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TEMATIKUS SZÁMUNK ELÉ 

1995. november 4-én, néhány nappal a halottak napja után a Jugoszláviai Ma-
gyar Művelődési Társaság Kiss Lajos Néprajzi Szakosztálya A temetők néprajza 
címen tartotta meg negyedik vándorgy űlését a népi vallásosság körébő l. Tuda-
tosan választottuk ezt a témát, ugyanis a vajdasági magyarok temet ő i szokásai-
val nem foglalkoztak néprajzosaink. Nemcsak az itteni magyarság temet ő i ke-
rülték el a kutatók figyelmét, a többi itt él ő  nép temető irő l is igen keveset tu-
dunk. 

Néhány évvel ezelő tt Pein Attila szép kiállítást rendezett a zentai zsidó 
temetőről. Az ebből az alkalomból megjelent katalógus foglalkozott nálunk 
először a zsidók temet ő i rítusaival. Mila Bosi ć  értekezését arról, hogy a víz mi-
lyen szerepet játszik a vajdasági szerbek temetkezési szertartásaiban, olvasóink 
magyar nyelven is elolvashatják lapunk Ortutay Gyula emlékét idéz ő , 1990. jú-
lius—szeptemberi számában, az urbánus temet őkről Fekete J. József 1980-ben, 
a Hungarológiai Iniézet Tudományos Közleményeiben a kommunikációelmé-
let módszerével vizsgálta a zombori temet őket, e sorok írója pedig a sztapári és 
a monostorszegi temet ők faragott sírjeleit 1991-ben ismertette a Vajdasági Mú-
zeum évkönyvében. 

Ezzel voltaképpen számba vettük mindazokat a tanulmányokat, melyek e 
kérdéskört vizsgálták. Pedig a temet ők kutatására igen nagy figyelmet fordítot-
tak a magyar, de a szerb kutatók is. Az eddigi eredményeket Kunt Ern ő , illetve 
Balassa Iván foglalta össze a temet ők népművészetét, illetve néprajzát feltáró 
monográfiájában. A temetők tehát elkerülték kutatóink figyelmét, ezzel szem-
ben a halálról, a temetés hiedelemvilágáról, a szokásokról b őségesen találunk 
közleményeket folyóiratainkban. Hogy miért kerülte el kutatóink figyelmét az 
itteni népek temetője, azt csak találgathatjuk, mert — mint azt e számunk anyaga 
is bizonyítja — nem érdektelenek a vajdasági temet ők. Hű  tükörképei társadal-
munknak, feldúlt, elhagyott temet ő ink pedig az utóbbi fél évszázad történelmi 
viharainak mementói, jóllehet nem mondhatjuk, hogy örök, hiszen egyre több 
helységben felszántják régi temet őinket. Nem új keletű  ez a szokás vidékünkön, 
hiszen már a múlt században is így tettek a ludasi temet ővel, amikor megnyitot-
ták az újat, és a templom portáján található sírok eltünedeztek. Ekkor a cson-
tokat valószínűleg összeszedték, és a sírok helyét is eltüntették. 

A vajdasági városi és falusi temetőkben többnyire típus síremlékeket talá-
lunk. Minden korszaknak megvolt a maga divatja, amely magán hordozta a kor 
stílus- és divatirányzatát. A nemes anyagot, a márványt, a homokkövet, a gráni-
tot nagyobb központokból szállították erre a területre, ezért temet őink bizo-
nyos mértékben uniformizálódtak is. Mégis minden településünk temet ője egy 
kicsit más, mert hűen tükrözi, hogyan viszonyulnak az élők az elhunytakhoz. 

Egy-egy temető  helye az elmúlt évszázadok folyamán változó volt. A hó-
doltság után, az újratelepítések idején, többnyire a templomok portájára temet-
keztek. Mária Terézia rendelkezéseinek a nyomán kerülnek sírkertjeink a tele- 
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pülések szélére. Ha megteltek, egyes helységekben újat létesítettek, máshol vi-
szont a rátemetkezés szokásával éltek. Az egyes vallási felekezeteknek külön 
temetőjük volt. Rendszerint a helység más-más részében. Ritkán az is el őfor-
dult, hogy egymás mellett állt az ortodox, illetve katolikus temet ő . Ha több 
nemzet élt egy-egy településen, de azonos volt a vallásuk, akkor nemzetiségi 
alapon nem különültek el egymástól. 

Tavalyi tanácskozásunkon arra kerestük a választ, milyenek voltak, illetve 
mennyit változtak falusi és városi temet őink az elmúlt időben. Néhány írásban 
az itteni zsidóság, svábság, szerbség sírkertjeinek egy-egy mozzanatára hívtuk 
fel a figyelmet. A tanácskozás els ősorban a néprajzi kérdéseket kívánta megvi-
lágítani, de fontosnak tartottuk, hogy olyan szakemberek is szóljanak vándor-
gyű lésünkön, akik a kérdéskör teológiai, illetve egyházi vonatkozásait világítják 
meg. A mai temetők néprajzának pontosabb megismerését a régészeti kutatá-
sok is pontosítják, hiszen a több ezer évvel ezel ő tt itt élt emberekr ől tudósíta-
nak bennünket. 

A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság Kiss Lajos Néprajzi Szakosz-
tálya figyelemfelkeltésnek szánja tudományos értekezleteit. Igy van ez a te-
metők esetében is. Tanácskozásunkon természetesen nem meríthettük ki a te-
metők néprajzának valamennyi vonatkozását. Nem foglakoztunk a temet őbe 
járás változásával, a sírok feldíszítésével, de sírkertjeink m űvészettörténeti vo-
natkozásaival sem. A temet ő i kápolnák, mauzóleumok, szoborszer ű  síremléke-
ink is fontos képzőművészeti emlékek. Ezek feltárása azonban nem a néprajzo-
sok feladat. 

Vándorgyűlésünk anyagát sajnos nem közölhetjük teljes egészében. Négy 
előadás írásos változatát nem kaptuk meg, így Barna Gábor, Bartha Elek, Jung 
Károly és Vas Géza értekezésének közlését ő l el kell tekintenünk. 

