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BEVEZETÉS 

A szakdolgozat témája Temetkezési szokások Forgolányban és temetőjének története. Azért 

választottuk ezt a témát, mert, ahogy az élet is elmúlik, úgy merülnek feledésbe a múlt dolgai, és ez 

a munka megörökíti, mind azt az információt, amely majd a következő generáció számára fontos 

lehet. 

Célunk a dolgozattal, hogy bemutassuk milyen hiedelmek, szokások vannak a halállal és az 

azt követő eseményekkel kapcsolatban, illetve, hogy ez által bemutassuk a forgolányi temetőt. 

Minden egyes településnek meg van a maga szokásköre így minden temető az adott településen élő 

emberek szokásvilágához alkalmazkodik. Ezeket a szokásokat próbáltuk megvizsgálni a munka 

segítségével. 

Azért fontos a temetők kutatása, feltérképezése, mert vannak olyan sírok, melyek az idő 

multával semmivé válnak, így a vizsgálatok alapján lehetőséget kapunk, hogy megőrizzük a múlt 

hagyatékát. 

Az első fejezetben a temetkezési szokásokat, hiedelemvilágot mutattuk be szakirodalom 

elemzés és az adtaközlők segítségével. A második fejezet első felében a község rövid 

településtörténete olvasható, majd pedig, ahogyan a tartalomban is látható magát a temetőt 

vizsgáltuk meg. Olyan dolgokra tértünk ki, hogy milyen a sír külalakja, vagy, milyen anyagból 

készült maga a sírkő, és ezen kívül megvizsgáltuk a sírköveken lévő szimbólumokat, amelyet 

szakirodalom segítségével sikerült behatárolni, definiálni. 

A munka megírásához olyan emberek könyveit használtuk fel, mint Balassa Iván, Hoppál 

Mihály, Domanovszky György, Dr. Kós Károly, Kunt Ernő, Major Miklós, Nagy Dezső, Novák 

László. Az említett könyvekből hasznos információkra tettünk szert. 
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1. fejezet 

Temetkezési szokások 

Egy temető magába hordozza az adott település múltját, s nem csak a demográfiai 

viszonyairól árulkodik, de ez által lemérhetővé vállnak azok a folyamatok, melyek a településeken 

zajló változások irányát mutatják.1 Megmutatja, hogy milyen hiedelmek, szokások vannak, illetve, 

hogy milyen úton is vesznek búcsút a halottól. 

Az ember temetkezési szokásainak, halállal kapcsolatban alkotott képének, túlvilágról 

alkotott hiedelmeiknek, s e dolgokkal kapcsolatos kérdések vizsgálata mindig is foglalkoztatta a 

néprajztudományt.2 

Maga a temető kifejezés a görög koimétérion, latinul pedig a coemeterium, nyugvóhely, 

alvók helye, ill. olaszul a campo santo, szent mező. Valamely település, emberi közösség 

halottainak nyugvóhelyéül szolgáló, többnyire vízmentes magaslaton fekvő földterület. Eredetileg a 

földfelszíni és földalatti részét együtt nevezték coemeteriumnak, magát a földalatti részt cryptának 

(görögül krüpté, rejtett) mondták.3 

1.1 A temetőkutatás típusai 

Egy temetőkutatás két féle módon történhet: régészeti és néprajzi megközelítéssel. A mi 

esetünkben a néprajzi szempont szerinti vizsgálattal fogunk információkat gyűjteni. 

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

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

hogy egészen más módszereket használunk. 

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

társadalomtörténet és néprajzkutatások egyik legegyszerűbb területének számít. A magyar lakta 

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

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

mozaikszerűnek tekinthetjük. 

Bármely társadalomnak rendelkeznie kellett olyan alkalmilag pontosan adaptálható 

utasításokkal, amelyek az elhunytnak az élők közösségéből való eltávolítására és testi 

maradványainak fenntartási, tárolási módjára, valamint a halál nyomán a közösségben beállott 

változások zökkenőmentes levezetésére vonatkoznak. Ezeket az utasításokat a néprajz temetkezési 

                                                           
1 http://www.lehoczkyintezet.uz.ua/kutatasok/tk2011/, 2014. április 3. 
2 HOPPÁL Mihály: Magyar néprajz VII. Népszokás, Néphit, Népi Vallásosság, Akadémiai Kiadó, 1990. 
3 http://lexikon.katolikus.hu/T/temet%C5%91.html, 2014. május 1. 

http://www.lehoczkyintezet.uz.ua/kutatasok/tk2011/
http://lexikon.katolikus.hu/T/temet%C5%91.html


8 

 

szokásoknak nevezi, s érti rajta azon események együttesét, amelyek egy közösségben rendszeresen 

bekövetkeznek, amikor egy tagjuk vagy tagjaik meghalnak. E szokásoknak számos változata alakult 

ki az idők folyamán a különböző etnikai csoportoknál.4 

1.2 Temetkezési szokások 

Minden szokásnak megvan a maga jellemzője. A temetkezési szokáskör utasításokat 

tartalmaz arra nézve, hogy milyen társadalmi rangú személyt milyen módon kell eltemetni. 

Rendelkezik továbbá a temetés időtartamáról, aktív és passzív résztvevőiről, illetve ezek hatékony 

együttműködéséről. Megszabja a holttest temetésre való előkészítési módját, az élő környezettől 

való átmeneti, illetve végleges eltávolítását, a mellé helyezendő tárgyak, kellékek minőségét és 

számát. Intézkedéseket tartalmaz az elhunytak földi maradványainak fenntartására kijelölt helyről, 

az elhunyt tiszteletéről.5 Végül viselkedési parancsokat tartalmaz arra nézve, hogyan kell, illetve 

szabad gondoskodni a halott közvetlen hozzátartozóinak a normális közösségi életbe való 

visszavezetéséről. Ugyanakkor valahány kultúrának szükségszerű és alapvető részét képezik azok a 

meggondolások, vélekedések, amelyek ezen alapvető természeti törvény feldolgozásában, 

megértésében és elfogadásában vannak tagjaik segítségére, illetve kötelezőek rájuk nézve. E 

vélekedések, meggondolások rendszerét nevezzük adott társadalom, adott kultúra halálképének. Az 

általános hazai gyakorlatnak megfelelően a halottakat a földbe helyezzük örök nyugalomra. 

Következésképp a legtöbb településhez tartozik e célra szolgáló, megkülönböztetett jelzésekkel 

ellátott földterület. Magát az eltemetést a halál megállapítása, a test elföldelésre való előkészítése, s 

a halál tényének hírüladása előzi meg. A temetés után annak helyét megjelölik, és huzamos ideig 

ápolják. Az elhunyt közvetlen társadalmi környezete meghatározott ideig megkülönböztetett 

öltözettel, viselkedéssel, cselekedetekkel kifejezi a halál révén beállott változást. 

Lényegében tehát olyan folyamatról van szó, amely közösségben játszódik le. E folyamat 

kiváltója e közösség egy tagja elvesztésének ténye, célja pedig, hogy az elhunytat kirekesszék e 

közösségből. Ez a folyamat olyan viselkedési, vélekedési és cselekvési normákat foglal magába, 

amelyek egy azonos hagyományú közösségben önműködően, szükségszerűen működésbe lépnek, s 

irányítják és meghatározzák a közösség tagjainak feladatait. Ezt a hatást a közösség tagjainak közös 

tudása, a hagyományok azonos értelmezése biztosítja. 

A temetkezési szokások valamennyi változatának középpontjában, tehát azaz igény áll, hogy 

az elhunytat eltávolítsák az élők közösségéből. Ez az archetipikus meggondolás a halált nem úgy 

                                                           
4 HOPPÁL Mihály: Magyar néprajz VII. Népszokás, Néphit, Népi Vallásosság, Akadémiai Kiadó, 1990. 
5 SASS Szilvia: Temetkezési szokások és halállal kapcsolatos hiedelmek Borzsován. in: Szerk.: Kötél Emőke: Phd 

Konferencia, A Tudomány Napja tiszteletére rendezett konferencia tanulmányaiból, 2008. november 10., Balassi Intézet 

Márton Áron Szakkollégium, Budapest, 2009, 64. old. 



9 

 

fogja fel, mint megszűnést és megsemmisülést, hanem mint átalakulást, melynek révén az élő átlép 

egy más világba, s ott folytatja létezését. A temetkezési szokások tehát egyrészt azon 

tevékenységekből építkeznek, amelyek során a holtat az élőktől megkülönböztetik, elkülönítik, s 

visszavonhatatlanul eltávolítják, másrészt pedig azon eljárásokból, amelyek a halottnak az átalakult, 

továbbélőnek tekintett minőségéről hivatottak gondoskodni. 

1.3 A halott felkészítése 

Minden vallásnál magának a testnek az előkészítése, vagy a felkészítése szinte megegyezik. 

A kihűlt testet vagy annak egy részét megmosdatják, fésülik, beretválják (ha férfiról van szó). A 

helyi hagyományok különböznek abban, hogy kinek a feladatává teszik ezt a munkát. Általában az 

elhunyt valamely nőrokona végzi, amikor a halálbíró vagy valamelyik idősebb rokon megállapítja a 

halált. A mosdató vizet nagy gonddal kezelik, s félreeső helyre igyekeznek önteni, mert általános hit 

szerint sárgaságot, vagy valamilyen egyéb betegséget kap, aki belelép: „A vizet általában egy olyan 

helyre öntjük, ahol senki sem lép bele, igaz, hogy sokan ezt babonaságnak tartják, de ezt valahogy 

így szoktuk.” 6  A megmosdatott halottat „szépen, illőn, tisztességgel felöltöztetik”: mindig 

ünneplőbe. A halott öltözetének megválasztásában korra és nemre való tekintettel a helyi 

hagyományos viselet a mértékadó. Kivételt csak akkor tesznek, ha a halott még életében másként 

óhajtotta.7 „A mosdatás után felöltöztetjük, mindig ünneplőbe, és legtöbbször sötét ruhákba, de a 

cipőt nem adjuk rá a halottra, hanem mellé tesszük.”8 

Mialatt az asszonyok a halott öltöztetésével végeznek, a férfiak általában felállítják a 

nyújtópadot, kiterítőt, ravatalt, hidegágyat, amelyre – mint emelvényre – helyezik a halottat. A 

ravatal többnyire az első szobában van, az utcára néző két ablak között. Általában a háznál lévő 

készségekből állítják össze. A ravatalt díszesen hímzett, vagy kifejezetten erre a célra készített, 

nemzedékeken át a családban őrzött halotti lepedővel takarják le: „Mikor apja meghalt a férfiak 

segítettek a ravatal előkészítésében, ha valamiben hiány volt, akkor ilyen esetekkor nagy a 

segítség.”9 

Nemcsak a test minél zavartalanabb fenntartásáról, ünnepélyes elhelyezéséről igyekeznek 

gondoskodni, hanem a helyiséget is ennek megfelelően alakítják át. Kihordanak minden felesleges 

bútort a szobából, hogy a vendégeket, halottnézőket, virrasztókat fogadhassák. 

