeliratokat vizsgálva szembesülnünk kell a ténnyel, hogy 

bizony szép számmal találhatók olyan, előre elkészíttetett síremléket is, ahol még 

nem nyugszik senki. Ez a személynevek alatt látható születési dátumok 

meglétéből, illetve a halálozási dátumok hiányából állapítható meg. Ezek nem a 

hozzátartozók érzéseit, gyászát és ízlésvilágát tükrözik a látottak, hanem sokkal 

inkább a távozni készülő emberét, emberekét. Ez többnyire a dupla, házastársi 

sírokon fordul elő, ahol az egyik fél már eltávozott az élők sorából, de a másik fél 

még várja az elköltözés idejét. Megfigyelhető az olyan családi síremlékeken, ahol a 

szülők gyermekük mellé, esetleg gyermekek szüleik mellé szeretnének temetkezni.  

Az idősebb emberek a távozás bekövetkező tényét természetesnek tekintik, 

készülnek rá lelkileg, sőt úgy akarnak távozni, hogy tudják: mindent kellő 

gondossággal előkészítettek, nemcsak végrendelkeztek, hanem a végső nyughely is 

készen áll. Az előre elkészített síremlékek feliratai hallgatnak az állíttatók 

kilétéről. Ezt a magatartást a közösség hallgatólagosan tudomásul veszi, ha 

rákérdezünk, mosolygó vállvonogatás a válasz ‒ ami jelzi, hogy egy újabb keletű, 

anyagi alapoktól függő szokásról van szó [28, 61–65. o.]. Ez megfigyelhető a 

kutatópontokon is. 

 

4.3.2. A síremlékeken található szimbólumok 

A temetőben járva láthatjuk, hogy a sírokat milyen sokféle szimbólummal 

díszítették. Ezek közül némelyiknek tisztában vagyunk a jelentésével, míg 

másokéról fogalmunk sincs, pedig sok esetben valamilyen életfilozófiáról van szó.  

Jelképnek tekinthetjük azt, ami jelöl vagy képvisel valamit. A valami a 

jelkép lényege, mert azért létezik, amire utal. Akkor él a jelkép, ha megértjük, 

hogy mire utal, ha nem értjük meg, elveszíti értelmét, mint kimondott szó létezik 

[21, 88–107. o.]. 

A két kutatópont temetőiben a jelképek sokasága és sokfélesége változatos 

képet mutatnak. A szimbólumok általában a fejfák, sírkövek felső részén, középen 

vagy oldalt kapnak helyet. 
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A sírjeleken található nem szöveges jellegű információkat, képeket, 

díszítéseket, rajzokat négy csoportba sorolhatjuk:  

a) Hagyományos jelentéssel bíró szimbólumok; 

b) Fényképek; 

c) Ornamentikus díszítések, vonalak, körök; 

d) Mesterségbeli jelek. 

a) A katolikus síremlékeken a legelterjedtebb szimbólum a kereszt, amely a 

legkorábbi keresztény időktől jelképe az egyháznak. Gyakori szimbólum: feszület, 

rózsafüzér, kereszt, Krisztus fej. 

Galamb – mint madár jelképi értelme az emberhez szól, jelképe a léleknek. 

Gyertya – többértelmű jelkép, mindenekelőtt az élet és a lélek szimbóluma, a 

Példabeszédek könyvének verse alapján: „az ember lelke Isten mécsese”, 

ugyanakkor a családi élet jelképe is. Az újabb síremlékek hátoldalára gyakran 

kerül égő gyertya szimbólum. 

A református síremlékek szimbólumai: 

 szomorú fűz – jelképezi a hívőt, az újjászületést, mint gyümölcstelen fa, a 

szomorúságot és a gyászt; 

 kehely – Krisztus vére; 

 olajág – a sarjadó ág jelképe az örökéletnek, a örök békének, amely a halál 

után vár a lélekre; 

 virág – jelképe a halál utáni örök életnek. 

 Ezek a református sírokra jellemző szimbólumok mindkét falu temetőiben 

megtalálhatók. 

Az ortodox síremlékeken a megtört szárú kereszt (ferdekereszt) és a virág 

szimbólumok dominálnak. Az ilyen szimbólumokkal ellátott síremlékek szintén 

jelen vannak mindkét kutatópont temetőiben. 

b) A kutatópontok temetőiben igen elterjedtek a fényképes síremlékek, 

amelyeken az elhunyt arcképét ábrázolják. Kezdetben fémkeretbe, porcelán vagy 

bronz keretbe, esetleg üveg mögé téve a sírkőre helyezték az elhunyt személy 

fényképét. A fényképes síremlékek főleg az 1980-as években voltak felkapottak, 



63 
 

többnyire a fiatalon elhunytak sírjain találhatók. Napjainkban szintén gyakoriak 

még a fényképes síremlékek, de ma már a márványsírokra faragják a portrékat. 

c) Ez a díszítés ma már csak a nagyon régi kősírokon található meg. A 

tiszaújhelyi temetőben mindössze 4 ilyen sírt találtam, a palágykomoróci 

temetőkben pedig 9-et. 

d) Mesterségre utaló szimbólummal csak a tiszaújhelyi temetőben 

találkoztam, ott is csak egy síron van erre utaló ábrázolás. Egy fiatalon elhunyt 

festőművész síremlékének hátoldalán található az ecset és a paletta. 

A dupla, házastársi síroknál jellemző, hogy több jelképet is találunk a 

síremléken, főleg ha a két elhunyt különböző vallási felekezethez tartozott. 

Palágykomorócon és Tiszaújhelyben is gyakoriak az ilyen sírok. A katolikus fél 

felekezeti hovatartozását kereszttel vagy feszülettel jelképezik, a református félnél 

pedig kehellyel vagy szomorúfűzzel szimbolizálják, hogy a református gyülekezet 

tagja volt az elhunyt (l. 9. sz. melléklet). 

Számos síron találunk még rövidítéseket, eredeti jelentésük régen jól ismert 

volt, de a mai generációnak már kevésbé ismert a rövidítés és jelentése. 

 A katolikus sírokon lévő feszületen, esetleg a temetői kereszten gyakran 

megtalálhatóak az I. N. R. I. (Iesus Nasarenus Rex Iudeorum) NÁZÁRETI JÉZUS 

A ZSIDÓK KIRÁLYA, valamint a B.P. (Béke poraira) rövidítések. 

 A református síremlékeken pedig az A. B. F. R. A. (A Boldog Feltámadás 

Reménye Alatt) és a B.P. (Béke poraira) rövidítés. 

A hagyományos szimbólumok használata és jelentéstartalmuk ismerete, 

temetkezési szokásaink továbbélését jelentené. A hagyományait őrző és ismerő 

közösség könnyebben megőrzi identitását. A szülőföld ismeretéhez a temetőföld 

ismerete is hozzátartozik. A maradandóság szimbólumai ezek, vállalnunk kell ezt 

az örökséget! 

 

4.3.3. Nevezetesebb síremlékek, kripták 

Palágykomorócon, az eredetileg római katolikusnak épült, de ma már 

református templom alatti kriptában található gróf Buttler János, Mikszáth 
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Kálmán Különös házasság című regénye főhősének végső nyughelye. A 

közelmúltban végzett kutatások során került feltárásra a templom alatt található két 

kripta. A nagyobb méretű kriptában (a szentély jobb oldalán) a téglaboltozatos 

sírkamrában nyugszik cinkkoporsóban párdányi gróf Buttler János, Ung vármegye 

egyik jelentős földbirtokosa. A leírások szerint 1845-ben hunyt el, a temetésére és 

sírjára vonatkozó adatot az évi anyakönyv hetes sorszámú bejegyezése tartalmazza: 

 Máj. 7. Méltóságos Pardányi Gróf Buttler János Úr. Meghalt Dobóruszkán, 

tétetett a Palágyi Református Templom alatti sirboltba, hol nyugodjon békességbe, 

meg holt csuklásba, volt 73 éves. 