Végül ezúton is köszönetet mondunk az Illyés Közalapítványnak és Sza-
badka Község Képvisel ő-testülete Művelődési Titkárságának támogatásáért, 
amellyel lehetővé tette a rendezvény megszervezését, az utóbbinak és az Üzenet 
szerkesztőségének pedig azért, hogy alkalmat adott az írásos anyag megjelente-
tésére. 

BESZÉDES VALÉRIA 

Számunk a Nyílt Társadalom Alapítvány 
támogatásával jelent meg 
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BOSNYÁK ISTVÁN 

KÖSZÖNTŐ  

Tisztelt tanácskozás, kedves vendéglátóink! 

Szakmai közvéleményünkben még feledésbe se merülhetett a Jugoszláviai 
Magyar Művelődési Társaság Kiss Lajos Néprajzi Szakosztályának közelmúlti, 
idén nyáron megtartott nemzetközi konferenciája, melynek témarepertoárján a 
gyermekélet folklórja szerepelt, s amelynek házigazdája a zentai Thurzó Lajos 
Közművelődési Központ és Városi Múzeum volt, s tágabb m űvelődési közvéle-
ményünkhöz alighanem még el sem juthatott a Létünk című  honi folyóirat 
ugyancsak idei tematikus kettős száma, amely néprajzi szakosztályunk 1994. évi, 
szintén szakrális néprajzzal foglalkozó, bezdáni tanácskozásának az anyagát 
közli — és lám, a társaságunk megalakulásától kezdve mindmáig kétségtelenül 
legtevékenyebb szekciónk máris újabb nemzetközi értekezletet szervezett, ezút-
tal sem önkörébe zárkózva, hanem Szabadka község képvisel ő-testülete mű-
velődési osztályával karöltve, s ezúttal is a vallásos néprajz egyik fontos tárgykörét 
választva az értekezések kerettémájaként. 

Miért a társszervezés, miért a népi vallásosság ezúttal is? 
Egyrészt azért, mert a JMMT már az alapító dokumentumaiban is progra-

matikusan, az immár mögöttünk maradt háborús fél évtized során pedig gyakor-
latilag is az intézmény-, szervezet- és régióközi együttm űködést szorgalmazta, s 
épp az idén nyáron megtartott jubiláris közgy ű lésén erősítette meg irányultsá-
gának egyik alapelvét, miszerint a m űvelődési, művészeti és tudományos önkor-
mányzatiság kivívásához és gyakorlati érvényesítéséhez társaságunk nem az ún. 
„modellek", „koncepciók" és „lépcs ők" absztrakt, olykor-olykor papírszagú és 
némiképp doktriner világában igyekszik a maga szerény lehet őségeihez mérten 
hozzájárulni, hanem szellemi életünk reális táptalaján állva, mindenekel őtt a 
meglévő  és leendő  hivatásos intézményeinkkel, civiltársadalmi szervezeteink-
kel és falusi, mezővárosi meg városi önkormányzatainkkal együttm űködve gya-
korlatilag is. 

És ugyanígy, mai témaválasztásunk sem véletlen szüleménye; valójában ez 
is természetszer űen következik társaságunk alapvet ő  programatikus irányvéte-
lébő l, melynek egyik központi értékfogalma az eszmei és esztétikai, világnézeti 
és művelődéspolitikai, tudomány-módszertani és alkotói sokszólamúság. En-
nek a programatikus elkötelezettségünknek a jegyében kaphattak helyet társa-
ságunk legelső  alapító tagjai között azok az értelmiségi társaink is, akik a közel-
múltban a keresztény értelmiségiek társulását is létrehozták, s ugyanennek az 
elvi, gyakorlati pluralizmusunknak a természetszer ű  következménye az is, hogy 
néprajzi szakosztályunk immár folyamatosan, módszeresen és tervszer űen a ku-
tató- és kiadótevékenységünk, nem utolsósorban pedig szakmai értekezleteink 
és egyéb tudománynépszerűsítő  rendezvényeink terítékén tartja a népi vallásos- 
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ságot is. Ám közel sem mint holmi divatos vagy konjukturális szaktémát e diva-
toknak és alpári konjuktúráknak is oly buzgón áldozó, s nem kis mértékben 
szemforgató mai id őkben; a szakrális néprajz ugyanis nyilván annak a tudatában 
kap némi prioritást is szakosztályunk egész tevékenységében, hogy ez a diszcip-
lína az előző  politikai rendszerben jórészt érthet ő , ám közel sem igazolható 
módon néprajztudományunk és folklorisztikánk peremére szorult. 

A mondottak jegyében tolmácsolom hát társaságunk intéz őbizottságának 
kollegiális üdvözletét tanácskozásunk társszervez őihez, hazai és anyaországi 
előadóihoz és érdekl ődő  publikumához, nem utolsósorban pedig rendezvé-
nyünk nem magyar ajkú résztvevő ihez. 
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RICZ PÉTER 

TEMETKEZÉSEK A RÉGÉSZETI KOROKBAN 
AZ AVAR TEMETŐK OLDALPADMALYOS SÍRJAINAK NÉPRAJZI 

PÁRHUZAMAI 

BEVEZETŐ  

Ezen ismeretterjesztő  munka terjedelme nem ad módot az egyetemes em-
beriség valamennyi halotti szokásának részletes leírására, ezért a címben foglal-
takat szűkebb hazánk, de azon belül is a Duna—Tisza közének vidékére vonat-
koztatjuk. E két ősi, bő  vízhozamú folyam hosszú évezredekre, s ő t évtizedekre 
meghatározta a partjain, illetve az általuk behatárolt lösz, valamint futóhomok 
fedte területeken él ő  népek, népcsoportok, törzsek vagy mikro szint ű  emberi 
társadalmak életformáját és azon belül rituális szokásaikat. Ezek a szokások 
régészeti vagy, nevezzük úgy, történelmi koronként váltogatták egymást. Mivel 
a temető  a mindenkori emberi társadalomban a HOLTAK VÁROSA (ma is, de 
így volt ez az emberiség történelmében a kezdetek kezdetét ő l) — a különböző  
korokban különbözőféleképpen képzelték el a TÚLVILÁGOT, azaz a földi 
ember által soha nem ismert örök valóságot. Nem csoda hát, ha az egymásról 
nem tudó (legalábbis az esetek többségében) embercsoportok temetkezési szo-
kásai és az azt megtestesít ő  temető i nagyban különböznek egymástól. 