A halálesetet az elhunyt valamely férfi hozzátartozója vagy a gyászoló család megbízottja 

ünneplőbe öltözve jelenti be a közigazgatás és az egyház illetékeseinél: a halottkémnél, 
                                                           
6 Adatközlő: Fóris Mária 
7 HOPPÁL Mihály: Magyar néprajz VII. Népszokás, Néphit, Népi Vallásosság, Akadémiai Kiadó, 1990. 
8 Adatközlő: Veres Ilona 
9 Adatközlő: Fóris Béla 
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anyakönyvvezetőnél, lelkésznél, harangozónál. A harang szavával válik közhírré a gyászos, 

közösségi figyelemre méltó esemény. 

A halott kiharangozása után a szomszéd, utcabeli, ismerős asszonyok elmennek a gyászos 

házhoz halottat nézni. Ennek célja búcsúvétel a halottól, s egyúttal a hátramaradottak vigasztalása. 

A halott mellett mindig vannak a közeli női hozzátartozók közül, aki csendesen imádkoznak, 

zsoltárokat énekelnek. A halottnézők érkezésére azonban mindig fennszóval siratják a halottat. 

A virrasztás, virrasztó esti harangszótól virradatig tart. Ez idő alatt, vagy ennek egy részében 

az elhunyt hozzátartozóin kívül a rokonság, a szomszédok éppúgy megjelennek, mint a jó 

ismerősök, barátok, „jó emberek”: mindenki, aki úgy érzi, hogy valami köze volt a halotthoz, s 

„nem sajnál tőle egy utolsó búcsút venni”. „A virrasztóra nemcsak a közeli rokonok jönnek el, 

hanem a szomszédság, barátok, és főként idősebbek, akik olykor énekelnek is.”10 

Az asszonyok a halott körül ülnek le, s felváltva énekelnek, imádkoznak, halkan 

beszélgetnek. Mind az énekek, mind az imák sorrendje tetszőleges. Az elmondott szövegek 

nyomtatott vagy kézírásos énekeskönyvekből kerülnek közös elmondásra vagy diktálás utáni 

éneklésre: „Régen nem volt könyv, amiből énekeltek, hanem volt valaki, aki fennhangon diktált és 

az asszonyok ezután énekeltek”11 

A férfiak ez alatt rendszerint ugyanabban, vagy egy másik helyiségben, az asztal körül 

lócákon ülve együtt beszélgetnek, s ugyancsak énekelnek, imádkoznak. Általában azonban nagyobb 

szüneteket tartanak, mint az asszonyok, vagy rövidebbre fogva a megemlékezést beszélgetnek. 

Mind az asszonyokat, mind a férfiakat megkínálják a háziak itallal, kaláccsal, kenyérrel, 

fánkkal. Az italt általában a halottra köszöntik. 

Néhány szó, hogy mi is lesz a végső nyughelye a halottnak. A koporsó a halált követő napon 

vagy a temetés napjára készül el. A készítőket koporsósoknak, koporsókészítőknek, 

koporsókovácsoknak hívták. A koporsóhoz általában fenyő-, tölgy-, szilfát használnak. „Itt 

minálunk nem volt koporsókészítő, sőt talán még most sincs, mindig vagy a szomszéd faluban lévő 

asztalostól rendeltük be, vagy, ha ott sem foglalkoztak ilyennel, akkor kerestünk asztalost, aki 

elkészítette a koporsót.”12 

A koporsóba a halottat hanyatt fektetik, kezét, lábát, fejét gondosan eligazítva. A kezében 

fogott olvasón, imádságoskönyvön, szentelt gyertyán kívül további tárgyakat helyeznek melléje. A 

                                                           
10 Adatközlő: Fóris Mária 
11 Adatközlő: Veres Ilona 
12 Adatközlő: Fóris István 
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koporsóban fekvő halottra általában fodros, csipkés, hímzett szélű, fehér gyolcslepedőt borítanak 

szemfedőül. Szokás, hogy a fiatal lányokat mennyasszonyi ruhában temetik el, s néhol fiatal fiúk 

viszik ki a háztól egészen a temetőig.13 „Ha fiatal lány hal meg, azt mennyasszonyi ruhában szokták 

eltemetni, és a temetőbe egészen a sírig fiatal fiúk viszik ki, ezzel is azt jelképezve, hogy még nem 

házasodott meg.”14 

A koporsó lezárása az utolsó esemény, amely a gyászos házban történik, s egyúttal kezdete a 

temetkezési szokássor fő eseményének: a halott házából való kivitelének s elföldelésének. 

Tulajdonképpen ezt a fő eseménysort szokták temetésnek nevezni. A szomszédok vagy a halott 

körül eddig is tevékenykedő asszonyok segítségével a halottat betakarják szemfedelével. 

A halottól való végső búcsúvételre a harangszó gyűjti egybe a végtisztességtevőket. Először 

húzzák a híradót, gödör számára valót. Ezután mintegy fél órával húzzák a kántornak, papnak valót, 

ami hírül adja, hogy elindultak a temetésre a jelzettek. A harmadik szakasz a gyűlő, amely a 

falubelieknek szól. A temetési szertartás alatt szünetel a harangozás, amikor azonban a menet 

megindulva a koporsóval átlépi a gyászos ház portáját, elkezdik húzni a kikísérőt, amely 

folyamatosan tart addig, amíg a menet a temetőbe nem ér. A búcsúzni érkezők a gyászoló ház 

portáján, udvarán gyülekeznek.15 

Amidőn a koporsót az udvarra kihozták, úgy helyezik el rendszerint, hogy lábbal a porta 

kapuja felé feküdjön benne a halott. A pap a ministránsokkal, a lelkipásztor a kántorral, s mögöttük 

a falubeli férfiak énekkarával a halott lába felől áll. Gyakori azonban, hogy a helyi hagyomány 

éppen azt várja el, hogy a fej felől álljanak, szembekerülve a nyitott kapukkal és a gyülekezet 

nagyobb részével: „Minálunk úgy szokás, hogy a koporsó úgy van, hogy a szemmel kifelé és a pap 

pedig a fejénél áll.”16  A koporsóhoz legközelebb a hátramaradott családtagok állnak. A halott 

fejénél a szülők, a házastárs, a gyermekek vagy testvérek. 

A katolikusoknál használatos temetési zászlókért a rokonság, szomszédság tagjai vagy pedig 

a társulatosok mennek el a templomba, ahonnan rendszerint a pappal, kántorral együtt indulnak a 

temetésre. Ugyanekkor hozzák el a körmeneti keresztet is. A gyászos ház udvarán a zászlósok a 

koporsó két oldalán sorakoznak fel a hozzátartozók között, vagy közvetlenül mögöttük. A keresztet 

tartó mindig a pappal átellenben áll. 

A búcsúztatók sokszor a halott nevében íródtak, s így fokozottabb a hatásuk. A 

búcsúztatóban említett jelenlevő családtagoknak nevük említésekor elő kell lépniük. „A búcsúztatót 
                                                           
13 HOPPÁL Mihály: Magyar néprajz VII. Népszokás, Néphit, Népi Vallásosság, Akadémiai Kiadó, 1990. 
14 Adatközlő: Fóris Mária 
15 HOPPÁL M.: i. m. 
16 Adatközlő: Veres Ilona 
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egy családtag, vagy közösen írják. A halott neve, születési és elhalálozási adatai vannak feltüntetve, 

majd, hogy kik búcsúznak tőle. Elsőként a házastárs, majd gyerekek, unokák, testvérek, közeli-távoli 

rokonok, szomszédok és ezek családjai.”17 A halottra várakozó szekér, fogatolt jármű a ház kapuja 

előtt áll az utcán, amelyet halottaskocsi, halál kocsi, gyászkocsi néven szoktak emlegetni. 

A halott temetőbe kísérése kifejezetten nyilvános esemény: a menetben részt vesznek 

mindazok, akik a halott búcsúztatásán megjelentek. A településen végighaladó éneklő menet 

bekapcsolja azokat is, akik a temetésen nem vesznek részt, s a folyamatos harangozás pedig 

kiterjeszti az esemény hatását az egész településre.18 

A menetben részt vevők általában a következők szerint sorakoznak fel. Elől a hivatalos 

egyházi képviselők haladnak az őket megillető kísérettel és jelekkel. A katolikusoknál a pap előtt 

viszik a templomi zászlókat, ha több van, akkor mellette is viszik a gyászlobogókat, ministráns 

gyerekek, társulatos asszonyok és férfiak. A reformátusoknál sokszor a kántor is itt halad az énekes 

diákokkal. Őket követik a presbiterek, házasemberek. Utánuk a koporsó következik, mely mögött a 

halott hozzátartozói haladnak: „Amikor megtörténik a szertartás, akkor kiviszik a halottaskocsiba a 

koporsót, felteszik rá a koszorúkat, csokrokat. Úgy áll fel a sor, hogy elől a pap megy a presbiterrel, 

a kántorral és néhány férfi kíséri még őket, akik énekelnek. Ezután a kocsi a halottal, majd pedig a 

családtagok és azok, akik szeretnék kikísérni a végső nyughelyre a halottat.”19 

Ahol nincsen koporsótévő, s a templomba sem mennek be, ott a pap a nyitott sírnál 

búcsúztatja el a halottat. A sírhoz érkező menet rendszerint ugyanúgy helyezkedik el, mint a 

búcsúztatásnál az udvaron. A koporsót a nyitott sír felett keresztbefektetett koporsóvivő rudakra 

helyezik úgy, hogy a szomszédos sírokban nyugvókkal megegyező irányban legyen a feje. A 

búcsúztatás végeztével a rudak mellett két-három hosszú eregető kötelet fűznek át, amelyekkel a 

koporsót lassan a sírba engedik. Ezt rendszerint a sírásók végzik. Szokás a papot és a kántort 

mindjárt a nyitott sír mellett kifizetni. Ezt azzal indokolják, hogy így a halott látja, minden körülötte 

való szolgálatért tisztességgel megfizettek, s nem maradt utána adósság. Így is biztosítani vélik 

nyugalmát. A sírba engedett koporsóra – vagy a padozatra – a jelenlévők egymás után, vetnek egy 

marék földet olyan sorrendben, amilyen rokonsági fokozatban voltak az elhunyttal, miközben békés 

nyugovást kívánnak a halottnak. Olykor maga a pap kezdi meg a rögvetést.20 

A temetés vezetőjének intésére elhallgat a harangszó, s következik a temetésben részt vevők 

munkájának, végtisztességtevők megjelenésének megköszönése és a torba való meghívás. „Amikor 

                                                           
17 Adatközlő: Fóris Éva 
18 HOPPÁL Mihály: Magyar néprajz VII. Népszokás, Néphit, Népi Vallásosság, Akadémiai Kiadó, 1990. 
19 Adatközlő: Fóris Éva 
20 http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/07/53.html, (2014. január 24.) 

http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/07/53.html
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be helyezik a sírba a koporsót a rokonok visszahívják az embereket a torra, amire az ételt 

szomszédság segített elkészíteni.”21 

Mialatt a temetőben folyik az elhantolás, a halott házában maradt asszonyok kitakarítanak s 

előkészülnek a torra. Ahol nem takarítják ki a házat a temetés alatt, s a tort is az udvaron, 

szomszédban tartják, ott mindezt rendszerint másnap végzik el. „Ilyen esetben a szomszéd 

asszonyok vagy távolabbi rokonok maradnak a háznál és készítik elő a helyet.”22 

1.4 A tor 

Halotti tor, torozás- elsősorban a halott emlékezetére a temetést követő közös étkezés 

elnevezése. Amíg a halott a házban volt, rendszerint a virrasztók alkalmával rendezett közös 

étkezést utolsó vacsorának nevezték. Általános szokás, hogy a házba lépve ki-ki legelőször is 

megmossa a kezét az ajtóhoz készített vízben. 