 Holttestét 1908-ban exhumálták, maradványai ekkor kerültek át a jelenlegi 

koporsóba. A tulajdonosra a B. J. monogram, illetve a fölötte látható kilencágú 

grófi korona utal (l. 3. sz. melléklet).  

Ugyanebben a kriptában összesen 9 különböző, a XVIII–XIX. századból 

származó temetkezés nyomaira bukkantak.  

A szentély baloldali részén egy jóval kisebb méretű kripta található, 

amelyben temetkezés nyomát nem találták.  

A szakemberek feltételezik, hogy itt eredetileg az 1575-ben eltemetett 

Szalay Ferenc kisvárdai várkapitány nyugodott. Korábban előkerült egy „Szalay 

Ferencz 1575” feliratú koporsódeszka. A halotti címerét tartalmazó sírköve a 

templom bejáratától jobbra az egyik támpillérbe falazva látható (elég rossz 

állapotban). 

Tiszaújhelyben az 1236-ban épült egykori római katolikus templom a 

reformáció idején került a reformáltak birtokába. Nagy templomkert veszi körül, 

ahol régi sírboltok vannak, ugyanis régen itt volt az Újhelyi család sírkertje. Több 

XIX. századi sírkő maradt fenn az utókor számára, amelyek mai napig őrzik a 

sírokban nyugvók emlékét (l. 2. sz. melléklet).  

A templom alatti kriptában szintén az Újhelyi család elhunytjai nyugszanak, 

de lejáratát 1895-ben befalazták, mivel a szájhagyomány szerint nagyon sok kígyó 

és egyéb csúszómászó kezdett feljönni onnan. 
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 Adatközlőim említik, hogy a református temetőben is volt az Újhelyi 

családnak egy kriptája, ahol csak egy fiatal lány volt eltemetve. Viszont a II. 

világháború előtt, amikor a nemesi család menekülni kényszerült Magyarországra, 

a lány koporsóját is átszállították. A családi kripta üresen maradt és az évtizedek 

folyamán teljesen megsemmisült, ma már a pontos helyét sem tudják 

megállapítani. 

A falu szélén, a mai sportpálya mellett szintén egy régi családi sírkert 

található. Újhelyi Norbert és családja temetkezett itt egykor. A családi sírkertnek 

az volt az érdekessége és különlegessége, hogy a hatalmas kősírok kör alakban 

voltak elhelyezve, és középen pedig egy szökőkút volt – emlékeznek vissza 

idősebb adatközlőim. A sírkertet pedig különleges virágbokrok és díszcserjék 

vették körül. Sajnos a család menekülése után nem volt senki, aki a sírokat 

gondozza, és mára már csak néhány, a sűrű növényzetből még előbukkanó sírkő 

árulkodik az egykori különleges családi temetkezési helyről. 
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5. A TEMETKEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIFEJEZÉSEK NYELVI 

ELEMZÉSE 

5.1. A szavak vizsgálata jelentésük és eredetük szerint 

 

A temetéssel kapcsolatos szavakat szócikkek formájában dolgoztam fel. 

Közlöm a szó köznyelvi és nyelvjárási alakját, a grammatikai szerelést, a szófaji 

minősítést. Ezután következik a jelentés, majd példamondat a témával 

kapcsolatban a kutatott nyelvjárásokból (Palágykomoróc – Pk; Tiszaújhely – Úh). 

Majd a szó eredetét tüntetem fel, hivatkozom A kárpátaljai magyar nyelvjárások 

szótárára is (KMNySz.), amelynek főszerkeztője Lizanec Péter [54, 523, 433]. 

 

 angyal ~ [-t, -ok, -a] fn 

 ’jóságos, halhatatlan szellemi lény’: A régebbi sirokon angyalokat is szoktak 

ábrázolni (Pk). 

 Er.:  Latin jövevényszó [EtSzt. 45. o.]. 

Angyal szójjon felőlle ’bár igaza legyen’. 

[Vö.: KMNySz. I. 37.]. 

 

 árva ~ [~t̀, ~̀k, -ja] fn 

 ’olyan gyermek vagy fiatalabb személy, akinek egyik vagy mindkét szülője 

meghalt’: Az elhunyt gyermeke árván marad (Pk). 

 Er.: Ősi, finnugor kori szó [EtSzt. 53. o.]. 

 

 bagoly ~ [-lyot, -lyok] fn 

 ’nagy, kerek fejű, rendkívül éles hallású éjjeli ragadozó madár’: A bagjot 

mai napig is halálmadárnak tartyák (Úh). 

 Er.: Ismeretlen eredetű szó, számos alakváltozata között a ly-t tartalmazók 

tűnnek eredetibbnek [EtSzt. 63. o.]. 

 [Vö.: KMNySz. I. 54. o.]. 
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 beteg ~ [-et, -ek] mn 

 ’olyan ember vagy állat, akinek, amelynek szervezetében, egészségi 

állapotában, életműködésében rendellenesség, bizonyos tünetekkel vagy 

fájdalommal járó (el)változás következett be’: Az időzs betegek szinte már óhajtyák 

a megváltást, a halált (Úh). 

 Er.: Bizonytalan eredetű, talán egy önállóan nem adatolható tő származéka. 

A szótő ismeretlen eredetű [EtSzt. 78. o.]. 

 

 bor ~ [-t, -ok, -a] fn 

 ’a szőlő bogyójának kisajtolt levéből nyert szeszes ital’: Újhejben borral és 

fánkal kínájják a virrasztókat (Úh). 

 Er.: Jövevényszó egy török nyelvből a honfoglalás előtti időből [EtSzt. 88. 

o.]. 

 

 boszorkány ~ [-t, -ok, -a] fn 

 ’babonás felfogás szerint pusztító hatalmat szerzett nő, ritkán férfi’: A 

boszorkány nem tud mekhalni, míg valakinek át nem aggya a tudományát (Úh).  

 Er.: Jövevényszó egy török nyelvből a honfoglalás előtti időből [EtSzt. 91. 

o.]. 

 [Vö.: KMNySz. I. 112–113. o.].  

 

 búcsú ~ [-t, -ja] fn 

1. ’eltávozáskor, elváláskor (pl. temetésen) szokásos hosszabb beszéd’: A 

beszentelés után következik a búcsú végső pillanata (Pk). 

2. ’ a templom fölszentelésének emlékünnepe’  

Er.: Jövevényszó egy csuvasos típusú török nyelvből a honfoglalás előtti 

időből [TESz.l.96.o.]. 

[Vö.: KMNySz. I. 120. o.]. 
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 család ~ [-ot, -ok, -ja] fn 

 ’szülők, esetleg nagyszülők és gyermekek rendszerint együttélő vérségi 

közössége’: A legtöbb esetben a szomszédok sietnek a család segiccségére (Pk). 

 Er.: Szláv jövevényszó [EtSzt. 116. o.]. 

 

 csecsemő ~ [-t, -k, -je] fn 

 ’gyermek kb. egyéves koráig; szopós gyermek’: A halva született csecsemőt 

fehér pójába temetik (Úh). 

 Er.: Szófajváltással keletkezett egy összetett szó alapján. Előtagja a csecs, 

utótagja az emő ’szopó’, ami a régi nyelvi emik ’szopik’ ige folyamatos melléknévi 

igenévi alakja [EtSzt. 120. o.]. 

 

 csillag ~ [-ot, -ok, -a] fn 

 ’általában minden égitest (rendszerint a hold kivételével)’: Ha csillag fut le 

az égrül, valaki mekhalt (Úh). 

 Er.: Ősi, finnugor kori szótő magyar képzéssel [EtSzt. 125. o.]. 

 

 egyház ~ [-at, -ak, -a] fn 

 ’a keresztény híveket magukban foglaló szervezetek valamelyike, illetve 

valamelyik ilyen szervezet közössége’: Az etyházak gyakran tettek kisérletet a 

halotti tor betiltására (Pk). 