Azonban egy valamiben minden temet ő , pontosabban mondva 'TEMET-
KEZÉSI HELY (mivel egyes korai, fő leg kőkorszaki kultúrák halottaikat nem 
különítették el az élőktől, hanem a településeken belül temették el őket) meg-
egyezik. Ez pedig a lokáció, vagyis a temetkezésre kiszemelt hely földrajzi fek-
vése. Kivétel nélkül vízmentes magaslatokon alakultak ki a temet ők, mint aho-
gyan a kőkorszaki és más települések is ilyen pontokon találhatók. A temetke-
zési helyek kijelölésére általában a déli-délkeleti, illetve délnyugati partoldala-
kat választották. Ennek két fő  oka volt. Egyrészt a TALAJVÍZ, másrészt a RÁ-
LÁTÁS ténye, mivel szemmel kellett tartani a temet őt, mert bizony az egyik 
leggyarlóbb emberi szokás, a SÍRRABLÁS veszélyére minden korban számítani 
lehetett. 

A RÉGÉSZETI KOROK TEMETKEZÉSI TÍPUSAI 

A legtermészetesebb temetkezési mód az elhunyt személy sima elhantolá-
sa, akár felöltöztetve, akár csupán egy lepelbe csavarva vagy anélkül, anyaszült 
meztelenül. Szakmai zsargonban ezt nevezzük csontvázas temetkezésnek. Egy 
bizonyos idő  után, a talaj összetételét ől és a halottat körülvevő  egyéb közeg 
vegyi hatásának függvényében (p1. fakoporsó, fakripta, szilárd anyagból épített 
sírkamra stb.), a test lágy részei, a mikroorganizmusok m űködése folytán, foko-
zatosan lebomlanak. A bomlási folyamat utolsó fázisában semmisülnek meg a 
szarurészek (körmök), illetve a sz őrzet (haj). A kalcifikálódott részek, mint ma- 
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Jellegzetes középkori csontvázas 
	

Csontvázas zsugorított sír a bronzkorból. 
keresztény sír Hajdújáráson 	 . az áldozati edényekkel 
Kővágó (XII —XIV. század) 

	
(a szabadkai építészeti egyetem udvarában) 

ga a váz (csontváz), a koponya és a fogak, ellenállnak az egyszer ű  biológiai bom-
lásnak, így a csontvázas temetkezések esetében akár több ezer éves csontleletek 
is kitűnő  állapotban kerülnek el ő . Az általunk vizsgált területen nincs tudomá-
sunk mumifikálásról, azaz a halott testének mesterséges meg őrzésérő l. Elkép-
zelhető , hogy az őskor folyamán ilyen szándék létezett (erre a halmoknál még 
röviden kitérünk), ám a régészeti leletek tanúsága szerint mindez nem járt si-
kerrel. A csontvázas temetkezést folytató embercsoportok hiedelemvilágában 
(vallásában) fontos szerepet játszott a feltámadás kérdése. A halottakat igen 
gyakran nagy pompával, gazdagon feldíszített ruhákban, ékszerekkel, illetve fegy-
verekkel temették el kellőképpen felkészítve őket a túlvilági életre, amit a fenti té-
nyezők alapján minden bizonnyal valahogy úgy képzeltek el, mint a földi életet — 
természetesen a mindennapi nyomorúságok nélkül, „mennyországszer űen". 

Teljesen más hiedelemvilágban éltek azok a népcsoportok, amelyek a te-
metkezések másik nagy alapmódozatát gyakorolták és szeretetteiket máglyára 
helyezték, hogy elhamvasszák (megsemmisítsék) minden földi maradványukat. 
A hamvasztásos temetkezés már nagyon korán jelentkezik. Egyes kutatók véle-
ménye szerint eredetileg egy-egy járvány megel őzése indította az embereket a 
halottak elégetésére, ami a kés őbbiekben vallási szintre emelkedett. Természe-
tesen ennek bizonyítása legalább annyira lehetetlen, mint teljes cáfolása. Tény, 
hogy a halott elhamvasztása id ővel egészen más jelentőséget kapott és ma már 
mint fizikai folyamat jelen van a világvallások mindegyikében. 
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A két alapvető  temetkezési típuson belül különböz ő  szokások alakultak ki, 
amelyek egyes népeknél nagyon szigorú szabályosság, helyesebben mondva tör-
vény szerint, míg másoknál lazább formában bizonyos kombinációk megejtésé-
vel következtek be. Az alábbiakban ismertetjük ezeknek a szokásoknak a válto-
zatait. 

I. CSONTVÁZAS '1'bMETKEZÉS 

Természetes kinyújtott helyzetben a háton — minden kétséget kizárólag 
ez a temetkezési mód, mint maga a neve is mondja, természeténél fogva a legel-
terjedtebb formája a halott elföldelésének. A karokat vagy párhuzamosan a test 
mellett vagy az alsó karokat a hason behajlítva és a kezeket összekulcsolva he-
lyezték el. A hátára fektetett személy fejét az esetek többségében feltámasztot-
ták. A régészeti korokban ez a feltámasztás mindig szerves anyaggal történt, 
ezért ennek felbomlása után a koponya fels ő  része elmozdult, míg az alsó állka-
pocs túlnyomórészt az eredeti helyén maradt. Ritkább esetben a térdek elmoz-
dulása is tapasztalható (egymástól való távolodás jobb, illetve bal oldalra), ami 
azt igazolja, hogy a temetés pillanatában még nem oldódott fel a halált követ ő  
merevgörcs. 