A torba mindenkor hivatalosak az elhunyt hozzátartozói, rokonai, valamint a pap, s kántor, s 

mindazok, akik a temetésben segítettek továbbá a virrasztóban, a temetésen részt vevők. 

A toros étel az főként töltött káposzta, amit toros káposztának szoktak hívni, de emellett 

fölszeletelt kolbász, tojás, kenyér van az asztalra föltéve. Ital terén pedig ásványvíz, üdítő, és 

valamilyen alkoholos ital. Az, hogy hol van terítve az időjárástól és a résztvevőktől is függ. Ha az 

idő engedi, akkor általában az udvaron terítenek meg, nyitott kapunál. 

1.5 A gyász 

Az elhunyt emlékezetének őrzői a gyászolók, gyászosak, hátramaradottak, 

megszomorodottak. A gyászolók feladata az elhunytnak a helyi hagyományoknak megfelelő 

ellátása, eltemetése, illetve ennek megszervezése, az elhunyt kívánságainak beteljesítésén túl 

emlékének védelme, tisztelete és ápolása. 

A gyászolók legszűkebb köre mindig a legszorosabb családi kapcsolatokkal az elhunythoz 

fűződőké: szülők, testvérek, házastárs, gyerekek. Őket hívják sok helyen hátramaradottaknak. A 

házastársat özvegynek mondják, s árváknak nevezik a halott gyermekeit is. A gyászolók tágabb 

körébe tartoznak a házastárs szülei, szülők testvérei, sógorok és sógornők, unokatestvérek és a 

testvérek gyermekei. Gyászt vállalhatnak a rokonság további, bővebb körébe tartozók, a 

szomszédok is. 

                                                           
21 Adatközlő: Fóris Mária 
22 Adatközlő: Veres Ilona 
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A gyász ideje általában hat héttől egy évig terjed, attól függően, hogy milyen életkorú 

hozzátartozóját veszítette el valaki. Csecsemőt, kisgyermeket 6 hétig, fiút, lányt hat hónapig, 

felnőttet egy évig gyászolnak. A hozzátartozók számára a gyász tulajdonképpen a halál pillanatában 

lép életbe, s a szűk rokoni körre legalább egy évig érvényes, bár az időtartam messzemenően függ a 

gyászoló életkorától. Az idősebb generációk tagjai életük végéig gyászolnak, a középső 

generációhoz tartozók megtartják az egy évet, míg a fiatalok sokszor elhagyják, megtörik a 

szokásos idő előtt a gyászt.23 

Az adatközlők véleménye szerint ilyenkor nem szokás, sőt nem illő, ha a gyászolók közül 

valaki elmegy mulatozni, vagy szórakozni. Sőt ki meddig tartja a gyászt, addig sötét, főként inkább 

fekete ruhában kell gyászolni. Ez kortól függő dolog, mert az idősebbek több ideig gyászolnak, 

mint a fiatalabb korosztály. A gyászolók szűk körébe tartozók számára tilalmas a gyászidőn belül az 

újabb házasságkötés. Idős asszonyok, s férfiak között erre igen ritkán adódik példa. Ha ők 

esküvővel álmodnak, rendszerint hamarosan elkövetkező halálukkal magyarázzák, amikor majd 

gyászolt férjükkel, feleségükkel kelnek újra egybe. „Azt mondják, de ez is csak babona, hogyha 

halottal álmodunk, akkor eső lesz. És azt is szokták mondani, hogyha valaki meghal és nem sokkal 

egy másik családtag is meghal, akkor azt az előző halott vitte magával.”24 A fiatalok szüleiket egy 

évig, testvéreiket fél-egy évig gyászolják. Ez idő alatt nem mennek bálba, mulatságba, tartózkodnak 

a közös vígságoktól. Gyász alatt nem esküdtek, nem kötöttek házasságot, hanem rendszerint 

megvárták vele a gyászév leteltét. 

Az elhunyt hozzátartozókról való megemlékezés, sírjuk díszítésének évenként megismétlődő 

alkalma a halottak, a temetők november eleji ünnepe, melyet a katolikusok mindenszentekkor 

(november 1.), a protestánsok pedig halottak napján (november 2.) tartanak. A néphagyományban 

igen fontos az elhunytak emlékezetének eme ünnepe, mely alkalommal élők és holtak 

összetartozása fejeződik ki a szokásokban. 

A halottak napjára készülve a családtagok igyekeznek rendbe szedni a sírt, és november 1-2 

között felkeresik a rokonok sírjait és koszorúval, virággal és, napjaikban elterjedt szokás, gyertyával 

ékesítik a sírt, vagy a sírjelet. 

1.6 Temető, sír, sírjelek 

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

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

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

                                                           
23 HOPPÁL Mihály: Magyar néprajz VII. Népszokás, Néphit, Népi Vallásosság, Akadémiai Kiadó, 1990. 
24 Adatközlő: Fóris Mária 
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különböző időpontokban létesített, illetve bezárt temetőkkel, melyek közül a legújabbat használják, 

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

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

vagyoni és felekezeti hovatartozástól.25 

Szerencsétlenség, gyilkosság alkalmával előfordul a település határában, a tett színhelyén 

történő eltemetés is. Ma már a sírok helyét általában nem mutatja jel, csak az emlékezet őrzi. 

A háborúban, szülőföldjüktől távol elhunyt hősi halottak emlékét a község költségén, a 

település központi helyén vagy a temető közelében, illetve annak megkülönböztetett részében 

felállított emlékmű őrzi, gyakran vésték rá nevüket a családi sírkőre. 

Szerencsétlenül jártak, ismeretlen helyen elhunytak emlékét több útszéli kereszt is jelzi. 

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. 

A legegyszerűbbek azok a temetők, melyekben semmiféle külső, előírt rendhez való 

igazodás nyomát nem látjuk. Az egyetlen rendezőelv itt – mint honfoglalás kori temetőinkben is – a 

sírok azonos irányú tájolása, illetve a sírok település felé fordulása. 

A középkori temetkezés rendjét őrzik a különböző templom körüli temetők. A templom, 

illetve kápolna épülete a temető szerkezeti, rituális és esztétikai központjául szolgál, melyhez 

igazodnak a sírok és az utak. 

A 18. század végén megnyitott, s az azóta létesített temetőket az előre megtervezett, 

egymásra merőleges utakra felosztott sírmezők jellemzik. A sírok itt már nem az égtájakhoz, hanem 

az utakhoz igazodnak.26 

Mindhárom temetőtípusban megtalálhatók még a közösségi használatra szánt haranglábak, 

koporsótévők, halottasházak, valamint utak, s egyéb kiegészítő építmények. 

Annak magyarázatát, hogy milyen okok eredményeként alakultak ki a temetkezésre szánt 

terület sírjai között különböző, szembetűnőleg összetartozó, illetve elkülönülő csoportok, 

mindenekelőtt az adott falu helyi társadalmi rendjét alakító, s jellemző erőkben kereshetjük. A 

                                                           
25 DÖMÖTÖR Tekla: Magyar Néprajzi Lexikon VII. kötet. Folklór 3. Népszokás, Néphit, Népi Vallásosság, Budapest, 

Akadémia Kiadó, 2002 
26HOPPÁL Mihály: Magyar néprajz VII. Népszokás, Néphit, Népi Vallásosság, Akadémiai Kiadó, 1990. 
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temető területén belül egymástól jól megkülönböztethetőek voltak a más-más felekezetű lakosok 

által használt részek. A temető megkülönböztetett területén temették a keresztelő és a serdülőkor 

elérése között elhunyt gyermekeket. A temető kerítéséhez temették régen az öngyilkosokat. A 

temető falán kívülre, a temető árkába pedig a kereszteletlenül elhalt csecsemőket, 

halvaszületetteket. Ugyancsak ide került az is, aki szamártemetést kapott, azaz kicsapongó, 

mértéktelen, részeges élete, s ebből következő halála miatt pap, kántor, s a falu népe nem kísérte, 

testét a hozzátartozók vászonba tekerve szekéren vitték a temetőig, s ott éppen csak elkaparták. 

Tehát bűneit, s őt magát a közösség nem vállalta.27 

A temető területe egyúttal gazdasági hasznot is hajtott. Felette a birtokos egyház, illetve 

község rendelkezett. Többnyire részekre osztották területét, melyeknek hasznából mindenekelőtt a 

pap, kántor, tanító, harangozó, temetőcsősz részesülhetett. Más esetekben az egyház árverésre 

bocsátotta a lakosok között a hasznosítási jogát, amely egyúttal karbantartási kötelezettséget is 

jelentett. 

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

helyi hagyományok szabják meg, amelyeket befolyásolnak az országos érvényű központi 

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

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

A sírakna kialakításának különböző – mindenekelőtt a helyi talajadottságoktól függő – 

változatai alakultak ki. A változatokat létrehozó törekvés az, hogy a koporsót – s így a holttestet – 

megkíméljék a föld közvetlen nyomásától, s több koporsót is elhelyezhessenek közös sírba. A föld 

súlyát hivatott fenntartani az aknás sírban a koporsó fölé emelt ácsolt padozat, amelynek különböző 

névváltozatai apadmaly, padlan, pandal, béllelet. A kötött talajú vidékeken elterjedt a sírakna 

hosszanti tengelyével párhuzamosan vájt oldalkamrás sír, a part alá temetés. A koporsót temetéskor 

az oldalfülkébe tolják, s eléje függőleges deszkaácsolatot helyeznek, hogy megvédjék a 

visszazuhogó föld oldalnyomásától. Az együvé temetkező házaspárok koporsói számára mindkét 

oldalra vágnak fülkét. Ha harmadik családtag is kerül hozzájuk, annak koporsóját középre eresztik, 

s padozatot ácsolnak fölé. Ritkábban a sírakna rövidebb oldalának megfelelően is vájnak hosszúkás 

kamrát, de igen nagy munkát igényel.28 

A sírhant formáját – a helyi hagyományoknak megfelelően – településenként, tájanként 

eltérő módon alakítják ki, s fontosnak tartják, hogy „szép legyen a hant”. 