 Er.: Összetett szó, amely talán török mintára keletkezett [EtSzt. 166. o.]. 

 

 emlék ~ [-et, -ek, -e] fn 

1. ’olyan tudattartalom, melyet az emlékezet a feledéstől megóv’: Emlékét 

szivünkbe őrizzük (Pk). 

2. ’jel, tárgy, mely valakire, valamire emlékeztet’: Régebben fényképesztek 

is a temetésen, hogy megmaraggyon emlégbe (Úh). 

 Er.:  Nyelvújítás kori elvonás az emlékezik származékszóból, melynek 

alapszava önállóan nem adatolható [EtSzt. 45. o.]. 
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 evangélium ~ [-ot, -ok, -a] fn 

 ’a Biblia újszövetségi részében a Jézus életét és tanítását leíró négy könyv 

közül valamelyik’: A temetésen olvassák a halotti evangélijumokot (Úh). 

 Er.: Latin jövevényszó [EtSzt. 185. o.]. 

 

 fájdalom ~ [-lmat, -lmak, -lma] fn 

 ’testi vagy lelki gyötrő érzés, szenvedés’: A gyermek elvesztése a legnagyop 

fájdalom (Pk). 

 Er.:  Valószínűleg ősi, finnugor kori fáj szó származéka [EtSzt. 189. o.]. 

 

 fehér ~ [-et, -ek] mn 

 ’olyan színű, mint a frissen hullott, tiszta hó’: A kizsgyermeket minden 

felekezetné fehér pójába vaty fehér ruhába temetik (Pk). 

 Er.: Bizonytalan eredetű, talán ősi, finnugor kori szó magyar képzéssel 

[EtSzt. 196. o.]. 

 

 fekete ~ [~t̀, ~̀k] mn 

 ’a legsötétebb semleges színű, a fehér ellentéte’: A gyász színe mai napig is 

a fekete a faluba (Úh). 

 Er.: Valószínűleg ősi, ugor kori szó magyar képzéssel [EtSzt. 197. o.]. 

 

 felekezet ~ [-et, -ek, -e] fn 

’valamely közös elvet valló, azonos érdekkörbe vagy munkakörbe tartozó 

emberi csoport vagy közösség’: A mi falunkba békésen megéltek egymás mellett a 

különböző felekezetek (Pk). 

 Er.: Származékszó, alapszava a régi nyelvi felekezik ’társul, szövetkezik’, 

amely a fél ’társ’ jelentéséből jött létre visszaható képzővel [EtSzt. 197. o.]. 

 

 feleség ~ [-et, -ek, -e] fn 

 ’női házastárs’: A férfi halottat elsőként a feleségétül búcsúztattyák (Pk). 
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 Er.:  Származékszó: a fél főnév -ség névszóképzős alakulata. [EtSzt. 199. o.]. 

 

 feszület ~ [-et, -ek, -e] fn 

 ’kereszt, rajta a megfeszített Krisztus alakja’: A katólikusok sírján kereszt 

vagy feszület van (Úh). 

 Er.: Valószínűleg déli szláv minta alapján létrejött tükörfordítás, melynek 

alapszava önállóan nem adatolható [EtSzt. 204. o.]. 

 

 fiatal ~ [-t, -ok] fn, mn 

 ’életkorának vagy növekedésének, fejlődésének kezdeti szakaszán már túl, 

de még teljes kifejlődése előtt levő ember, állat, növény’: A fiatalokat lektöbb 

esedbe világos ruhába temetik (Pk). 

 Er.: Származékszó, alapszava a fiú főnév fi változata, -tal végződése 

melléknévképző, mégpedig a -talan fosztóképző korábbi alakja [EtSzt. 204. o.]. 

 

 fűzfa, ficfa ~ [~t̀, ~k̀] fn 

 ’vízparton, nedves helyen növő fa vagy bokor’: A református síremlékeken 

többnyire ficfát találunk ( Úh). 

 Er.: Valószínűleg ősi, finnugor kori szó, megfelelői azonban vitatottak 

[EtSzt. 227. o.]. 

 

 gyász ~ [-t, -a] fn 

 ’szeretett személy, főleg hozzátartozó halálán érzett bánat, fájdalom’: Mán 

letelt Katinak a gyász (Pk). 

 Er.: Jövevényszó egy csuvasos típusú török nyelvből a honfoglalás előtti 

időből [EtSzt. 252. o.]. 

  

 gyászruha ~ [~̀t, ~ǹ, ~̀ban] fn 

 ’gyász jeléül viselt fekete ruha’: Ha valaki idő előtt leveszi a gyászruhát, 

aszt megszójják (Pk). 
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 Er.: Német mintára keletkezett szóösszetétel [EtSzt. 252. o.]. 

 

 gyermek ~ [-et, -ek, -e] fn 

 ’még kiskorú, serdületlen személy a felnőttel ellentétben’: A fijatalon 

elhunyt gyermek mellett a szülők két ódalt hagyatnak ki magoknak hejet (Úh). 

 Er.: Bizonytalan eredetű, esetleg jövevényszó egy csuvasos típusú török 

nyelvből a honfoglalás előtti időből [EtSzt. 253. o.]. 

 

 gyertya ~ [~̀t, ~k̀, ~̀ja] fn 

 ’könnyen olvadó, éghető anyagból készült, henger alakú világító eszköztó’: 

A halot feje felé a katólikusok gyertyát tesznek (Pk). 

 Er.: Jövevényszó egy csuvasos típusú török nyelvből a honfoglalás előtti 

időből [EtSzt. 253. o.]. 

 Kialutt a gyertyája ’meghalt 

[Vö.: KMNySZ. I. 351. o.]. 

 

 gyónás ~ [-t, -ok, -a] fn 

 ’ a bűnök négyszemközt történő megvallása a papnak’: Ha még eszénél van 

a haldokló, a pap elvégzi a gyóntatást is (Úh). 

 Er.:  A gyón csuvasos típusú török nyelvből a honfoglalás előtti időből 

származó jövevényszó névszói származéka [EtSzt. 254. o.]. 

 

 hagyomány ~ [-t, -ok, -a] fn 

 ’többnyire nemzedékről nemzedékre szálló és valamely közösségben 

továbbra is érvényesülő szokás’: Ma is hagyomány a virrasztás (Pk). 

 Er.:  A hagy ősi, uráli kori szó származéka [EtSzt. 259. o.]. 

 

 halál ~ [-t, -a] fn 

 ’az élő szervezet végleges és teljes megszűnése; meghalása’: A halál az ílet 

velejárója (Pk). 
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 Er.: Ősi, uráli kori szó [EtSzt. 262. o.]. 

Jó vóna halálnak ’nagyon lassú’ 

[Vö.: KMNySZ. I. 369. o.]. 

 

 hamu ~ [-t, -ja] fn 

 ’tömörebb szerkezetű anyagok elégésekor visszamaradó, rendszerint szürke 

porszerű anyag’: Rígen hamut tettek a koporsó ajjába (Úh). 

 Er.: Ősi, ugor, esetleg finnugor kori szótő magyar képzéssel [EtSzt. 265. o.]. 

 

 harang ~ [-ot, -ok, -ja] fn 

 ’bronzból öntött, rendszerint (templom) toronyban felfüggesztett jeladó 

eszköz’: A harangok is sirattyák a halottat (Pk). 

 Er.: Jövevényszó, valószínűleg egy török nyelvből a honfoglalás előtti 

időből, a megfelelései azonban vitatottak [EtSzt. 268. o.]. 

 

 hiedelem ~ [-met, -mek, -e] fn 

 ’valakinek valamiről alkotott, kellően meg nem alapozott, helytelen, téves 

véleménye, babona’: A hiedelem szerint a temetés éccakáján a lélek még 

hazalátogat (Úh). 

 Er.: Származékszó, melynek alapszava önállóan nem adatolható [EtSzt. 281. 

o.]. 