Zsugorított helyzetben való temetés — egyik, ma már divatjamúlt formá-
ja a csontvázas temetkezésnek. Az emberi kultúrák korai id őszakában (kőkor-
szak, bronzkorszak) idején nagyon kedvelt temetkezési forma volt. A holtteste-
ket minden bizonnyal erőszakkal (p1. bőrhuzallal vagy zsineggel) „összenyomo-
rították", ami elsősorban abból állt, hogy a térdeket szorosan a hasig felhúzták. 
A kezeket figyelmesen tenyérrel egymás felé fordítva a fej jobb, illetve bal oldala 
alá helyezték. A férfiakat többnyire a jobb, a n őket pedig a bal oldalukra fordí-
tották, de ez nem általános szabály. 

Ülő  vagy álló helyzetben eltemetett halottal a néphagyományokban 
számtalanszor találkozunk, ám a régészeti feltárások tanúsága szerint csak a 
legritkább esetben fordulnak el ő . Különösen vonatkozik ez a megállapítás álló, 
vagyis függőleges helyzetben való temetésre. Szinte fizikai lehetetlenség álló 
helyzetben a földbe süllyeszteni a halottat és valójában értelme sincs ennek 
(esetleg valakit állva befalazni pl. büntetésb ől, de ez már más eset). Ezzel szem-
ben az „állóholtak" legendáját a régészet részben megoldotta. A Duna—Tisza 
közén számtalan meredek partoldal van s közöttük olyanok amelyek csak az 
elmúlt évszázadokban alakultak ki a mai formájukban — mégpedig partszakadás 
miatt. Az ilyen helyeken fellelhet ő  egykor fekvő  csontvázas sírokat a laikus 
szemlélő  könnyen „álló helyzetnek" ítéli meg. Egy további „bizonyítéka" az állí-
tólagos függőleges temetkezésnek az utóbbi id őben mind nagyobb számban 
előkerülő  ún. fülkesírok, amelyek esetében a halott elrejtése céljából el őbb ki-
ástak egy „szabályos sírgödröt" (általában téglalap alakút), majd annak hosz-
szanti tengelyében, folytatásként alagutat (fülkét) fúrtak. Az eddigi eredmények 
alapján ezek az „aknák" 40-45 fokos szögben lejtenek lefelé — ugyanis ily módon 
lehetővé vált a halott becsúsztatása a sz űk vájatba. Fülkesíros temetkezés főleg 
a népvándorlás korában dívott és kit űnő  fogásnak bizonyult a sírrablók ellen. 
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Bizonyára a régi irodalomban emlegetett „szarmata állósírok" esetében is vala-
mi hasonlóról van szó. 

Ami az ülő  helyzetben való temetést illeti, nagyon ritkán ugyan, de el őfor-
dult. Ilyen esetekben a halottat kinyújtott lábakkal feltehet ően egy trónszer ű-
ségre ültették, majd a ceremóniát követ ően köréje sírkamrát építettek, végül 
pedig halmot hordtak a sírra. 

Habár nem tartozik az eddig felsoroltak egyik kategóriájába sem, szólnunk 
kell a hasra fektetett vagy brutálisan a sírgödörbe bedobott (ugyancsak arccal 
lefelé) halottakról. Habár erre megfelel ő  bizonyítékok nincsenek, mai logikával 
valamiféle büntetésre kell gondolnunk. Némileg zavarólag hat az a tény, hogy 
ha már valakit büntetni akartak, miért temették a szigorúan a hierarchikus 
rendben kialakított temet őbe és nem annak szélébe. 

Ami a csontvázas temetkezési módokat illeti, még három nagyon fontos 
tényező t kell figyelembe venni. A sírgödör ALAKJA, MÉLYSÉGE és 
IRANYÍTÁSA alapvetően meghatározhat egy-egy temetkezést. Különösen vo-
natkozik ez az utóbbira, mivel az egyes embercsoportok, illetve hiedelmek a 
sírok tájolásánál nagyon szigorú szabályokat követtek. Sok esetben pl. a régé-
szeti leletek hiányában egy-egy magányos, de néha akár több sír pontos krono-
lógiai behatárolását épp a tájolás segíti el ő . 

Végezetül még egy jelenségr ő l kell szót ejtenünk, amelynek pontos magya-
rázatával ez idáig adós maradt a tudomány. Ez a halott csonkítás kérdése, ami 
abból áll, hogy sok esetben egyes végtagrészek (kéz, láb), esetleg a koponya 
hiányoznak a sírokból. Mivel a legkülönbözőbb korokból származó csonkítást 
ismer a régészet, nagyon nehéz valamiféle összefüggést, még kevésbé rendszert 
felállítani e furcsa hagyományt illet ő leg. Volt egy időszak, a RÉZKOR (átme-
neti korszak a kő - és a bronzkor között) — ezt ugyan szakemberek egy része 
megkérdőjelezte —, amikor az egyes sírokból idegen testrészek csontjai is el őke-
rültek. Az esetek többségében azonban, „csak" a kézfej, lábfej vagy a koponya 
hiányzik. Több elmélet született e jelenség megmagyarázására, ám közülük 
egyik sem fogadható el maradéktalanul, amolyan „hiszem is, nem is" gondolatra 
ösztönzik a kutatót. Talán a legmeggy őzőbb az az elképzelés, miszerint a halott 
egyén fizikai visszatérését ől (feltámadásától) féltek az él ők, amit egy levágott 
lábfej jel elvben meg lehetett akadályozni. Egy szemléltet ő  példa ennek a 
— mondjuk úgy — „logikus" elméletnek a gyengeségére: akkor viszont miért kel-
lett a holttestet lefejezni, hiszen egy fej nélküli „visszajáró" még szörny űbb ha-
tást fejthetett ki. Valószín űleg ez a jelenség is, sok mással egyetemben, az em-
beri múlt, azaz a régészet örök titka fog maradni. 