                                                           
27 HOPPÁL M.: i. m 
28 http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/07/53.html, (2014. január 24.) 

http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/07/53.html
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A sírhant cserjéi és virágai a paraszti virágoskert jellegzetes fajai közül az ellenállóbbakból 

kerülnek ki. A helyi hagyományok, a természeti adottságok, s az egyéni ízlés alakítja ki a sírhant 

növény együttesét. A temetést követően koszorúk borítják. A hant kiformálása után a növényzet az 

évszaknak megfelelő képet mutatja, melyet idővel – az elhunyt emlékezetének feledésbe 

merülésével – a táj természetes növényzete borít el. E folyamatban csak azok az ünnepek jelentenek 

megszakítást, amelyek a sírok rendbetételét is megkövetelik. Így mindenekelőtt mindenszentekkor 

(nov. 1.), halottak napján (nov. 2.), alkalmasint nagypénteken, húsvétkor, úrnapján, katolikusoknál 

búcsúk alkalmával is. 

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.29 

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

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

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

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

A paraszti készítésű sírjelek fő formai osztályai hagyományosan a felekezeti hovatartozás 

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

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

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

falusi zsidóság főleg sírkövet, sírtáblát állított hozzátartozója sírjára. További formai eltérések 

alakultak ki a főbb osztályokon belül a szerint, hogy milyen anyagból – fából, kőből, vasból – 

készítették őket. Valamennyi sírjelnek létrejöttek helyi – falvanként, néprajzi csoportonként, illetve 

földrajzi tájegységenként különböző – változatai. A legszembetűnőbb variánsokat a protestánsok 

sírjelei mutatják. 

A kereszt legegyszerűbb jeleként minden bizonnyal a hant felgereblyézett földjébe vont 

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

keresztek alakját a latin, illetve a görög kereszt, mint kiinduló forma határozta meg. A kereszt 

                                                           
29 DÖMÖTÖR Tekla: Magyar Néprajzi Lexikon VII. kötet. Folklór 3. Népszokás, Néphit, Népi Vallásosság, Budapest, 

Akadémia Kiadó, 2002 
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alapformáinak jellegzetes változata az ún. nyerges, tetejes, kalapos. Két, vízszintes szárának végét a 

felmagasodó középsővel két deszka köti össze. 

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

Máshol ezeket a szomorúfűz karcolt, festett ábrázolása szorítja ki. Szokás volt a domborművek 

festése, amely a sírlátogató, a megrendelő ízlését követi. Az alapot fehérrel – újabban kályhaezüsttel 

–, míg a domborműveket pirossal, kékkel, zölddel, feketével, arannyal mázolják be. A betűket 

feketével festik. 

A kovácsolással készített sírjelek alapformája a két, keresztirányban egymásra erősített 

laposvas. Elsősorban a keresztszárak metszéspontját díszítik kovácsolt rátétekkel, s a középpontból 

sugárszerűen kiágazó illesztékekkel. 

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

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

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

variánsai, melyek ugyan szembetűnően különböznek a szomszédos települések temetőinek fejfáitól, 

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

közé sorolhatók. A változatok bősége alig tűr rendszerezést. Mindazonáltal a legfőbb 

jellegzetességek alapján több csoportba sorolhatók a fejfák típusai. 

Dr. Kós Károly három csoportra osztja a fejfákat. Az első a gombfa, mely a legismertebb, 

térben körbefaragott formájú fejfa. Második a csónaknyakú, jellemzője nem térben ábrázol, az alak 

arcéle a föld felé fordul. A harmadik a lapos forma, ami az emberi alak szembeni körvonalának 

leegyszerűsítése kétfelé nyújtott kezű változat.30 

Novák László a fejfákat hét csoportra osztja. Tönkös és oszlop alakú fejfák archaikus, 

antropomorf jellegeket tükröznek. Az epitáfiumok fából faragott, ezüstlemezzel borított, dicsőítő 

szöveget tartalmazó tábla. Következő csoport a névtábla, amit a tábla alakú fejfák követnek. Majd a 

kopjafák, avagy a népi iparművészeti fejfák. Legutoljára pedig a lábfák31 

Major Miklós is négy csoportra bontja a fejfákat: gombban végződő, gúla végű, 

félkövéríves, ferdén metszett.32 

                                                           
30 DR. KÓS Károly – SZENTIMREI Judit - DR. NAGY Jenő: Kis-Küküllő vidéki magyar népművészet, Budapest, Kriterion 

Könyvkiadó, 1978. 94-98. old. 
31 NOVÁK László: Fejfák a Duna-Tisza közén, Nagykőrös, Petőfi nyomda, 1980. 35. old. 
32 MAJOR Miklós: Népismereti dolgozatok, Felső-Berettyó vidéki fejfák, Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1978, 238-

250. old. 
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Kunt Ernő felosztása is négycsoportos. Első csoport a fatönkös, amelybe a csónak alakú is 

beletartozik. Jellemzője, hogy az oldala, hátlapja tagoltan, csak az előlap tagolt. Második csoport az 

oszlopos, melynek mind a négy oldala egyformán faragott. Kunt altípusokra bontotta az oszlopos 

típust. Az egyik az oszlopos-rovásos. A gombásfák a második altípusa az oszlopos típusnak. Az 

emberi testre utaló arányok és elnevezések jellemzik. A harmadik csoport a kopjafa. A legutolsó 

csoport a táblás fejfáké. A táblás fejfa egy nézetre szánt, egyszerű oszlop, melyen a halott adatait 

tartalmazó tábla van.33 

A következőkben a fejfák típusainak leírása és az ahhoz tartozó képek tekinthetők meg. 

Ezek közül a településen néhány a láthatók közül hasonló vonásokkal rendelkeznek. Teljes 

egészében a felsoroltak közül nincs ugyanolyan, de némelyik kombinálásával látható némi 

hasonlóság. 

1. Fatönkös fejfák 

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

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

melyet néhány hangsúlyos vízszintes osztás tagol. Az előlap fő szerkezeti egységei: a homlok/fej, 

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

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

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

helyezkednek el. A készítéshez a legegyszerűbb szerszámok (balta, faragóbárd), valamint betűvéső 

szükségesek. 

Lévén ez a legegyszerűbb forma, a magyarlakta területen a reformátusok között általánosan 

elterjedt. 

A fatönkös fejfák csoportjába tartoznak a csónak alakú fejfák. Ezeknek felső része három 

oldalról csapott, s hegyes csúcsban végződik. Olykor az előlap homlokrésze plasztikusan tagolt. E 

típus elnevezését a felső rész csónakorrhoz hasonló formájáról kapta.  

2. Oszlopos fejfák 

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

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

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

szükség van. 

                                                           
33 KUNT Ernő: Temetők népművészete, Budapest, Corvina Kiadó, 1983, 33. old. 



20 

 

Egyik jellegzetes alcsoportja az oszlopos-rovásos típus. Az oszlopos fejfák közül soknak a 

tagolásában az emberi testre utaló arányokat ismerhetünk fel. A gombos fejfák szintén e csoportba 

sorolhatók. Az egyes szerkezeti részek helyi népi megnevezése követi is az emberi test főbb részeit. 

Általánosan megkülönböztetik a lábat, törzset, fejet vagy főt. 

 

1. ábra. Fejfa típusok 34 

 

2. ábra. Fejfa- és kereszttípusok 35 

3. Kopjafák 

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

legváltozatosabb módon a mértani térdíszítő elemek változatos sorrendben függőlegesen egymásra 

épülő sorát. A bravúros faragótudással készített sírjelek kifejezetten több nézetre szántak. 

Különböző díszítőelemeit a századelőig színezték is 

                                                           
34 http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/07/73.html, 2014. május 12. 
35 U. o. 

http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/07/73.html
http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/07/img/07-1.jpg
http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/07/img/07-2.jpg
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3. ábra. Fejfatípusok 36 

 

4. ábra. Fejfatípusok 37 

4. Táblás fejfák 

Kifejezetten egy nézetre szánt sírjelek. Vastagabb deszka két oldalát szimmetrikusan, íves 

díszítésmóddal fűrészelték ki. Gyakran áttört, csipkézett szegélydíszű. A típus másik csoportja az 

egyszerű oszlop, amely – vízszintes vagy ívelt záródásával – közvetlenül utal a kő sírtáblákra. 

Általában kevéssé díszítettek. A felirat hordozására szánt legegyszerűbb változataik a függőleges 

karóra, oszlopra erősített névtáblák, melyek országszerte megtalálhatóak a legszegényebbek, 

idegenek sírjain. Az áttört, gazdagon díszített táblás fejfák készítéséhez asztalos szerszámok – 

különösen fúrók és fűrészek – szükségesek, s jártasság e mesterségben. 

                                                           
36 U. o. 
37 http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/07/73.html, 2014.május 12. 

http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/07/73.html
http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/07/img/07-3.jpg
http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/07/img/07-4.jpg
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5. ábra. Fejfatípusok 38 

 

6. ábra. Sírjeltípusok 39 

1.7 A fejfa- és sírfeliratok 

Ezek az utóbbi másfél évszázad során terjedtek el. Ez idő alatt sajátos műfajt alakítottak ki a 

népköltészetben – a sírjel költészetét. Időbeli változataik mellett helyi, s egyéni változatok is 

ismeretesek. Szerzőik sokszor nem maguk a földművesek, hanem papok, kántorok, tanítók, írnokok, 

jegyzők. A feliratok tartalmi szerkesztésmódja azonos szabályokat követ: feltünteti az elhunyt 

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

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

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

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

melyeknek nagybetűs sora egyúttal díszítőelem is.40 

ABFTIRA = A Boldog Feltámadás Idejének Reménye Alatt 

ABFTRA = A Boldog Feltámadás Reménye Alatt 

ABFRA = A Boldog Feltámadás Reménye Alatt 

                                                           
38 U. o. 
39 http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/07/73.html, 2014. május 12. 
40 DÖMÖTÖR Tekla: Magyar Néprajzi Lexikon VII. kötet. Folklór 3. Népszokás, Néphit, Népi Vallásosság, Budapest, 

Akadémia Kiadó, 2002 

http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/07/73.html
http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/07/img/07-5.jpg
http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/07/img/07-6.jpg


23 

 

SZ = Született 

MH = Meghalt 

BLPF = Béke Lengjen Porai Felett 

BP = Béke Poraira 

BH = Béke Hamvaira41 

A kidőlt fejfát általában a sírba temetik. A gazdátlanokat a rászorultak összeszedik, s fűtenek 

vele, bár ezt a faluközösség nem nézi jó szemmel, s a hiedelemtörténetek is elítélő példákat 

tartalmaznak. 