 

 hit ~ [-et, -ek, -e] fn 

 ’tapasztalat vagy meggyőződés valamiről’: A hitünk szerint a halot lelke az 

Istenhez távozik  ( Pk). 

 Er.:  Származékszó, alapja a hisz ige hi- tőváltozata, végződése pedig a -t 

névszóképző [EtSzt. 283. o.]. 

 [Vö.: KMNySz. I. 391. o.]. 
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 holló ~ [-t, -k] fn 

 ’a varjúnál jóval nagyobb, fényes fekete tollazatú madár’: A hollót is 

haláltjósló madárnak tartyák (Úh). 

 Er.: Ősi, uráli kori szó [EtSzt. 287. o.]. 

 

 katolikus~ katólikus  [-ok] fn, mn 

 ’katolikus vallás: tanításait a szentírásra és a hagyományra alapító, külön 

papi renddel bíró és a római pápát az egyház fejének tekintő keresztény’: A 

katólikus hívekre való tekintettel keresztet is állítottak a temetőbe (Pk). 

 Er.: Latin jövevényszó [EtSzt. 335. o.]. 

 

 kántor ~ [-t, -ok, -a] fn 

 ’az istentiszteleti éneket vezető személy’: A virrasztáson és a temetésen is a 

kántor kezdi az énekeket (Úh). 

 Er.:  Latin jövevényszó [EtSzt. 343. o.]. 

 [Vö.: KMNySz. I. 440. o.]. 

 

 kehely, kehej  [-t, ‒ kejhek, kejhe] fn 

 ’lefelé szűkülő, talpas, aranyból vagy ezüstből készült nagyobb, díszes 

ivópohár’: A református siremlékek szimbóluma a kehej is (Pk). 

 Er.: Német jövevényszó [EtSzt. 358. o.]. 

 

 kereszt ~ [-et, -ek, -e] fn 

 ’a keresztény vallás szimbóluma: két egymást derékszögben metsző vonal, 

ill. ilyen formájú kegytárgy, kegyeleti építmény’: A távolba elhunytakér a temetői 

keresztnél gyútanak gyertyát halottak napján (Úh). 

 Er.: Déli szláv vagy orosz jövevényszó [EtSzt. 365. o.]. 
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 kutya ~ [~t̀, ~̀k, ~̀ja] fn 

 ’főleg vadászatra, ház- és nyájőrzés céljából tartott háziállat’: Ha a kutya 

vonyít, valaki mek fok halni (Úh). 

 Er.: Valószínűleg származékszó, keletkezésmódja azonban bizonytalan 

[EtSzt. 418. o.]. 

 

 kopjafa ~ [~̀t, ~k̀, ~̀ja] fn 

 ’jelképes faragványokkal díszített vagy festett s rendszerint dárdahegyben 

végződő, faragott, karcsú fejfa’: A reformátusok kopjafát is állítanak 

hozzátartozóik sírjára (Pk). 

 Er.: Összetett szó, előtagja kopja, szláv jövevényszó, utótagja fa ősi, uráli 

kori szó [EtSzt. 391. o., 188.o.]. 

 

 koporsó ~ [-t, -k, -ja] fn 

 ’fából készített, hosszúkás, befedhető, olykor díszes láda; amelyben 

eltemetik a halottat’: A hozzátartozók körül álták a koporsót (Pk). 

 Er.: jövevényszó egy csuvasos típusú török nyelvből a honfoglalás előtti 

időből [EtSzt. 391. o.]. 

 [Vö.: KMNySZ. I. 504. o.]. 

 

 kripta ~ [~t̀, ~̀k, ~j̀a] fn 

 ’díszes építmény, amelyben, rendszerint a föld alatti részében, a koporsókat 

elhelyezik’: A családi kripta üresen maratt, és az éftizedek fojamán tejjesen 

meksemmisült (Úh). 

 Er.: Latin jövevényszó [EtSzt. 409. o.]. 

 

 lélek ~ [-lket, -lke] fn 

 ’az emberi élet, személyiség hordozója’: Ezen a napon a lélektől vesznek 

búcsút (Úh). 

 Er.: Ősi, finnugor kori szó magyar képzéssel [EtSzt. 434. o.]. 
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 liszt ~ [-et, -ek, -je] fn 

 ’főleg gabonaneműek magvaiból őrléssel készített finom, rendszerint fehér, 

porszerű termék’: A párásztászra lisztet visznek a templomba (Úh). 

 Er.: Bizonytalan eredetű szó, talán szófajváltással főnevesült egy ősi, 

finnugor kori szótő -t befejezett melléknéviigenév-képzős alakjából [EtSzt. 441. 

o.]. 

 

 márvány ~ [-t, -ok] fn 

 ’a mészkő kristályos, fényesre csiszolható értékes változata’: A módosabbak 

márványból álitatnak siremléket (Pk). 

 Er.:  Vándorszó német közvetítéssel [EtSzt. 465. o.]. 

 

 megreped ~ [-t] tn ige 

 ’valamely szilárd testen vékony vonalnyi rés keletkezik’: A halálra utal, ha 

a pohár magától megreped (Pk). 

 Er.: Hangutánzó eredetű. Hangalakja a széthasadás recsegő, ropogó hangját 

jeleníti meg [EtSzt. 615. o.].  

 

 mindenszentek ~ [-et] fn 

 ’az üdvözültek emlékének katolikus ünnepe (november 1.)’: 

Mindenszentekkor gyertyát gyútunk a temetőbe (Úh). 

 Er.:  Összetett szó. Előtagja a mind származékszó minden névmás alakulata, 

utótagja pedig a szent szláv, valószínűleg horvát-szerb vagy szlovén jövevényszó 

többes számú alakja [EtSzt. 483. o., 694. o.]. 

 [Vö.: KMNySz. II. 92. o.]. 

 

 mise ~ [~̀t, ~̀k, ~̀je] fn 

 ’katolikusoknál a legfőbb istentiszteleti cselekmény’: A temetés után 

negyven nappa misét mondatnak a halottér (Úh). 



76 
 

 Er.:  Vándorszó, végső forrása az egyházi latin [EtSzt. 485. o.]. 

 

 nyikorog ~ [-rgott] tn ige 

 ’valamely tárgy megszakadó, éles, kellemetlen hangot ad’: A halálra utal, ha 

szekrényajtó nyikorog (Pk). 

 Er.: Hangutánzó eredetű szó [EtSzt. 515. o.]. 

 

 nyugszik ~ [-ok, -ol, nyugodott] tn ige 

 ’a pihenés állapotában van; pihen’: Ő már a temetőben nyukszik (Úh). 

 Er.: Ősi, finnugor kori szótő magyar képzéssel. A szó belseji -sz gyakorító 

igeképző. A nyug- szótőt a nyelvújítás korában újra életre keltették ’nyugalmat 

biztosító’ jelentésben [EtSzt. 517. o.]. 

 [Vö.: KMNySz. II. 117. o.]. 

 

 öngyilkos ~ [-t, -ok] fn, mn 

 ’olyan személy, aki saját magát megöli’: A temető kerítéséhez temették régen 

az öngyilkosokat (Pk). 

 Er.: Német mintára keletkezett nyelvújítás kori összetétel [EtSzt. 536. o.]. 

 

 öreg ~ [-e] fn, mn 

 ’életének késői szakaszában élő, az átlagos életkor vége felé tartó ember 

vagy állat’: Az öregek mán várják a halált (Pk). 

 Er.:  Vitatott eredetű szó, vagy jövevényszó egy török nyelvből a 

honfoglalás előtti időből, vagy ősi, uráli kori szótő magyar képzéssel [EtSzt. 536. 

o.]. 

 

 örök ~ [-e] fn, mn 

 ’folytonosan tartó, állandó, aminek nincs vége’: A görögkatólikus temetés 

végén aszt éneklik: boldog nyugalmat és örök emléket (Úh). 
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 Er.:  Valószínűleg jövevényszó egy török nyelvből a honfoglalás előtti 

időből [EtSzt. 537. o.]. 