II. HAMVASZTÁSOS TEMETKEZÉS 

a) Urnasíros temetkezés — megjelenése a bronzkor legelején a még félig 
kőkorszakinak számító, de a rezet már ismer ő  és használó kultúrák idejében 
kezdődött. A holttestet máglyán elégették, majd annak maradványát (bizonyára 
csak egy részét) egy nagyméret ű  edénybe, az ún. halotti urnába helyezték. Ezt 
követően az urnát, melyet sokszor fed ővel leborítottak, néhány kisebb edény 
társaságában eltemették. Ezek az „áldozati edények" minden jel szerint a halott 
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számára készített útravalót (ételt s italt) tartalmazták. Mivel esetenként számuk 
változó, pontos rendeltetésük még vita tárgya. 

b) Máglyamaradványok sima elföldelése — egy ritkább formája a hamvasz-
tásnak. Ebben az esetben a gyászolók nem vettek igénybe semmilyen segédesz-
közt, hanem a máglya számára kiásott sekély égésteret egyszer űen lefedték föld-
del és így alakították ki a sírhelyet. Szakmai berkekben ezt a temetkezési módot 
általánosan elfogadott tényként a különböz ő  szláv törzsekre vonatkoztatják. 
Nagyon nehéz, sok esetben lehetetlen ezeket a temetkezési helyeket feltárni, 
különösen akkor, ha a máglyamaradványok között semmiféle régészeti lelet 
sem található. Persze az is lehetséges, hogy bizonyos népcsoportoknál szokás 
volt a hamvak szétszórása „a szélrózsa minden irányába'. Ilyen temetkezési 
módról az eddig ismert korabeli írott források nem tesznek említést. 

Urnás temetkezés a bronzkorból az áldozati edényekkel 
Velebit (Kanizsa község) 

A RÉGÉSZETI KORSZAKOK TEMETKEZÉSI SZOKÁSAI 

A Kárpát-medencét és azon belül a Duna—Tisza közét megjárt emberi ún. 
kultúrák, majd később már etnikumok (népek) id őrendi behatárolását a tudo-
mány három alapcsoportba sorolja. Ezek az OSKOR, a RÓMAI KOR (a mi 
esetünkben SZARMATA KOR) és a KÖZÉPKOR, amelynek bevezet ő  (átme-
neti) fázisa, a HONFOGLALÁS KOR önálló történelmi korszakként szerepel. 
Területünkön az újkőkortól (neolitikum) a középkorig mintegy 8-10 000 éves 
intervallumban az egymást követ ő , egymásra rétegez ő , sokszor egymásba 
szövődő  műveltségek (kultúrák) sokaságát ismerjük. Képvisel ő ik etnikai hova-
tartozásáról az esetek többségében nincs tudomásunk (legalábbis ami az őskori 
népeket illeti). Épp ezért fontos halotti kultúrájuk megismerése. A régészet- 
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tudomány nagy kihívása épp ebben rejlik, a régen let űnt, számunkra ismeretlen 
etnikai csoportok hagyatékának feltárása, melyek segítségével reális képet kap-
hatunk a sohasem látott emberekr ő l. 

Az ÚJKŐKOR (NEOLITIKUM) sok ezer évet ölel fel. Vidékünkön Kr. e. 
8-6000-3000-ig terjed ő  időszakban itt megtelepedett népek (p1. a Kelebiai-, 
Palicsi-, Ludasi-tó mentén és a Tisza régi medrének partjain) halottaikat zsugo-
rított helyzetben temették el, rendszerint K—Ny-i, illetve Ny—K-i irányítással 
(a fej elhelyezésétő l függően). Temetők nem létesültek, a holttesteket a telepü-
léseken belül elsősorban a hulladékgödrökbe hantolták el. 

A RÉZKOR (Kr. e. III. évezred) idején a zsugorított csontvázas sírok mel-
lett megjelentek a hamvasztásos temetkezések. A zsugorított csontvázakat álta-
lában oválisra kialakított sírgödrökben, a hamvasztási maradványokat viszont 
ekkor még csak nagyobb tálakban helyezték el. Mindkét esetben használati tár-
gyakat (csontszerszámokat, edényeket), fegyvereket (túlnyomórészt még k őbal-
tákat és kőkéseket-pengéket) és ékszereket (agyag, kagyló, csont, de már meg-
jelentek az első  arany ékszerek is) tettek az elhunyt mellé. 

A BRONZKOR-ban (Kr. e. III—I. évezred) mintegy két-két és fél ezer éven 
át ugyanúgy temetkeztek, mint a rézkorban, mindkét alaptípust használva. Épp 
ezért sok szakember a rézkort mint külön korszakot nem ismeri el. A bronzkor 
egyes szakaszaiban azonban közkedveltté vált az urnás temetkezés. Sokszor 
nagyméretű  urnákban (szigorúan agyagedényekben) helyezték el az elporlasz-
tott egyén földi maradványait. Ilyen esetekben igen gyakran a kisebb méret ű  
„áldozati edényeket" belehelyezték magába az urnába. A bronzkorban kialakult 
nagy (több száz síros vagy még az ezret is meghaladó) temet őkben sokszor a 
csontvázas és a hamvasztásos sírok váltogatták egymást. 