A sírhant fejfával ellentétes oldalán találunk általában kettő vagy három egyszerűen 

megfaragott, mélyen a földbe szúrt rudat. Ezek neve lábfa, lábtól valófa, kopjafa is. Nevüket a síron 

való elhelyezésükről kapták. A protestánsok az ország nagy részén a temetési menetben e rudakon 

vitték ki a koporsót a temetőbe. A két, három rudat aztán az elhantolás végeztével az elhunyt lába 

felől a sírba szúrták, legtöbbször úgy, hogy a középső magasabban álljon. Másutt csak egy lábfa áll 

szemben a fejfával. 

A protestáns sírkövek főbb formai osztályait képezik a lapos táblák, illetve a négyzetes 

alakú obeliszkek. 

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

hozzátartozói – újravésték, hogy szövegét felújíthassák. Legtöbbször azonban a sírba temették, vagy 

egy elhelyezték egy olyan helyre, ahol nincs volt szem előtt. 

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

stílű változatok terjedtek el. 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. 

A világháborúk hősi halottai emlékműveinek megkülönböztetett helyzete, a helyi 

hagyománytól általában eltérő kialakítás módja és jelképisége az integráló társadalom 

ideológiájának erőteljes behatolásáról tanúskodik a helyi kultúrában. 

1.8 Lélek 

                                                           
41 NAGY Dezső: A magyar fejfák és díszítményeik. FA. 2, 1974 
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A paraszti lélek-fogalom részletes vizsgálata a paraszti vallásosság, illetve a hiedelemvilág 

vizsgálatakor kerül részletesebb kifejtésre. Itt csak a temetkezési szokások, illetve a halottkultusz 

vonatkozásában foglalkozunk e képzetkörrel. 

Az ember dualisztikus felfogása a magyarság kereszténység előtti archaikus vélekedéseiben 

is megtalálható, s töredékeiben máig megőrződött. E szerint az ember egyrészt a látható, kézzel 

fogható, a napi életben tapasztalható anyagi minőségből és az azt mozgató, meghatározó, közvetve 

érzékelhető, az öt érzékszervvel csak rendkívüli körülmények között megfigyelhetőnek vélt 

szellemi minőségből áll. Az előbbit mulandónak, az utóbbit pedig maradandónak, halhatatlannak 

képzelték. A kereszténység előtti magyarság a léleknek legalább két minőségét, összetevőjét 

különböztette meg: a lélegzetlelket (pára, lehellet), amelyet lényegében az életfunkciókkal 

azonosított, s a képmáslelket (árnyéklélek), amely inkább a személyes adottságokat, mentalitást és 

karaktert határozta meg. Ez utóbbi időlegesen – súlyos betegség, önkívület, álom állapotában – 

hagyhatta el a testet, s oda visszatérhetett, míg ha az előző távozott a testből, az egyet jelentett a 

halállal. Ezt a képzetet őrizték meg a szólások: „kiadja a lelkét”, „kileheli a lelkét”, „kiajánlja a 

lelkét”, „kirepült belőle a lélek”. A lélegzetlélek az utolsó sóhajjal távozik. Ilyenkor – a 

hagyományok szerint – látni is lehet: pára formájában, vagy galamb, lepke, méhecske alakjában.42 

A halál – a népi elképzelés szerint – az a pillanat, amikor a lélek végérvényesen elhagyja a 

testet. A temetkezési szokások során igen sok hagyományos cselekvés, eljárás kifejezetten – vagy 

közvetve – ennek a testből szabadult léleknek a biztonságát, gondviselését és útra bocsátását 

szolgálja, ugyanakkor azonban a továbbélők védelmét és nyugalmát is e lélekkel szemben. 

A hiedelmek szerint a testet elhagyó lélek a temetésig a házban vagy a szobában marad. ahol 

a holttestet felravatalozták. A koporsó lezárásakor, illetve az udvarra vitelkor a lélek a 

koporsófedélre ül, s ott marad a temetőbe vitel során is. A temetés végeztével, a frissen felállított 

sírjelre ül, ha nem maradt kint a temetőkapuban az előtte megholt lelkét őrségéből leváltani.43 

A különböző hiedelemmondák és hiedelemtörténetek szerint a halott lelke egy-hat hétig még 

a falu körül marad, s hol ennél, hol annál az ismerősénél, rokonánál, barátjánál vagy ellenségénél 

tűnik fel, ahogy mondják: rendezi adósságát. 

A különböző hiedelmekben, s a népi tudatban is összemosódik a lélek amúgy sem tiszta 

alakja a kísértettel, a lidérccel, sőt a kisasszony alakjával s további természetfeletti lényekkel is. 

                                                           
42 HOPPÁL Mihály: Magyar néprajz VII. Népszokás, Néphit, Népi Vallásosság, Akadémiai Kiadó, 1990. 
43 http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/07/53.html, (2014. január 28.) 

http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/07/53.html
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A lélek általában nem látható, csak következtetni lehet arra, hogy jelen van. Leginkább 

abból, hogy nagy zajt csap, leveri a cserépedényeket mind a földre, de azok nem törnek el, kopogtat 

a mestergerendán, a padláson, megreped a lámpaüveg, csörren a pohár, pattan az ajtó, s más 

váratlan, hirtelenjében meg nem magyarázható események történnek az élők körül. 

A lélek lehet jó vagy rossz szándékkal az élők iránt. Alkalmas egyénnek megfelelő 

szavakkal szóra lehet bírnia, s el is lehet távoztatnia. A lélek legtöbbször valamilyen félbe maradt 

dolgot akar elintézni, vagy az élők segítségével rendezni. Ha kívánságát teljesítik, azután többet 

nem kóvályog az élők között, megnyugszik, lenyugszik, elcsendesül. Van, amikor imát, misét, 

gyertyát kér, mert valamilyen – rendszerint a családtagok által nem ismert – bűnért vezekel a 

túlvilágon, s a szent szó segít neki. Gyakran csak vigasztalni jön azt, aki nagyon sokat emlegeti, 

siratja, hogy megmondja neki, a sok könnytől átázik a ruhája, hagyjon fel a siratásával. A halott 

anya visszajár gondját viselni árváinak, vagy hajukat fésülgetni. Az élőkhöz rossz szándékkal van a 

kísértet, amely valamilyen nagy bűnös halott. 

A halott lelke a hatodik-hetedik héten, más hiedelmek szerint a harmincadik-negyvenedik 

nap után megindul a túlvilágra, s immár végképp eltávozik az élők közül. 

A lélek egy másik világba, avagy a túlvilágra való megtérése előtt számot kell adnia, ítéletet 

végeznek felette, mérlegelik tetteit. A döntésnek megfelelően kerül a mennybe, a tisztítótűzbe, a 

pokol tornácára, vagy a pokolba. 

A pokol mélységes mélyen van a föld alatt. Ott örökös-örökkétig ég a tűz. Aminthogy a 

pokolba széles, jó út vezet, a mennyországba éppenséggel keskeny, tövises ösvény visz. A 

mennyország az égben van, a mennyben. A kapunál Szent Péter áll. Két kulcsa van, az egyik a 

mennyhez, a másik a pokolhoz. Kit-kit oda irányít, ahová érdemes. 

Hogy mennyire más a másvilág, azt az idő másmilyenségével is kifejezik. A pokolban lassan 

múlik az idő. A mennyországban éppenséggel gyorsan múlik az idő: egyik történet szerint egy nap a 

földön ott egy évnek felel meg, más hiedelmek úgy tudják, hogy egy földi óra száz mennyei nappal 

egyenlő. 
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2. fejezet 

Forgolány rövid település története és a forgolányi reformátustemető bemutatása 

2.1 Forgolány rövid településtörténete 

Nagyszőlőstől délre, a Tiszabökénytől Tiszaszirmáig húzódó egykori Ugocsai kisnemesi 

vidéken található egy mindössze 860 lakost számláló kistelepülés. Forgolány a közeli 

Tiszapéterfalva társközsége.44 Közigazgatásilag 1950-től Péterfalvához tartozik, 30 km-re fekszik 

Nagyszőlőstől, 12 km-re a tiszaújlaki vasútállomástól.45 

Forgolány magyar falu Ugocsa vármegyében: 12 római, 98 görög katolikus 406 református, 

református anyatemplommal. A falu lakossága 1910-ben 668 lakosú volt, azóta a 2001 

népszámláláson 890 lakost tartanak számon, melyből 861 magyar.46 

Az Árpád-kori települést 1320-ban Forglam néven említik először. Nevét Forgolan 

kisbirtokos nemesről kapta, aki még az 1200áas években területet szerzett itt magának, s ő 

telepítette be azt első lakóival. 

A XIV. században már magyar kisnemesek éltek a községben. A falut 17. – 18. században 

ruszinokkal telepítették be, de túlnyomórészt magyar lakosa volt. A település nevének eredetéről 

szóló helyi monda szerint valaha a község területén folyt a Tisza, melyben egy veszedelmes forgó 

kavargott. Történt aztán, hogy a part mentén lakó erdész lánya egy alkalommal vizet meríteni ment 

a folyóhoz, de belecsúszott, s elkapta, majd forgatni kezdte az örvény. Szerencsére észrevette ezt 

egy, a közelben tartózkodó ember, s hogy segítséget hozzon, kiabálni kezdett: "Forog a lány! Forog 

a lány!" A nőt azután ki is mentették a hullámokból, majd később medret változtatott a Tisza, s falu 

jött létre a területen, melyet a "forgó lány" kifejezés után Forgolánynak neveztek el. 

A község a Rákóczi szabadságharc idején jutott először történelmi szerephez, egy labanc 

csapat szenvedett itt vereséget. A Rákóczi-szabadságharc idején 31 helybeli lakos állt be a 

Nagyságos Fejedelem seregébe, s egy kisebb ütközetre is sor került a falu határában, melyben a 

kurucok diadalmaskodtak a labancok fölött. Az 1700 években a tatárok felperzselték a falut. Másfél 

évszázad után 72 forgolányi polgár lépett be az 1848. október 1-jén megszerveződő V. 

Nemzetőrszázadba. 