 [Vö.: KMNySz. II. 136. o.]. 

 

 özvegy ~ [-et, -ek, -e] fn, mn 

 ’olyan nő, illetve férfi, akinek házastársa meghalt’: Vót ojan özvegy, aki a 

gyászidő letelte után se vetette le a feketét (Pk). 

 Er.: Ismeretlen eredetű szó, jelentésszűküléssel keletkezett [EtSzt. 540. o.]. 

 

 panachida ~ [~̀t, ~̀ra, ~̀n] fn 

 ’eredetileg egész éjjeli virrasztás a halott mellett, ma a rövid halotti 

szertartást nevezik így a görögkatolikusoknál’: A pap a halottas szobába panakidát 

végez és beszenteli a koporsót (Úh). 

 Er.: Görög eredetű szó. [Етимологічний словник української мови T. 4. 

274. o.]. 

 

 pap ~ [-ot, -ok, -ja] fn 

 ’általában az, aki fel van jogosítva arra, hogy valamely vallási közösség 

körében vallási szertartásokat végezzen’: Töbnyire a pappal együtt érkezik a 

kántor is a temetésre (Pk). 

 Er.: Szláv, valószínűleg déli szláv jövevényszó [EtSzt. 549. o.]. 

 

 parasztász ~ [-t] fn 

 ’a halottakért végzett hosszabb szertartás a görögkatolikusoknál, szerkezete 

a temetéshez hasonlít’: A párásztász után mindenki felkeresi hozzátartozójának a 

sírját, és gyertyát vagy mécsest gyútanak (Úh). 

 Er.: Görög eredetű szó egyházi szláv közvetítéssel. [Етимологічний 

словник української мови T. 4. 292. o.].  
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 prédikáció prédikácijó [-t, -k, -ja] fn 

 ’egyházi beszéd’; erkölcsi intelem: A pap prédikácijót tartott (Úh). 

 Er.: Latin jövevényszó [EtSzt. 589. o.]. 

 [Vö.: KMNySz. II. 184. o.]. 

 

 ravatal ~ [-t, -a] fn 

 ’rendszerint fekete posztóval letakart állvány, emelvény, amelyre a 

koporsóban fekvő halottat temetés előtt ráteszik’: A hozzátartozók a ravatal körül 

álnak  (Pk). 

 Er.: származékszó, eredeti jelentése ’deszkaalkotmány, deszkaállvány’ 

lehetett [EtSzt. 607. o.]. 

 

 református ~ [-t, -ok] fn, mn 

 ’a Bibliának a Kálvin-féle értelmezésén alapuló protestáns vallás’: A 

palágyiak több mint fele református vallású (Pk). 

 Er.: Latin jövevényszó [EtSzt. 610. o.]. 

 

 remény ~ [-t, -ek, -e] fn 

 ’lelki tevékenység, amelyben bizalom, hit nyilvánul meg aziránt, aminek a 

megvalósulását szeretné’: Sok siremlékre írják: a boldog feltámadás reményébe 

(Úh). 

 Er.:  Ismeretlen eredetű szó [EtSzt. 613. o.]. 

 

 rokon ~ [-t, -ok, -a] fn 

 ’családi kapcsolatban levő személyek’: A halálesetről a közeli rokonok, 

szomszédok szinte a halál pillanatába értesülnek (Úh). 

 Er.: Megszilárdult ragos alakulat, valószínűleg egy ősi, finnugor kori szótő  

-n helyhatározóraggal ellátott alakja [EtSzt. 625. o.]. 
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 rózsafüzér ~ [-t, -ek, -e] fn 

 ’zsinórra fűzött apró golyókból álló füzér, amelynek szemein az egymás után 

elmondott imákat számolják’: A katolikusok szentképet, rózsafüzért, keresztet vagy 

imakönyvet tesznek a halot kezébe (Pk). 

 Er.: Német mintára keletkezett összetétel, a magyar összetétel előtagja a 

rózsa latin jövevényszó, utótagja a füzér, az ősi, finnugor kori fűz szó származéka 

[EtSzt. 629. o., 227.o.]. 

 [Vö.: KMNySz. II. 223. o.]. 

 

 sár ~ [-t] fn 

 ’víztől lággyá híggá, ragadóssá vált, főleg esőtől felázott föld, talaj’: Úty 

tartyák, hogy sárral és nyers hussal álmodni halált jelent (Úh). 

 Er.: Jövevényszó egy csuvasos típusú török nyelvből, a honfoglalás előtti 

időből [EtSzt. 639. o.]. 

  

 sors ~ [-ot, -ok, -a] fn 

 ’egyén életének, szükségszerűen bekövetkező, véletlennek látszó alakulása’: 

Az ember a sorsát nem kerülheti el (Pk). 

 Er.:  Latin jövevényszó [EtSzt. 659. o.]. 

 

 sír ~ [-t, -ok, -ja] fn, tn ige 

1. ’földbe ásott gödör, verem, amelybe a halottat rendszerint koporsóban 

leeresztik, s földet hányva rá, eltemetik’: A temetőbe legtöpször fogadot 

sirásók ássák a sírt (Úh). 

2. ’fájdalom, harag, esetleg nagy meghatottság, öröm hatására történő 

könnyhullatás’: A gyerektemetísen mindenki sir (Pk). 

 Er.: Bizonytalan eredetű, esetleg ősi, finnugor kori szó [EtSzt. 651. o.]. 
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 szemfedél~szemfedő  [-t, -je] fn 

 ’lepel, amellyel a halottat a koporsóban letakarják’: A szemfedőt előre mek 

szokták venni az öregek (Pk). 

 Er.: Összetett szó, a nyelvújítás korában jelentkezett. A fed ige főnevesült 

fedő származékának a 16. századból adatolható a mai köznyelvi jelentése [EtSzt. 

692. o.]. 

 [Vö.: KMNySz. II. 281. o.]. 

 

 szenved szemved, szenyved [-ek, -el, -ett] tn ige 

 ’huzamosabb időn át kínzó testi vagy lelki fájdalmat érez’: Mán nem 

szemved továb (Úh). 

 Er.:  Származékszó, egy önállóan nem adatolható szótőből keletkezett a -d 

gyakorító igeképzővel. [EtSzt. 694. o.]. 

 [Vö.: KMNySz. II. 283. o.]. 

 

 szertartás ~ [-t, -ok, -a] fn 

 ’a kultusznak valamely hagyományos cselekménye’: A temetési szertartást a 

halottas szobába kezdi a pap (Pk). 

 Er.:  Összetett szó, melyben az itt ’mód’ jelentésű szer ősi, Urál-kori 

főnévhez a tart bizonytalan eredetű, esetleg ősi, finnugor kori ige -ás 

névszóképzővel ellátott alakja kapcsolódik. [EtSzt. 696. o., 698. o., 730. o.]. 

 

 szimbólum ~ [-ot, -ok, -a] fn 

 ’jel, jegy, bélyeg, hitbeli jegyek összessége’: A kehej a református sirok 

szimbóluma (Pk). 

 Er.:  Görög eredetű, latin jövevényszó [EtSzt. 702. o.]. 
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 szomszéd szomszíd [-ot, -ok, -ja] fn 

 ’valaki mellett vagy a közelében lakó személy, család’: Palágykomorócon 

mai napig megmaradt az a szokás, hogy a sírásást a rokonok, barátok, szomszídok 

végzik (Pk). 

 Er.: Szláv jövevényszó [EtSzt. 709. o.]. 

 

 szülő ~ [-t, -k, -je] fn 

 ’apa, illetve anya’: A szülők elhunyt gyermeküket életük végéig sirattyák 

(Úh). 

 Er.:  Valószínűleg ősi, ugor kori szó korai származéka [EtSzt. 717. o.]. 