A Kr. e. II. évezred derekáig a vidékünket benépesít ő  népek délkelet-euró-
pai, tehát balkáni vagy egy kis túlzással mondhatnánk Egei-tengeri (görög) kul-
turális hatás alatt élnek. Mégpedig a régészeti szintézisek szerint hosszú évszá-
zadokon át nagy békességben. Ekkor azonban (Kr. e. 1400-1300 körül), a Kár-
pát-medence népeinek története a továbbiakban a közép- és nyugat-európai 
nagy kulturális körök vonzáskörébe kerül. Ennek a kornak a jellegzetessége egy 
új népcsoport, az ún. halomsíros kultúra temet ő inek elterjedése. Ez az etnikum 
Kr. e. 1300 táján talál szálláshelyet a Duna—Tisza közén, és egy sajátos kultúrát 
hoz létre. A „halomsíros népek" őshazájukból, Nyugat- és Közép-Európa térsé-
gébő l kiindulva, fokozatosan foglalják el a Kárpát-medence térségeit és olvaszt-
ják magukba az itt élő  bronzkori őslakosság maradványait. Valószín ű leg épp 
ennek eredményeként temet ő ikben jelen van a csontvázas, az urnás és a szórt-
hamvasztásos temetkezési forma. A „halomsírok népe" els ő  ízben hoz létre a tér-
ségünkben ún. hierarchikus temet őket, amelyek hűen tükrözik társadalmuk felépí-
tését. A sírok eltér ő  gazdagsága, amely elsősorban a bronztárgyak mennyiségében 
és minőségében mutatkozik meg, egyúttal a társadalmi rétegez ődés jele. Sajnos épp 
ez lehetett az oka, hogy a temet ők nagy részét kirabolták és sokszor csak a rablók 
által „ott felejtett" aranytárgyak igazolják e népesség magas kultúráját. 

A bronzkor utolsó szakaszában (Kr. e. II. évezred legvégén) hatalmas nép-
mozgás indul meg, melynek végén Kelet-Európa sztyeppéir ől megérkeznek az 
első  vaskori törzsek a maguk nomád kultúrájával. 
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A VASKOR (Kr. e. I. évezred) - népeinek nevét (Hérodotosz jóvoltából)  

már ismeri a történelem. Legelőször a keleti pusztákról érkezett kimmerek,  
majd a szkíták és végül a Nyugat-Európából kirajzó kelták telepszenek meg a  

Duna-Tisza közén. Az ún. kimmer törzsszövetség viszonylag rövid élet ű  volt,  
így temető ik is kicsik. Halottaikat természetes helyzetben a hátukon fektetve  

földelték el. Ezzel szemben a szkíták is, a kelta törzsek is mind a csontvázas,  

mind a hamvasztásos temetkezést használták. Ez id ő  tájt megjelenik (legalább-
is pontosan kimutatható) egy új temetkezési forma: a jelképes sír, ahol a sírgö-
dörbe semmiféle emberi maradvány nincs, csupán több áldozati tárgy.  

Az időszámítás kezdetén megsz űnik az őskor és helyét Európa-szerte fel-
váltja az ezeréves birodalomról elnevezett RÓMAI KOR. A Duna-Tisza közét  

azonban a rómaiak sohasem szállják meg. Pontosabban fogalmazva: ez a terület  

nem került római közigazgatás alá. Ezért a régészet egy keletr ől idetelepült nép  
gyűjtőneve után SZARMATA KORNAK nevezi a Kr. utáni első  négy évszáza-
dot. Az iráni népekhez tartozó szarmaták több hullámban (más-más id őszakok-
ban) telepítették be a Duna-Tisza közét és mintegy félezer évig játszottak do-
mináns szerepet. Hiedelemvilágukról-vallásukról nem sokat tudunk, ám halot-
taikat igen különböző  formában, de szigorúan az ún. csontvázas temetkezési  

módon földelték el. Írásunk terjedelme nem teszi lehet ővé a szarmaták temetke-
zési szokásainak részletes ismertetését, ezért csak három alaptípusra térünk ki.  

Legegyszerűbb sírjaik kötelezően D-É tájolásban viszonylag kis mélység-
ben találhatóak, ahol a halottak természetes helyzetben a hátukon fekszenek  

bizonyos (valószínű leg csak szimbolikus) személyi tárgyak kíséretében. Saját  

terepi megfigyeléseink alapján ezekben a sírokban (de nem minden esetben)  

Szarmata kori dél-észak irányítású csontvázas halomsírok 
Ventši ć  (Szabadka község) 
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farönkökb ől kivájt koporsóba temették el az elhunytat. Másik csoportjuk a 
nagyméretű , mély sírgödrökben kialakított fagerendás (boronasír) sírkamrák, 
ahová a halottat teljes pompával helyezték el. Mi sem természetesebb, mint 
hogy ezeknek a síroknak többségét még a kortársak kirabolták. A „gerendasí-
rok" egy része fölé halmot emeltek. Ezek a viszonylag kisméret ű  halmok képe-
zik a szarmaták harmadik fő  temetkezési szokását. Sajnálatos módon vidékün-
kön az intenzív mezőgazdálkodás (szántás) következtében ma már szinte sehol sem 
láthatóak ezek a valamikor 1-2 méter magasságot elér ő  sírhantok. A régészeti ása-
tások folyamán feltárt ún. körgyűrűk által bizonyítható az egykori halom létezése. 

A szarmatákat, mint megannyi más népet, a hunok söpörték le a történe-
lem színpadáról. 375 táján a bels ő -ázsiai hiung-nu eredetű  nomád törzsek átlép-
ték a Volgát és ezzel kezdetét vette az „utolsó nagy népvándorlás", amely végül 
is kialakította a mai Európa arculatát. 

A NÉPVÁNDORLAS korában maguk a hunok mint nép sohasem települ-
tek be a Kárpát-medencébe. A nomád birodalmak korábbi és kés őbbi hagyomá-
nyéi szerint mindössze a vezet ő  nemzetségek kis létszámú csoportjai követték 
nagy királyukat, Attilát, aki a 430-as éveket követ ően a hun központi ordút, azaz 
a hun birodalom fővárosát valahová a Tiszától keletre, illetve más források sze-
rint a Duna—Tisza közére helyezi át. E kis létszámú és rövid ideig itt tartózkodó 
hun népesség temetkezésér ő l keveset tudunk. Szabadka és Szeged között, az ún. 
Nagyszéksósi homokdű lőkben a század elején előkerült egy máglyasír több mint 
130 darab, részben összeolvadt aranylelettel az egyik hun f őember hamvasztásos 
sírjának maradványaként. Attila legendás sírját azonban máig nem találták meg, 
pedig bizonyosan itt kell lennie valahol. Természetesen sem a Tisza medrében, 
sem a mondabeli hármas koporsóban (vas, ezüst, arany), hanem egy homok 
halom gyomrában, a sztyeppi népek ősi hagyománya szerint épített és ma már 
összeomlott hatalmas fakripta maradványai alatt. Hogy el őkerülnek-e a minden 
bizonnyal mesés kincsek társaságában eltemetett nagy király földi maradványai, 
arra pillanatnyilag senki nem adhat választ. 