                                                           
44 LAJOS Mihály (szerk), Kárpátalja Hetilap:Forgolány faluja, XI. évf., 23 (543), 2011. június 10. 
45 BOTLIK József, DUPKA György: Magyarlakta települések ezredéve Kárpátalján, Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 

1993.152 o. 
46 MOLNÁR József, MOLNÁR D. István: Kárpátalja népessége és magyarsága a népszámlálási és népmozgalmi adatok 

tükrében, Beregszász 2005., 83.o. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1320
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ruszinok
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A II. világháborúban 13 helyben besorozott katona adta életét a hazáért, a szovjet hadsereg 

katonái pedig 1944 novemberében 64 férfit hurcoltak el Sztálin lágereibe, akiknek több mint 

egyharmada odahalt, míg három, kuláknak minősített lakost koncepciós perben ítéltek el. 

1946-ban megkezdődött a kolhozosítás. 1991-ben rendszerváltás, 1991. augusztus 24.-én 

Ukrajna függetlenné lett. 

Hitéletét tekintve a faluban vannak református, görög-és római katolikus hitűek. A település 

református temploma 1780-ban épült klasszicizáló barokk stílusban. 1844-ben leégett, 1854-ben 

állították helyre. 1948-ban Asszonyi Istvánt, a falu református lelkészét koncepciós perbe fogták, 7 

évre elítélték, 1992-ben hunyt el az észtországi Tallinnban, ott is temették el. Haranglábja a XIX. 

századból való.47 

Ma 364 hívő alkotja a református gyülekezetet. Ötvös Károly lelkész vasárnaponként 70–80 

hívőnek tart istentiszteletet. 1991-ben a falu visszakapta a régi paplakot, ám olyan rossz állapotban 

volt, hogy le kellett bontani, s részben önerőből, részben pedig a környező falvakban működő 

gyülekezetek, a külföldi támogatók, valamint a Kárpátaljai Református Egyházkerület segítségével 

felépült a gyülekezeti termet is magába foglaló új parókia. 

A római és a görög katolikusoknak sokáig nem volt saját templomuk a XX. század folyamán 

a fából készült harangláb mellett imádkoztak. A templom építését 1993-ban kezdték és 1999-ben 

fejezték be. Úgy kilencven görög katolikus és néhány római katolikus család él a településen. A 

görög katolikusok korábban a szomszédos Batárra jártak át, hogy részt vehessenek a szent liturgián, 

ám 1993-ban önálló egyházközséget alapítottak. 2003-ra tető alá is hozták a templomot, melyet a 

római katolikusok is látogatnak, 2010-ben pedig belevágtak a parókia felépítésébe. Nem 

mindennapos dolog, hogy itt a római és a görög katolikusok együtt, közös fedél alatt áldják az Urat 

Cirpák József atya vezetésével. 

A községben 1945-től magyar tannyelvű elemi, 1952-től általános iskola működik. A 

gyerekek tovább tanulhatnak anyanyelvükön a közeli Péterfalvi középiskolában és a Tivadarfalvi 

református Líceumban. Forgolány érdekeit négy képviselő képviseli a Péterfalvi Községi 

Tanácsban. Az önkormányzatnak minden téren van fejlesztési koncepciója a településre. Jelenleg az 

utak javítása, a megfelelő telefonösszeköttetés biztosítása, valamint a kultúrház felújítása számít 

legsürgősebb feladatnak, mely különféle rendezvényeknek ad helyet. 

                                                           
47 BOTLIK József, DUPKA György: Magyarlakta települések ezredéve Kárpátalján, Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 

1993., 152.o. 
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Az óvodát már felújították, s a vezetékes ivóvíz biztosítása mellett megfelelő fűtési 

rendszerrel is felszerelték. Óvodája magyar nyelvű, és mivel a szomszéd falvakban jelenleg nincs 

óvoda, ezért onnan az itt lévőbe hozzák a gyerekeket. 

A forgolányi KMKSZ-alapszervezet 1989-ben alakult meg, s jelenleg 190 tagot számlál. 

Első elnök, Vass Mária szervezésében jótékonysági rendezvényeket szerveztek, hogy az így 

összegyűlt pénzből felállíthassák a II. világháború és a sztálinizmus áldozatainak az emlékművét, 

melyet a helybeli református gyülekezettel együtt szerették volna felavatni.  Már az áldozatok 

neveit is felvésették az ideiglenes jelleggel a templomban elhelyezett márványtáblákra, amikor az 

egyházközség vezetése a KMKSZ-elnök tudta nélkül átadta azokat a Móricz Zsigmond Művelődési 

Egyesületnek – UMDSZ által megszervezett egyesület, Minya József vezetésével –, s az említett 

szervezet leplezte le a monumentumot, melyen leragasztották azt a feliratot, miszerint a KMKSZ-

alapszervezet állíttatta fel az emlékművet. 

2.2 A forgolányi református temető bemutatása 

Forgolányban a temetőket két részre lehet osztani: egy református és egy katolikus temetőre. 

A két temető szomszédos egymással, csak egy néhány méternyi földterület választja el egymástól 

őket. A legnagyobb ezek közül a református temető, amely a falu határában helyezkedik el, a 

Csomai és a Tiszai út mentén. Viszont a visszaemlékezések alapján többen is azt támasztották alá, 

hogy a faluban többször változtatták meg a temető helyét. Illetve arról is nyilatkoztak, hogy 

Tivadarfalvától számítva, a falu elején volt egy zsidó temető, de ezt az évek során felszántották és 

termőföldként használják. A temető területi képe nagyjából négyzet alakú, de néhány helyen persze 

akadnak kanyarok, kiszögelések. Összesen 329 sír található a temetőben. A sírhelyek típusát 

tekintve többségben a szimpla (194) sírok jellemzőek, de számos duplával (118) is találkoztunk, de 

ezek mellett megfigyelhető 10 sír, amely hármas, illetve 1-1 négyes és ötös. 

 

1. kép: A forgolányi temető felülnézetből (Google earth) 
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1. ábra: A sírok típusai a forgolányi temetőben (darab) 

(A diagram saját szerkesztés) 

A temetőnek egy bejárata van. A bejárattól néhány lépésnyire található egy kút, mivel a 

temető nem nagy így az egy kút tökéletesen elég, igaz, hogy a kúttól a legutolsó sírokig hosszú a 

táv, de egyelőre ez az egy kút is megállja a helyét 

A sírhelyek többsége gondozott. A kereszteletlen gyerekek számára nincs elkülönített rész. 

Általában házaspárok vagy valamilyen családi rokonság révén temetik a hozzátartozók egy sírba az 

elhunytakat. Nem tapasztalható az sem, hogy a temetőben vagyoni, társadalmi vagy egyéb 

besorolás alapján különítenék el a sírokat. A legtöbb esetben a rokonok egy sorban próbálnak helyet 

találni az elhunyt és rokonai számára. 

A kutatás elsődleges pontja az volt, hogy feltérképezzük a temetőt, amely alapján lehetőség 

nyílt, hogy a számítógépen keresztül illusztrálni tudjuk a temető szerkezetét. Majd ezt követően 

feljegyeztük GPS segítségével a kiugrási pontokat, amelyek alapján már a sírok behatárolására is 

lehetőséget kaptunk. Mindezek után már csak a felmérés maradt hátra. Két parcellára osztottuk a 

temetőt egy A-ra és egy B-re, majd megszámoltuk a sorokat, azon belül pedig a sírokat. Az így 

kapott eredmények a diplomamunkában fognak szerepelni. 
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2. kép: A forgolányi temető felparcellázott ábrázolása 

(Saját szerkesztés) 

A kutatás során a következő táblázat kitöltésével bővítettük az információkat.  

Parcella:  Sor:  Sorszám:  Felirat nyelve:  

Elhunyt neve:  

Szül. idő:  Elh. idő: 

Elhunyt neve: 

Szül. idő: Elh. idő: 

Elhunyt neve: 

Szül. idő: Elh. idő: 
 

Fejfa anyaga: Fejfa tájolása:  □ belső  □ külső 

Felekezeti hovatartozás:  Szimbólum:  

Fénykép van-e:  Sír külalakja: □nyitott  □zárt  □ félig nyitott 

Sír állapota: □ rossz (sírfelirat olvashatatlan, fejfa elkorhadt/elmállott/rozsdás, nem gondozott)  

□ közepes (sírfelirat részben olvasható, nem gondozott)  □ jó(sírfelirat olvasható, ápolt-

gondozott) 

Egyéb megjegyzés:  

 

 

Mint látható a táblázat tartalmazza, hogy milyen parcelláról, milyen sorról, illetve 

sorszámról beszélünk. A továbbiakban az elhunyt (-tak) adatai szerepelnek, mint: név, születési-, 

elhalálozási adatok. A személyes adatok feljegyzése után magáról a sír állapotáról kellet begyűjteni 

az adatokat, mint például: milyen a fejfa anyaga, tájolása, felekezeti hovatartozás, van-e szimbólum, 

fénykép a sírkövön, milyen a külalakja, illetve állapota, és végül van-e rajta valamilyen egyéb 

megjegyzés, mint például ki állítatta a sírt, vagy valamilyen vers olvasható a sírkövön. 

Mint már említettem behatárolható, hogy milyen a sír külalakja, ez lehet nyitott, zárt és félig 

nyitott. Nyitottnak akkor nevezünk egy sírt, ha azt nem öntik körül betonnal. Ezzel ellentétben a 

zárt típusú sírt teljesen beton veszi körül és beton lappal fedik le. A félig nyitott pedig a kettő 

kombinációja, mert csak körül van öntve betonnal, de a teteje fedetlen. A temetőben ezek számát a 

következő diagram mutatja: 
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3. ábra: A sírok külalakjának típusai (darab) 

(Saját szerkesztés) 

Mivel egy magyar anyanyelvű településről van szó, így az összes sírfelirat magyar nyelven 

olvasható. Viszont azt megállapítottuk, hogy a temető B parcellájában idősebbek a sírok, mint az A 

parcellában. 

A temető külalakjára kitérve elmondható, hogy rendezett, csakhogy a temető több 

szeméttároló hellyel is rendelkezik, viszont annak a rendbe tételével senki sem foglalkozik. Illetve 

azt is meg kell említeni, hogy vannak részek a területen, ahol elburjánzott a növényzet, és így nehéz 

megközelíteni az ott lévő sírokat. 