 

 templom ~ [-ot, -ok, -a] fn 

 ’nyilvános istentisztelet tartására való, rendszerint egy vagy több tornyú, 

nagyobb épület’: A negyvennapos megemlékezés reggelén halottas liturgiát 

fogadnak a templomba (Úh). 

 Er.: Latin jövevényszó [EtSzt. 736. o.]. 

A ház nem templom, az ember nem anygyal ’minden házban van nézeteltérés’ 

 [Vö.: KMNySz. II. 329. o.]. 

 

 temetés ~ [-t, -ek, -e] fn 

 ’a halott elföldelése, illetve az elföldeléssel, elhamvasztással járó szertartás’: 

Még ma is úgy tartyák, hogy a temetés éccakáján a halot hazalátogat (Úh). 

 Er.: Származékszó, a töm ige tem változatából alakult ki [EtSzt. 736. o.]. 

 

 test ~ [-et, -ek, -e] fn 

 ’valamely élőlénynek a szervezete’: A halottat gyorsan rendbeteszik, nehoty 

kihüjjön a test (Pk). 

 Er.: Ismeretlen eredetű szó [EtSzt. 741. o.]. 
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 tojás ~ [-t, -ok, -a] fn 

 ’általában madarak vastag tápláló réteggel körülvett, többnyire meszes héjú, 

aránylag nagy petéje’: A párásztászra tojást is visznek (Úh). 

 Er.: Vitatott eredetű, vagy jövevényszó egy török nyelvből a honfoglalás 

előtti időből, vagy ősi, uráli kori szó [EtSzt. 748. o.]. 

 

 tor ~ [-t, -ok, -ra] fn 

 1.’temetés után a halott emlékére a temetésen megjelent rokonok, ismerősök 

számára rendezett vendégség’: Újhejbe valamejik családtagot bizzák meg avval, 

hogy a temetőbül kifele jövet híjja meg a torra a rokonokat, barátokat, 

szomszédokat (Úh). 

 2. disznótor 

 Er.: Vitatott eredetű vagy belső fejlemény, a torok alapszavául is szolgáló 

torból keletkezett jelentéselkülönülés útján, vagy jövevényszó egy török nyelvből a 

honfoglalás előtti időből [EtSzt. 750. o.]. 

 [Vö.: KMNySz. II. 347. o.]. 

 

 virág ~ [-ot, -ok, -a] fn 

 ’a legmagasabb fejlettségű növényeken, amelyeknek gyakran illatuk van.’: 

Miután elkészült a sirhant, a rokonok és szomszédok rárakják a virágokat és 

koszorukat (Pk). 

 Er.: Szóhasadással különült el az ősmagyar korban a világ főnévtől [EtSzt. 

804. o.]. 

 

 vonít~ vonyít  [-ott] tn ige 

 ’állat, kutya, róka vagy sakál, hosszan elnyújtott, éles, magas, panaszos 

hangot hallat’: Ha a kutya vonyít, valaki mek fok halni (Pk). 

 Er.: Származékszó, mely a von igéből alakult -ít mozzanatos képzővel, és 

eredetileg a hangadás elhúzott, elnyújtott voltára utalt [EtSzt. 809. o.]. 
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 zászló ~ [-t, -k, -ja] fn 

 ’rendszerint rúdra erősített, szögletes szövet jelvény’: A temetési menetben 

legelöl a fekete zászlókot és a keresztet viszik (Úh). 

 Er.:  Szláv, esetleg horvát-szerb vagy szlovén jövevényszó [EtSzt. 814. o.]. 

 

 zsidó ~ [-t, -k] fn, m. 

 ’az ókorban főleg Palesztinában, a legutóbbi időben pedig részben Izrael 

államba visszaköltözött, hajdan csak a héber nyelvet beszélő nép’: A zsidó temető 

Komorócon vót (Pk). 

 Er.: Szláv jövevényszó [EtSzt. 809. o.]. 

 

A kiemelt szavak eredet szerinti megoszlását az alábbi diagram szemlélteti:  

 

 A szavak eredet szerinti megoszlása változatos képet mutat. A vizsgált 

nyolcvan szóból a legtöbb jövevényszó (35), ezen belül török (11), latin (10), szláv 

(8), német (4) és görög (2) eredetű. Jelentős számban akadtak származékszók (19) 

és ősi, uráli, finnugor, ugor kori  szavak is (14). Kisebb arányban fordultak elő az 

ismeretlen vagy vitatott eredetű szavak (7), a hangutánzó eredetű szavak (3) és a 

vándorszók (2).    
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A temetkezéssel kapcsolatos megnevezések: 

a) ősi (uráli, finnugor, ugor kori): árva, csillag, fehér, fekete, fűz, halál, hamu, 

holló, lélek, liszt, nyugszik, rokon, sír, virág; 

b) jövevényszók: szláv: család, feszület, kereszt, kopjafa, pap, szomszéd, 

zászló, zsidó; 

török: bor, boszorkány, búcsú, egyház, gyász, gyermek, gyertya, harang, 

koporsó, örök, sár; 

latin: angyal, evangélium, katolikus, kántor, kripta, prédikáció, református, 

sors, szimbólum, templom; 

német: gyászruha, kehely, öngyilkos, rózsafűzér; 

görög: panachida, parasztász; 

c) származékszók: beteg, emlék, fájdalom, felekezet, feleség, fiatal, gyónás,          

hagyomány, hiedelem, hit, kutya, mindenszentek, ravatal, szemfedő, szenved, 

szertartás, szülő, temetés, vonít; 

d) ismeretlen vagy vitatott eredetű szavak: bagoly, öreg, özvegy, remény, 

test, tojás, tor; 

e) hangutánzó eredetű szavak: csecsemő, megreped, nyikorog; 

f) vándorszók: márvány, mise. 

 

5.2. A szavak csoportosítása szerkezetük és szófajuk szerint 

 

Szerkezeti csoportosítás: összesen nyolcvan szót elemeztem, amelyek a 

halottal, a temetési szertartással kapcsolatosak. Szerkezetük szerint elkülönítettem  

egyszerű és összetett szavakat.  

 

a) egyszerű szavak: 

egyszerű tőszók: angyal, árva, bagoly, beteg, bor, boszorkány, búcsú, 

család, csecsemő, evangélium, fehér, fekete, gyász, gyermek, gyertya, 

halál, hamu, harang, holló, katolikus, kántor, kereszt, kehely, kutya, 

koporsó, kripta, liszt, márvány, mise, nyikorog, öreg, örök, özvegy, 
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panachida, pap, parasztász, rokon, sár, sír, sors, szomszéd, templom, 

test, tor, virág, zászló, zsidó. 

 

képzett szavak: csillag, emlék, fájdalom, felekezet, feleség, feszület, 

fiatal, gyónás, hagyomány, hiedelem, hit, lélek, nyugszik, prédikáció, 

ravatal, református, remény, szenved, szimbólum, szülő, temetés, 

tojás, vonít. 

 

b) összetett szavak: egyház, fűzfa, gyászruha, kopjafa, megreped, 

mindenszentek, öngyilkos, rózsafüzér, szemfedő, szertartás. 

 

A szavak szerkezet szerinti megoszlását az alábbi diagram szemlélteti: 

 

     

 Szófaji sajátosságok: az elhalálozással, temetkezéssel kapcsolatos lexikai 

elemek többsége névszó. Leggyakrabban a főnevek fordulnak elő, összesen hatvan 

elvont és konkrét főnevet elemeztem. Egyéb szófajú szavak kisebb arányban 

figyelhetők meg ebben a témakörben: három melléknév és öt ige . Külön csoportba 

egyszerű tőszók; 55; 
69%

képzett szavak; 15; 
19%

összetett szavak; 10; 
12%

egyszerű tőszók képzett szavak összetett szavak
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sorolom azokat a  szavakat, amelyek főnévként és melléknévként is szerepelhetnek. 

A vizsgálat során tizenkét ilyen lexéma fordul elő. 