A hagyományoktól eltér ően (és itt sokszor még a tudomány sem kivétel) a 
IV—V. század fordulóján a hunok helyett germán népek özönlötték el a Kárpát-
medencét. Attila halálát követ ően (453), az V—VI. század folyamán vidékünkön 
a szarmaták megmaradtak őslakosságnak (tehát túlélték a hun hódítást), de 
rájuk telepedtek a Kárpátokból lehúzódó germán gepidák, majd kés őbb más 
germán törzsek. Természetes helyzetben eltemetett halottaik mellé némi útra-
valót és néhány személyi tárgyat tettek. A harcosokat (feltehet ően a kiemelteb-
beket) fegyvereikkel együtt temették el. 

Azután jött egy olyan korszak, amely mer őben megváltoztatta a Kárpát-
medence etnikai összetételét, de ugyanakkor annak katonapolitikai jelent ősé-
gét is. A korabeli kútfők tanúsága szerint I. Jusztinianosz, a legnagyobb bizánci 
császár uralkodása idején a távol- és közel-keleti népeket egyesít ő  AVAR nép-
szövetség első  hulláma éri el a Kárpát-medencét. A „honfoglaló" avarok a bi-
zánci források szerint 567-568-ban vették birtokukba a Duna—Tisza közét. Szi-
laj, harcias, nomád csoportokból állt a magukat avarnak nevez ő  népek konglo-
merátuma. Mert a tudomány ma sem tudja bizonyítani, kik is voltak valójában 

290 



az avarok. 567-et követ ően nagy tömegben szállták meg a Kárpát-medencét és 
hozták létre a negyed évezredig fennálló államukat. 

Az AVAR KOR — a tudomány mai állása szerint — három szakaszra oszlik. 
A „honfoglalók" többségét bels ő -ázsiai nemzetségek képezték, sokadik hullá-
maként a sztyeppi nomádoknak, de kultúrájukban (amely egykoron az őshazá-
ban a nagy ellenfél, Kína kultúráját is magába szívta) messze kimagaslottak 
elődjeik közül. 

A korai avarok, ahogyan a tudomány elnevezte az els ő  avar hullám képvi-
selőit, hatalmas téglalap alakú sírgödröket ástak és azokban fakonstrukciós 
kriptákban helyezték el a halottaikat. Valamiféle koporsót is használtak, e kö-
rül folyik a tudományos vita. Vajon a faanyagból kialakított kripta képezte-e a 
koporsót, vagy kett ős halotti helyet készítettek? Sajnos a korai avar sírok szinte 
kivétel nélkül a rablók áldozataivá váltak, igy ez a kérdés szakmai szempontból 
nehezen eldönthető . Tény azonban, hogy a korai avarok férfit, n ő t, ső t a gyer-
mekeket nagy gondossággal temették el, megfelel ő  állatáldozatok mellett (igen 
gyakran még kedvenc lovaikat is eltemették — ezek a lovas sírok), amire a ma-
gyarázat hiedelemvilágukban, a sámánizmusnak nevezett vallásosságban keres-
hető . Ma mára sámánhit kihalt. A néprajzkutatók ugyan próbálkoznak az orosz 
tundrákon ma is dívó hagyományokban valamiféle folytonosságot bebizonyíta-
ni, de régészetileg ez valami egészen más, más volt az avarok idejében. Más 
szemmel nézve az avarok hiedelemvilága talán az észak-amerikai sivatagi indiá-
nok túlvilági elképzeléséhez állt legközelebb. Hit az örök vadászmez őkön való 
túlélésben. 

Az avarok hitvilága volt az, ami összekötötte az etnikailag minden jel sze-
rint merőben különböző , korai és kései avarokat. Ez utóbbiak a VII. század 
második felében költöztek be a Kárpátok övezte területekre. Halotti szokásaik 
semmiben sem különböztek a korai avarokétól. Sírjaikat rendkívüli gondosság-
gal építették meg (mély, mértanilag szabályos —téglalap alakú — gödrök, fakonst-
rukciók, halotti ágy — Szent Mihály lova —, kripta tet őzet stb.) egyfajta hierarchi-
kus rendszerben, amely minden bizonnyal ebben az esetben is a valós társadalmi 
rendet tükrözte. Az egyetlen nagyobb változást a sírgödrök tájolása jelent. Mi-
vel a késő  avar sírok nagy része érintetlen (in situ) állapotban található, a figyel-
mes régészeti feltárás során rendkívül jelent ős megfigyelésekre ad módot. Ezek 
lényege a következő : Az avarok szigorúan csontvázas temetkezési formát hasz-
náltak (a sámánizmus hatására), ám azon belül igen sok variációt alkalmaztak. 
Négy alapvető  temetkezési forma ismeretes ebb ő l az időbő l. Meredek falú egy-
szerű  sírgödrök, oldalpadkás sírok, oldal-, illetve végpadmalyos (fülkés) temet-
kezések. Egy-egy nagy létszámú kés ő  avar temetőn belül sokszor számtalan vál-
tozatban jelentkeznek ezek a sírtípusok. 

A IX. század els ő  évtizedeiben az avar nép valamilyen „csoda" folytán lát-
szólag eltűnik a Kárpát-medencéb ől. A történelmi kútfők utalása szerint szláv 
népcsoportok szállják meg a térséget, de ezek anyagi kultúrája régészetileg alig 
kimutatható — még akkor sem, ha az utóbbi id őben megszaporodtak a tudomá-
nyosan megalapozatlan elméletek és vélemények ebben a kérdésben. A század 
vége felé megjelenő  magyar honfoglalók jelentik az új etnikai közösséget. 
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A HONFOGLALÁS régészeti hagyatéka két részb ő l áll. Egy előkelő  réteg 
csontvázas temetkezése, az avarokéhoz hasonlóan anyagi b őséggel és állati ál-
dozatokkal (ugyancsak lovakkal vagy más nagy test ű  állatokkal), illetve a köz-
nép temetkezési módja, amely természetszer űen mellőzi a „drága" anyagi áldo-
zatokat. A halottakat mindkét esetben a csontvázas temetkezés hagyományai 
szerint hátukra fektetve földelték el. Ugyanez a temetkezési mód folytatódik a 
keresztény magyar társadalom temet ő iben. 