2.3 Fejfa típusok a forgolányi temetőben 

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

kulturális elemeket. Ilyen például az élőfa, bokor ültetése a sírra (1. sz. melléklet). A lélek 

tartózkodási helyét látták benne. Lényegében ez lehetett a fejfa kezdetleges változata, és ettől 

gyökereztethetjük eredetét. Gyakran temettek fák tövébe, ezzel is azt szimbolizálva, hogy a fában él 

tovább szerettünk. Ezzel magyarázható az, hogy olyan sok fa van ültetve a temetőkben. A fa tövébe 

való temetkezés Európa-szerte honos volt.48 

Balassa Iván határolta be a legpontosabban a fejfa fogálmát. Szerinte a fejfa szóösszetétel, 

melyet a fej+fa szavak alkotnak, értelmezése kétirányú, egyrészről jelölheti magát az elhunytat, 

hiszen a fejfa részeinek elnevezése is mutatja: fej+törzs+láb, másrészről, hogy e sírjelet mindig a 

sírban nyugvó feje fölé állítják.49 

                                                           
48 KUNT Ernő: Temetők népművészete, Budapest, Corvina Kiadó, 1983 
49 BALASSA Iván: A magyar falvak temetői. Corvina kiadó, 1989, 48-118. old. 
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A reformátusok körében régebben a faragott fejfa állítása volt az általános. Ezt az állítást a 

kutatott település temetője is alátámasztja. Általában a fejfának való fa keményfából készült, hogy 

jól bírják az időjárás viszontagságait. A hozzátartozók mihamarabb igyekeztek körülbetonoztatni a 

sírt és a fejfát betonból, márványból, kőből készítették el. Ez időt állóbb, és a zárt sírok esetében 

gondozásra sem szorul. Tehát elmondható, hogy a fa fejfák többsége csak ideiglenes megoldás volt, 

amíg az említett anyagokból el nem készült a teljes sír. 

Jellegzetes két forma: a fejfa és a kopjafa. Feltehető, hogy mindkettőnek igen ősi magyar 

előzményei vannak. Eredetükről több elmélet született. Az utóbbiról elfogadott az a feltételezés, 

hogy az ősi magyar kopjás temetkezésnek kései maradványa. Rendeltetésük az volt, hogy a 

tetejükre állították az elhunytnak zászlós kopjáját. Később maga a díszes faragott kopjafa már 

önállóan töltötte be a jelzés szerepét.50 

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

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

szerepet kaptak kialakításukban.51 

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

éspedig négybe. Ezek közül az elsőt egyszerűen fejfának nevezi, és ide sorolja mindazokat, melyek 

a fatömb, fadorong karakterét magukban viselőemlékek, második az oszlopos fejfa, amelynek mind 

a négy oldala egyformán van kiképezve, a harmadik az alakjáról már jól ismert kopjafák csoportja, 

a negyedikbe a táblás fejfák tartoznak, a sírkövek széles lapjaihoz hasonlók.52 

A község református temetőjében található sírköveket négy csoportba lehet sorolni: 

1. A mai hasáb alakú sírkövek.53 

Márványból, gyakrabban műkőből és a bele helyezett vékony márványlapból készülnek. A 

szöveget márványlapra vésik, a fénykép, szimbólumok és díszítések a táblát magába foglaló műköre 

kerül. (2. melléklet) 

2. Obeliszkek.54 

                                                           
50 DOMANOVSZKY György: A magyar nép díszítőművészetet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981, 264-265. old. 
51 U. o. 
52 DOMANOVSZKY György: Beregmegyei fejfák. In: A Néprajzi Múzeum Értesítője, a Magyar Történeti Múzeum 
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53 PUNTIGÁN József – PUNTIGÁN Tünde: A losonci református temet. Fórum Kisebbségi Intézet, Lilium Aurum 

Könyvkiadó, Komárom – Dunaszerdahely, 2003, 33. old. 
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Ezek magas, felfelé keskenyedő, négyzet keresztmetszetű, kőoszlopok, amelyek gúla alakú 

csúcsban végződnek. Többségük a 19. század utolsó, illetve a 20. század első felében készültek. A 

temetőben ezek száma 4. (3. sz. melléklet) 

3. Vas tábla, amelyet vas állványra helyeznek.55 

Ezek közül némelyik le van festve, de van olyan is, amely már az idő elteltével megkopott 

és teljesen olvashatatlan. (4. sz. melléklet) 

4. Fából készült fejfa.56 

Alakja nagyban hasonlít az obeliszkre, azonban sokkal alacsonyabb és keskenyebb. A fejfát 

vésetek díszítik, szövegük gyakran olvashatatlan. A két utóbbi képezi az ismeretlen sírok nagy 

számát. (5. sz. melléklet) 

A következő diagram az említett fejfák arányának ábrázolását mutatja be: 

 
4. ábra: A fejfák anyagának gyakorisága (darab) 

(Saját szerkesztés) 

A diagram alapján megállapítható, hogy a település temetőjében gyakoribb az időt állóbb 

anyagokból készíttetni a sírkövet. Így tehát levonható az a következtetés, hogy a síremlékek a 

forgolányi temetőben leggyakrabban csiszolt betonból, márványból, műmárványból, vagy gránitból 

készülnek, de ezek kombinációja is gyakori a temetőben. Legtöbb esetben a fejfa mellé mindkét 

oldalról vázát helyeznek a virágok számára. 

Elmondható tehát, hogy a felsorolt típusok közül több néhánnyal is találkoztunk a forgolányi 

temetőben. Megjegyezném, hogy míg a fa, illetve némiképp a vas fejfák néhány éven belül eltűnnek 
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vagy könnyen kiszedhetők, addig egy beton vagy márvány síremlék időt állóbb, ami azt jelenti, 

hogy ha helyszűkében lesz a település – ami még egy darabig nem fenyeget – nehéz lesz megoldani 

így a helyek biztosítási lehetőségét. 

2.4 Fejfák díszítése 

A fejfa a halott képmásából személyi adatokat tartalmazó „emléktábla” lett. Antropomorf 

elnevezések is a fejfa-formák emberalak-eredetére utalnak: láb, derék, mejj, váll, nyak, konty, törzs, 

homlok, szemöldök, kaláris (gyöngysor). A fejfán régen nem volt más írás, a jelrendszerből lehetett 

következtetni a halott nemére, katonai rangjára, vitézi, hősi tetteire, családi állapotára, korára, 

társadalmi és vagyoni helyzetére, elhalálozási idejére.57 

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

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

lehetőségét adja meg az utókor számára, de tiszteletet is nyújt az ősök, az elődök emlékezetének.58 

A sírkeresztek díszítése többnyire a barokkos formákat követő belő plasztikus tagoltságból 

adódik. A kopjafák dísze maga a mértanias, erős tagoltságú plasztikus faragás. A fejfák homlokzati 

részén különböző, egyszerű vonalas díszítményt véstek be. A kifaragott fejfát a legtöbb vidéken 

megfüstölték, hogy időt állóbb legyen. A díszítményeket a füstölés után vésték be, így azok a 

sötétbarna-feketés lapból a fa nyers színében tűntek elő. Igen gyakoriak a szomorúfűzek, mint 

temetői szimbólumnak különböző megoldása. Ezen kívül a szegfű, rózsa és más növényi ábrázolás 

is megtalálható.59 

Magán a sírkőn általában a következők láthatóak: Itt nyugszik, vagy A.B.F.R.A. Majd ezt 

követi az elhunyt neve, vagy egy kép, amely lehet porcelán, vagy vésett, ezután a születési, 

elhalálozása adatok, majd egy vers. Persze ezek mellett szimbólumok, virágok, kehely, szomorúfűz 

jelképek is láthatóak. 

A sírok nélkülözhetetlen tartozékai a sírfeliratok és a különböző szimbólumok. A sírköveken 

található nem szöveges jellegű információkat, képeket, rajzokat lényegében négy nagyobb 

csoportba sorolhatjuk: 

1. Hagyományos jelentéssel bíró szimbólumok (csillag, kereszt, kehely, fűzfa, rózsa, 

nap, stb.) (6, 7, 8, 9, 10, 11 mellékletek). Magyarázatuk, eredetük mind a szakrális, mind a 

tudományos ismeretterjesztő irodalomban elérhető és tanulmányozható. Általában a sírkövek felső 

                                                           
57 DR. KÓS Károly: Népélet és néphagyomány. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1972. 227-237. old. 
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59 DOMANOVSZKY, 1981. i. m. 265. old. 
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részén, a feliratok fölött, annak központi részén kapnak helyet, vagy betonkövön kidomborított 

formában, vagy pedig a márványba vésve láthatóak az említett szimbólumok. 

2. Fényképek. Általában porcelánkeretben, a szimbólumokkal (vagy azok helyett) 

azonos helyen helyezik el őket.60 (12. sz. melléklet) 

3. Képek. Nagyobb méretű, általában márványtáblára vésett képek, általában az elhunyt 

arcképe látható61 (13. sz. melléklet). Nem jellemző az obeliszkre, elsősorban a napjainkra is jellemző 

hasábos szerkezetű sírköveken helyezik el. Elkészítése igényes, ezért nem túl gyakori. 

4. Díszítések – vonalak, körök egyszerűbb és összetettebb szerkezetben, néha a 

szimbólumokkal kombinálva. A sírkövek szélén, esetleg a felirat szöveges részén (főleg a nevek) 

díszítésénél használják őket. (14. sz. melléklet) 

A szimbólumok világát gyakran tekintik titkosnak, misztikusnak. Ebben az értelmezésben – 

a hieroglifákhoz hasonlóan – meg kell fejteni és újra meg kell tanulni jelentésüket. Kétségtelen, 

hogy bizonyos jelek – kizárólag az azokat megalkotó kultúra ismeretében értelmezhetők, vagy – 

forrásértékű adatok híján – örökre némák maradnak. De a jelképek döntő hányada a képszerű jelek 

olyan g hordozzák jelentéseiket, hogy értelmezésük kézenfekvő. Nem igényel magyarázatot az, 

hogy az oroszlán elsődleges szimbolikus jelentésében miért a hatalom és az erő, a bárány pedig 

miért a gyengeség és a szelídség megtestesítője.62 A szimbólumok azért voltak nagyon fontosak a 

keresztény egyházak számára, mert a segítségükkel az írástudatlan embereket is tanítani tudták. 