Ilyen szófajok jellemzik a témakört:  

 főnevek: 

‒ konkrét: bagoly, bor, boszorkány, család, csecsemő, csillag, egyház, 

evangélium, felekezet, feleség, feszület, fűzfa, gyászruha, gyermek, gyertya, 

hamu, harang, holló, kántor, kereszt, kehely, kutya, kopjafa, koporsó, 

kripta, liszt, pap, ravatal, rózsafűzér, sár, sír, szemfedő, szomszéd, 

templom, test, tojás, virág, zászló. 

‒ elvont: angyal, boszorkány, búcsú, emlék, fájdalom, gyász, gyónás, halál, 

hagyomány, hiedelem, hit, lélek, mindenszentek, mise, panachida, 

parasztász, prédikáció, remény, sors, szertartás, szimbólum, temetés, tor. 

 melléknevek: fehér, fekete, örök. 

 igék: megreped, nyikorog, nyugszik, vonít, szenved. 

  főnevek és melléknevek: árva, beteg, fiatal, katolikus, márvány, 

öngyilkos, öreg, özvegy, református, rokon, szülő, zsidó. 

 

A vizsgált szavak szófajuk szerinti csoportosítását az alábbi diagram 

szemlélteti: 

 

 

60

12
5 3

főnevek főnevek és melléknevek igék  melléknevek



87 
 

5.3. A halállal, temetéssel kapcsolatos frazémák 

 

 Nagyon gyakran állandósult kifejezésekben, frazémákban is előfordulnak a 

halállal, a temetővel, a temetési szertartással kapcsolatos szavak, kifejezések. A két 

kutatóponton gyakran hallani ezeket a kifejezéseket. Összesen húsz ilyen frazémát  

jegyeztem fel. Ezek kulcsszavak szerint: 

 dögrovás: Dögrováson van ‘olyan beteg, hogy már nem gyógyulhat meg;  

          halálán van’. 

 fű: Fűbe harap ’meghal’. 

 koporsó: Szeget ver valakinek a koporsójába ‘olyasmit követ el, ami sietteti 

                 vkinek a halálát’ 

 halál: Aki születik, annak meg is kell halni ‘mindnyájunknak meg kell  

  halni’. 

  Biztos, mint a halál ‘teljesen bizonyos’. 

  Jó volna halálnak ‘nagyon lassan jár, bosszantóan sokat várat magára, 

  mindenben késedelmes’. 

  Halál ellen nincs orvosság ‘mindenkinek meg kell halnia’. 

  Kiverte a halál vize ‘a haldoklás jelei látszanak rajta’. 

  Sápadt, mint a halál ‘nagyon sápadt, betegesen sárga az arca’. 

  Többen halnak borban, mint a tengerben ‘több ember halálát okozza  

  az iszákosság, mint a hajótörés’ 

  Fiatalnak is meg kell halni, de az öregnek már muszáj  ‘az öregek  

  számára sokkal közelebb van a halál, mint a fiatalok számára’. 

 halálmadár: Megszokta, mint halálmadár a huhogást ’megszokta,   

     hogy csupa rossz hírt mondjon, ijesztgesse az embereket’. 
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 koporsó: Krisztus koporsóját se őrizték ingyen ’nem lehet azt kívánni, hogy 

        bármit is ingyen adjanak vagy végezzenek el az embernek’. 

 koporsószeg: Koporsószegre sem elég ’nagyon kevés, nem futja belőle arra, 

      amire adták’. 

 lélek: Csak hálni jár belé a lélek ’alig van remény a felépülésére’. 

 pap: Ezen már a pap sem segít ‘halálos beteg’. 

 temető: Csendes, mint a temető ‘nagyon csendes’. 

 sír (fn): Fél lábbal a sírban van ‘annyira beteg vagy öreg, hogy már nem 

                    élhet  sokáig’. 

  Sírba visz valakit ‘kimondhatatlanul sok bánatot, bosszúságot okoz  

  neki, a végletekig elkeseríti’. 

 sír (ige): Aki könnyen sír, könnyen felejt ‘gyakran azok siratnak vakit a  

   legkeservesebben, akiknek nem tartós a gyászuk. 

 Ezek a szólások, közmondások nagyon elterjedtek a kutatópontokon. Néha, 

tartalomban már nem jelzik a halált, a temetést, hanem általános érvényű 

megállapításokat tartalmaznak. 
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BEFEJEZÉS 

KÖVETKEZTETÉSEK LEVONÁSA 

 

 A halált és a temetést különös szokások és hiedelmek veszik körül, melyeket 

részben a félelem, részben az összetartozás egymás iránti tisztelete és szeretete 

teremtett meg. Diplomamunkámban összehasonlítottam két, egymástól távol lévő 

vidék temetkezési szokásait, hagyományait.  

Gyüjtőmunkám során arra a következtetésre jutottam, hogy nagyon fontos 

megőriznünk az utókor számára ezeket a népszokásokat és hagyományokat, mert 

az emberi élet múlandó. Temetések mindig is voltak és lesznek is, de sajnos a mai 

rohanó világban egyszer csak azt vesszük majd észre, hogy már nincs, aki 

énekeljen a virrasztásokon és temetéseken, nincs senki, aki elmesélné a fiatalabb 

generációnak a régi idők szokásait és szép lassan feledésbe merülnek több 

évtizedes, sőt évszázados hagyományaink. Ezért nagyon lényegesnek tartom, hogy 

minnél több adatot és információt hagyjunk hátra az utókor számára az élet fontos 

fordulópontjairól, esményeiről. Tudjuk tovább adni azt, amit nekünk is megőriztek 

és átadtak nagyanyáink, dédanyáink. 

  Munkámban bemutatom Palágykomoróc és Tiszaújhely lakosságának 

temetkezési rítusait, hiedelemvilágát és a halállal kapcsolatos népszokásokat. A 

halálra való felkészüléstől kezdve a virrasztáson keresztül, egészen a 

gyászrítusokig kísérhetjük nyomon a falu lakosainak hagyományait.  

Az idősebb adatközlőimmel való beszélgetéseim során nagyon sok érdekes 

információt gyűjtöttem. Különösen érdekesnek bizonyult számomra a halál 

közeledtére utaló jelek megfigyelése. Az általam vizsgált két településen mind a 

mai napig felfigyelnek ezekre az apró jelekre, máig is él bennük az az ősrégi hit, 

hogy a halál előre jelentkezik.  

A haldoklásnak és a halálnak is megvan a maga szertartása, amit a 

családtagok igyekeznek megkönnyíteni, de sokszor csak megnehezítik azt ( például 
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ha visszasírják a halottat). Általában igyekeznek papot hívni a haldoklóhoz, hogy 

az méltóan induljon a hosszú útra. 

 Palágykomoróc és Tiszaújhely is elég erős vallási élettel bíró település, sok 

vallási tradíciót és népszokást őriztek meg lakosai napjainkig az utókor számára. 

Ezekben a falvakban még nem épült ravatalozó, nem követik a manapság egyre 

inkább elterjedőben lévő divatot. A halottat otthonában ravatalozzák fel, minden 

halott körüli teendőt többnyire a család végez. A reggelig tartó virrasztásnak és a 

temetésnek is őrzik a hagyományait, tiszteletben tartva egymás felekezeti 

hovatartozását és társadalmi helyzetét. 

 Meglepődve tapasztaltam, hogy a két településen az emberek nyíltan 

beszélnek a halálról, akár a saját halálukról is. Kutatásom során senki nem 

zárkózott el a témától, még a fiatalabb generáció sem. A középkorúak és idősek 

még a halálra való készület témáját is szívesen taglalták.  

 Gyakorinak számít mindkét faluban a sírhelynek még az életben történő 

kiválasztása, dupla síroknál a síremlék elkészíttetése. Az ilyesfajta előkészületeken 

nem botránkozik meg senki, valahol természetesnek is tartják.   