A forgolányi temető átvizsgálása után több szimbólummal is találkoztunk, amelyek 

gyakoriak más temetőkben is. Az itt talált szimbólumok néhányát Pál József- Újvári Edit 

szimbólumtára, valamint Hoppál Mihály jelképtára alapján definiáltuk: 

RÓZSA – földi szerelem/Krisztus önfeláldozásának szimbóluma. Ahogy a fehér a 

tisztaságnak, úgy a vörös a vértanúságnak, a paradicsomba jutás jogának jelképe. Alapvetően női 

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

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

szimbóluma. Szirmainak száma szerint többfélét jelenthet. A Bibliában az Isten törvényei szerint 

élő ember boldogsága hasonlatos a rózsa virulásához.63 (9. sz. melléklet) 

KEHELY – tipikus protestáns jelkép. Ezzel a szimbólummal jelzik, többnyire a református 

vallási hovatartozású elhunyt sírján azt, hogy milyen vallást gyakorol. Díszes. talpas ivóedény. A 

serleg, a pohár, a csésze és a kehely hasonló funkciójú és szimbolikájú edények. A zsidó és 
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keresztény hagyományban szintén gazdag jelentésrendszer kapcsolódott hozzá. Az Ószövetségben 

→Ábrahám és Melkizedek találkozásakor a Melkizedek által használt boros kehely a tipológiai 

szimbolizmus szerint az eucharisztia kelyhének előképe (Ter. 14:18). Jelentheti Isten büntetését, 

haragját, a pusztítást (Iz. 51:17-22, Zsolt. 75:9).Ezzel szemben a teli, túlcsorduló pohár Isten 

adománya, jótéteménye, a szabadulás (Zsolt. 23:5). A keresztény liturgiában a kehely a mise során 

az átváltozó →bor befogadására szolgáló talpas ivóedény. Ez a „kehely csodája”, a mysterium 

calicis, amely az Utolsó vacsorára és Krisztus feláldozására utal (Mt. 26:27-28). Ezért a kehely a 

keresztény hűség jelképe, a teológiai erények közül a Hit attribútuma. Pál apostol az 1Kor. 10:16 

versében utal a Krisztussal való közösségre, amely a kehely által valósul meg. A keserű pohár a 

mártírium és egyben az üdv kelyhe is (Mt. 26:39-42).64 (6,7. melléklet) 

KERESZT – a kereszt az egyetemes jelképek közé tartozik. Rajta halad keresztül a világ 

tengelye. Minden körülötte forog. Itt található a világegyetem középpontja, ő maga a világfa, Jákob 

lajtorjája, az eget és a földet összekötő kapocs. Egyszerre jelképezi a szenvedést és a 

megbocsátást.65 (10. sz. melléklet) 

SZEGFŰ – jelentése kettős: egyfelől távol tartja a gonosz szellemeket, másfelől a 

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

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

megtestesüléssel hozzák kapcsolatba. A szegfű angol neve a carnation, a latin carnatus 

(megtestesült) szándéka. Emiatt gyakran jelenik meg az → Angyali üdvözlet ábrázolásain.66 (15. sz. 

melléklet) 

Az inda motívum kiinduló pontja lehet az egy  vésetű föld jelzésből vagy edény különböző 

formátumaiból. A fűzfa ábrázolása a stilizált egy vésetű törzzsel rendelkezőtől kezdve a gazdagabb 

kialakítású 3-7-9 elágazású fűzfáig terjed. A fűzfa törzse egyvésetű, kettős hullámvonalú vagy 

törzsábrázolású is lehet.67 

Nemcsak a szimbólumok árulkodhatnak az elhunytról, hanem maga a sírfelirat is. Gyakran 

ezeknek a sírfeliratoknak rengeteg hasonlóságuk van, a névanyag mellett olvashatunk 

búcsúszövegeket, bibliai idézeteket, verseket. A sírfeliratokban kicsi a változatosság és jobbára 

hasonló formulákat találunk.68 
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A fejfa- és sírfeliratok az utóbbi másfél évszázad során terjedtek el. Ez idő alatt sajátos 

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

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

kántorok, tanítók, írnokok, jegyzők, rigmusfaragó parasztemberek. Ez a tény magyarázhatja a 

feliratok gyakran patetikus fogalmazásmódját, a városi sírfeliratok modorának utánzását. A feliratok 

tartalmi szerkesztésmódja azonos szabályokat követ: feltünteti az elhunyt nevét, illetve annak 

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

rokonság fájdalmának kifejezésére vonatkozó kiegészítő sablonokat fűznek. A szöveget minden 

esetben egy adott sablon nyitja: „Itt nyugszik…”, illetve zárja: „Béke porai(k)ra”, „Nyugodjék 

békében”.69 

A feliratok vizsgálatával foglalkozó szakemberek az azonosságok alapján tipizálták a 

szövegeket. Így a sírszövegek kezdetét „Kezdőformulaként”, a végét „Záróformulaként” használják, 

a kettő közötti lévő rész a „Köztes szöveg”. 

Minden alkalommal, ha van kezdőformula (például: Itt nyugszik) akkor utána következik az 

elhunyt adatai: neve, születési, halálozási adat, esetleg életkor. Ezt követi a sírvers, amely a család 

igényeit elégíti ki. 

A záróformula mintegy lezárásképpen a belenyugvást, megnyugvást volt hivatott kifejezni. 

A sírversek mindenkor a család kívánalmaihoz kötődtek, de mindig az elhunyt adatai után és a 

záróformula előtt kellett, hogy álljanak.70 

Ezek bővített változatában a kifejezés után utalás történik: 

1. Az elhunytra (16. sz. melléklet): 

Itt nyugszik! 

Kovács Ottóné 

sz. Fóris Vira 

1960 – 2012 

Béke poraira 

2. A családjában betöltött szerepére, vagy a hozzá fűződő egyéni kapcsolatra (17, 18. sz. 

melléklet): 
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Itt nyugszik 

Nemes 

Balogh Antal 

szül. 1854. dec. 10 

magh. 1930. dec. 18 

és fia Lajos 

szül. 1887. jun. 16 

és az olasz harctéren 

SZKV. rangban hősi halált halt 

1916. nov. 21. 

Béke poraikra 

Emeltették szerető hitvese, 

s fia József és neje. 

3. Utalások találhatók ezen kívül az elhunyt korára, a legközelebbi hozzátartozókra (19, 20. sz. 

melléklet): 

A.B.F.R.A 

Itt nyugszik 

Ns. Szabó Kálmán 

szül. 1902 szept.17-én. 

magh. 1953 aug. 10-én 

Soha el nem múlló 

szeretettel őrizzük 

emlékét. 

Élt 51 évet. 

Itt nyugszik 

N S. Szabó Lajos 

sz. 1867 nov. 12. 

m h. 1910 aug. 22. 

és gyermekei Mariska 

sz. 1899 aug. 27. 
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m h. 1909 okt. 18. 

József 

sz. 1908 jun. 24. 

m h. 1909 ápr. 30. 

Béke hamvaikra! 

Emeltette hü neje és jó anya. 

Szabó Kálmánné 

1909-2007 

A temetőben számos sírverssel találkoztunk, amelyeket a következőképpen próbáltunk 

csoportosítani: 

1. Bibliai idézeteket tartalmazó sírfeliratok: 

„Igaz vagy Uram, és a te ítéleted igazságos” (Zsolt. 119:137) 

„Ne csüggedj lelkem, hű az Isten, bízzál őbenne” 

„Várjad én lelkem az Urat” 

„Maradj hüséges a téged szeretökhöz, igazságos a tiszta szívüekhez” (Zsolt. 36:11) (21. melléklet) 

2. Utolsó üzenetként írt rövid elköszönés, rövid, tömör és mindent elmondó: 

„Pihenj békén a boldog viszontlátásig” (22. sz. melléklet) 

3. Olyan verssel is találkoztunk, amelyet az elhunyt nevében írtak és ez lehet egy utolsó 

búcsúintés, üzenet: 

„Álmodtunk a boldogságról, a jövőről, minden szépet s jót, de a kegyetlen sors mindent 

össze tépett.” (23. sz. melléklet) 

„Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek. Ha rám gondoltok, 

mosolyogjatok, mert én már az Istennél vagyok” (24. melléklet) 

„Szerettünk volna még élni köztettek, de a sors másképp rendelkezett.” 

4. Vannak olyan sírversek is, melyek az elhunyt szerepére utalnak, amelyet a családban 

betöltött: 

„Akinek gyermekét nem fedi sirhalom. Az nem tudja, hogy mi a fájdalom.” (25. sz. melléklet) 
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5. Előfordulnak olyan feliratok is, amelyek az elhunyt elhalálozási körülményeit írja le: 

„Életednek tragikusan vége lett örökké őrizzük emlékedet.” (26. sz. melléklet) 

„… és az olasz harctéren SZKV. rangban hősi halált halt” (19. sz. melléklet) 

Az adott temetőben a leggyakoribb sírfeliratok a következőek: 

„Tiétek a csend, a nyugalom, miénk a gyász és a fájdalom.” 

„Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott.” 

„Csak az hal meg, akit elfelednek, örökké él, akit igazán szeretnek.” 

A kutatás során feltérképeztük az egész temetőt, feljegyeztük lehetőséghez mérten az 

adatokat, lefotóztuk az összes sírt, és ezek alapján készítettük el ezt a munkát. Nehézségeink is 

akadtak, abban, hogy voltak olyan sírok, amelyeken a nevek vagy nem voltak még feltűntetve, vagy 

a kor és az időjárás viszonyok miatt olvashatatlanná vált maga a sírkő. Így ezek a sírok 

ismeretlenként fognak szerepelni az adatbázisban. 
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ÖSSZEFOGLALÓ 

A temető szoros kapcsolatban van a településsel, amelyhez tartozik, múltjának része, s e 

múlt megismerésének egyik forrása. Egy temető a múlt szokásait, hiedelmeit hordozza magában, az 

adott települést jellemezve. A kutatásunk egyik célja ezeknek a hiedelmeknek, szokásoknak a 

vizsgálata volt. 

A kitűzött célt lehet, hogy kisebb-nagyobb hiányosságokkal is, de próbáltuk teljesíteni. A 

szakirodalmak segítségével áttekinthettük különböző települések szokásait, temetkezési kultúráit, és 

ezek segítségével bővíteni tudtuk az adott település temetőjének a vizsgálatával kapcsolatos 

információkat. 

Nehézségként a már említett problémába ütköztünk, hogy akadtak olyan sírok, melyeken a 

felirat olvashatatlan volt, illetve olyan sírokkal is találkoztunk, amelyek még nem voltak megírva. 

Így ezeket az adatbázisba ismeretlenként fogjuk feltüntetni. 

Mivel a munkának vannak hiányosságai, amelyet szeretnénk pótolni, emellett a településnek 

van egy katolikus temetője is, így a terveinkben szerepel az is, hogy szeretnénk feltérképezni és 

hasonlóképpen megvizsgálni a katolikus temetőt is. 

A GPS-es adatokat is a diplomamunkában fogjuk megjelenteni és az vizsgálat által kapott 

információkat is a következő munkában fogjuk feltüntetni. 
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РЕЗЮМЕ 

Кожен цвинтар сильно пов′язаний з населеним пунктом, до якого він належить, він 

несе в собі минуле кожного поселення. Воно несе в собі культуру, звичаї кожного населеного 

пункта. Наша мета була вияснити культуру і звичаї поховання даного населення. 

Виявилися ряд проблем і недоліків при дослідженні цвинтарів: наприклад на деяких 

пам′ятниках померлих були відсутні надписи або неможливо було їх прочитати, вони будуть 

відноситися в дослідженні до категорії невідомих. 

Так як у даному дослідженні були деякі відхилення, вважаємо, що паралельно треба 

дослідити і католицькі цвинтарі даного населеного пункту. 
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