 Napjainkban  is legtöbbször az élőszó és a harang megkondulása tudatja a 

falu lakosaival a halálesetet. A virrasztás rendszerint a halál napjának estéjén, a 

temetés pedig másnap szokott lenni. A virrasztásra és a temetésre sem szoktak 

hívogatni. Mindkét faluban az emberek tudják a kötelességüket és igyekeznek 

legalább az egyik szertartáson résztvenni, végtisztességet tenni.  

 Különösen a falusi környezetben az emberek elvárják, hogy a halott 

hozzátartozói megtartsák az íratlan törvények szerinti gyászidőt. Ez mai napig is 

így van mindkét településen. A gyászt viselő személyek nem mehetnek 

mulatságba, lakodalomba is csak  akkor, ha nagyon muszáj, de nem táncolhatnak.  

 A halottak sírjának látogatása is jobbára a gyászidőhöz igazodik: addig 

ugyanis naponta, vagy legalábbis minden vasárnap kimennek a temetőbe a sírhoz, 

a gyászidő letelte után azonban jobbára csak ünnepek környékén. 
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 Palágykomoróc és Tiszaújhely temetőiben nagyon változatos sírtípusokat és 

sírjeleket találunk. Ezek egyértelműen tükrözik az elhunyt vallását, családjának 

anyagi helyzetét és persze azt, hogy mennyire volt fontos a hozzátartozók számára 

az elhunyt személy, milyen mértékben foglalkoznak a sír gondozásával. A régebbi 

sírokon a feliratok szinte már alig olvashatók, a jelenkori síroknál pedig egyre 

jellemzőbb a hosszú sírvers és a gazdag díszítés. Főleg a márvány síremlékekre 

kerülnek portrék, illetve kereszt, kehely, szomorúfűz, gyertya szimbólumok, az 

elhunyt fontosabb adatai (név, születési dátum, elhalálozásának dátuma) és a 

család által kiválasztott sírvers.  

 A halállal és temetkezéssel kapcsolatos szokások és hiedelmek, valamint a 

két kutatópont temetőinek bemutatása után elemeztem a témával kapcsolatos 

fontosabb megnevezéseket, kifejezéseket. 

 Az általam vizsgált nyolcvan szó szerkezeti csoportosítása változatos képet 

mutat. Többségben fordulnak elő az egyszerű tőszók: bagoly, kereszt, koporsó 

(47); kisebb arányban a képzett szavak: fájdalom, temetés, hagyomány (23); és az 

összetett szavak: kopjafa, gyászruha, szemfedő (10). 

 A szavak szófaji megoszlásukat tekintve is változatosak. Leggyakrabban 

főnevek fordulnak elő (61), ritkábban melléknevek (3), igék (5), és külön csoportba 

soroltam azokat a szavakat, amelyek főnevek és melléknevek is lehetnek (11). 

 A megnevezéseket eredet szerint is vizsgáltam, a 80 szóból a legtöbb a 

jövevényszó, ezen belül szláv (pap, kereszt, család), török (búcsú, egyház, gyász), 

latin (katolikus, kripta), német (kehely, rózsafüzér), görög (panachida, parasztász) 

jövevényszók. Találhatók ősi, finnugor és ugor kori szavak is: árva, halál, holló; 

valamint származékszók: emlék, fájdalom, felekezet; hangutánzó eredetű szavak: 

megreped, nyikorog; ismeretlen vagy vitatott eredetű szavak: öreg, özvegy,tor; és 

vándorszók: márvány, mise. 

 A két kutatóponton 20 gyakran használt frazémát gyűjtöttem, melyeket 

kulcsszavuk szerint elemeztem. 
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 A szokások és hagyományok gyűjtése fontos feladat napjainkban, mert 

egyre jobban feledésbe merülnek a népszokások és hiedelmek. Fontos 

hangsúlyozni, bár a világ rohamosan fejlődik, mi ragaszkodunk 

hagyományainkhoz, hisz az anyanyelvvel együtt a közösség megmaradását 

támogatják. 
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РЕЗЮМЕ 

Тема магістерської роботи: «Вирази та звичаї, пов’язані із поховальними 

обрядами у с. Паладь-Комарівці та с. Нове Село». 

Смерть є природною частиною життя, після народження та одруження це 

третій неминучий етап життя людини. У цій роботі показано особливості, спільні 

риси та відмінності звичаїв і народного вірування, пов’язані із поховальними 

обрядами у с. Паладь-Комарівці (Ужгородський р-н) та с. Нове Село 

(Виноградівський р-н), проведено мовне дослідження виразів, пов’язаних із темою 

роботи.  

Магістерська робота складається зі вступу, п’яти розділів  та висновків.  

У вступі вказана мета та актуальність теми, а також методологія 

опрацювання матеріалу та коротка історія досліджуваних місць.  

У першому розділі подаються короткі відомості про смерть та похорон, а 

також робиться огляд наукової літератури, пов’язаної з даною темою. 

У другому розділі опрацьовуються події вмирання, смерті та чування біля 

померлого.  

У третьому розділі розповідається про обряд похорону та час жалоби.  

У четвертому розділі представляються кладовища, які знаходяться в 

місцевостях дослідження. При цьому подається детальний опис місць поховання, 

надгробних пам’ятників та їх надписів, а також різноманітних символів.  

У п’ятому розділі робиться мовний аналіз пов’язаних із похороном виразів. 

Спочатку досліджуються значення та походження слів, після цього вони 

групуються по своїй структурі та словесному типу та вкінці досліджуються 

пов’язані з темою фразеологізми. 

В кінці роботи містяться висновки, список використаної літератури та 

резюме, а також додатки, які роблять роботу цілісною.  

Заключним моментом оберту людського життя є смерть, похорон. Впродовж 

історії похоронні звичаї змінюються. У роботі показано старі та нові звичаї, а 

також зазначено те, що хоч світ розвивається блискавичним темпом, але ми 

залишаємося прив’язаними до наших традицій і ця тема залишається актуальною у 

всі часи.    
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RESUME 

The topic of my master thesis is the “Expressions and customs related to 

obsequies in the Palady-Komarivtsi and Nove Selo villages”. 

Death is an essential part of our life, after the birth and marriage it is the third 

great need of destiny. Being a formal resident of Nove Selo and now living in Palady-

Komarivtsi in my thesis I’ll show you the similarities and differences in customs and 

beliefs connected with the death and burial in these two villages and two different 

districts of Transcarpathia (Vinogradiv and Uzhhorod). I also made a language 

analysis on the basic of the phrases that are connected to the topic.  

My master thesis is consists of an introduction, five chapters and a conclusion.  

The introduction includes the aim of the thesis and its actuality in our life, the 

methods of processing the gathered materials and the short descriptions of the 

research points.  

In the first chapter I wrote a few sentences about the death and funerals in 

general, and also wrote about the literature connected with the topic.  

The second chapter is about the process of dying, death and wake (or 

vigilance).  

The third chapter is about the funeral services/ceremonies and about the 

mourning. 

In the fourth chapter I’ll show you the cemeteries of the research points, giving 

detailed descriptions of the tombs, graves, epitaphs and symbols.  

The fifth chapter includes the language analysis of the phrases connected with 

the obsequies. First I analysed the phrases by their meaning and origin, then I 

classified them according to their structure and parts of speech. Finally I analysed the 

expressions connected with the topic.  

The final part of my work is consists of the conclusion, the list of used 

literature, the resume and the appendix.  

The death and the burial is the final stage of the human’s life. The customs of 

burials have also changed a lot over time. In my thesis I’ll show you the old and new 

customs and I point out that although the world is developing rapidly, we still adhere 

to our traditions and this topic will be actual at all times. 



101 
 

MELLÉKLET 
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3. Buttler János gróf cinkkoporsója a palágykomoróci református templom 
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4. A Palágykomoróci Görögkatolikus Parókia halotti anyakönyve 
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8. Palágykomoróc temetőiben található sírok 
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