A KÖZÉPKOR-ban a Szent István-i Magyarország törvényei által keresz-
ténységre térített lakosság, a mai értékrendet figyelembe véve, puritán módon 
hantolja el hozzátartozóit. Hevenyészett, sekélyre kiásott sírgödrökbe termé-
szetes módon, minden jel szerint mindössze egy lepelbe csavarva temetkeznek. 
A keresztény magyar társadalom halottait szigorú szabály szerint arccal kelet 
irányába fordítva, tehát Ny—K irányítású sírgödrökbe temetik tárgyi mellékletek 
nélkül. A korai fázisban (XI—XII. század) ún. soros temet ők alakulnak ki, ahol 
valószínűleg még az ősi nemzetségbeli rendszerben, de már az új hit parancsai 
szerint helyezik örök nyugovóra a halottakat. A XIII. századtól, és itt bizonyára 
a TATÁRJÁRÁS néven emlegetett magyar apokalipszis is közrejátszott, ter-
mészetes magaslatok tetején felépített templomok (kápolnák) köré — mintegy 
megszentelt helyre — szorult össze a temetkezés. Nagyjából ez id ő  tájt jelennek 
meg a fakoporsók, egyes esetekben téglákból kirakott sírhelyek és egy mindmá-
ig tisztázatlan jelenség — a faszénnel „megszentelt" sírok. A jöv ő  régészetére 
hárul a feladat megállapítani e jelenség valós okát, ugyanis fennáll az a le-
hetőség, hogy eredetileg a halottat letakaró, nagyon vékony fadeszkák vagy fa-
háncs elszenesedett maradványai kerültek a sírgödrökbe, azaz a csontok közé. 

Ez idő  tájt telepednek le a Duna—Tisza közén a kunok, akik több mint egy 
évszázadon át természetes helyzetben lév ő  csontvázas sírokba temetkeznek, de 
ősi pogány hagyományaik szerint. A „puritánnak" nevezhet ő  temetkezési szokás 
a XIV—XV. században oldódik, minden bizonnyal részben az egyházi nyomás 
lazulásával, részben a reneszánsz világnézet térhódításával, de nem utolsósorban 
az új balkáni etnikum, a szerbség fokozatos és mind tömegesebb beszivárgásával. 

A HALMOK 

Ha a Duna—Tisza közének népeir ő l és azok temető irő l, illetve temetkezési 
szokásaikról beszélünk, nem hagyhatjuk szó nélkül a halmok kérdését. Vidé-
künkön, amely — mint köztudott — sz űkölködik monumentális régészeti vagy 
történelmi emlékekben, épp a halmok csoportja az, ami nagy jelent őségű  e té-
makörben. Ma már pontosan tudjuk, emberi kéz által emelt (tehát mesterséges) 
halmok — melyek egyben sírhantok is — túlnyomó többségben a Tisza mentén 
(értsd: a régi Tisza partjai mentén) helyezkednek le. Ennek magyarázata abban 
rejlik, hogy a REZKOR utolsó fázisában (amely egyes kutatók szerint a 
BRONZKOR bevezető  szakaszának számít) benyomult a Kárpát-medencébe a 
tudomány által ismert els ő  keleti nomád népcsoport, és mindez ismereteink 
szerint több mint négyezer évvel ezel őtt történt. A nomád betelepül őket sírjaik 
alapján ismerjük, nevüket is innen kapták: okkersíros kultúra vagy másként a 
halomsírok (kurgánok) népe. Ez az etnikum nem volt azonos a már említett 
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„halomsíros kultúra népével". Egy kicsit az egyiptomi fáraók hatalmas síremlé-
kére, a piramisokra emlékeztet ő  halmokat emelt, valószínű leg kiemelkedő  
(uralkodó) halottai számára. A népnyelvben KUNHALMOK-ként, esetenként 
TÖRÖKDOMB-ként maradtak fenn ezek az ősi sírok-sírhantok, amelyek túl-
nyomó többségében eredetileg egy vagy két-három csontvázas sírt takarnak. A 
sok ezer évvel ezel ő tt eltemetett halottakat természetes eredet ű  vörösbarnás 
színű  (innen az okker elnevezés) festékanyaggal vonták be. Írásunk elején utal-
tunk arra, hogy nincs kizárva a rézkorban temetkez ők így próbálták nagyra tisz-
telt halottaikat megőrizni az örökkévalóságnak. A történelem kés őbbi periódu-
saiban az új népcsoportok, melyeknek fogalma sem volt a rézkori halmok ere-
deti rendeltetésér ő l, felhasználták őket temetkezési helyül. Fő leg a népvándor-
lás és a keresztény középkor idején kerültek ún. másodlagos használatba ezek 
az ősi sírhelyek. Az igazság kedvéért meg kell említeni: a rézkori emberek mel-
lett (akik a halmok túlnyomó többségét emelték) néhány halom a kés őbbi ko-
rok utódjai keze által készült. 

Keresztes halom Horgos és Martonos között a vasúti átjárótól északra 

AZ AVAR TEMETŐK OLDALPADMALYOS SÍRJAINAK 
NÉPRAJZI PÁRHUZAMAI 

Az avar korszak idején széles körben elterjedt temetkezési formák a mai 
napig is megtalálhatóak csaknem az egész magyar nyelvterületen, kivéve talán a 
Kárpát-medence nyugati részeit. Némileg zavarólag hat, hogy a néprajzkutatók 
PADMALYOS SIRNAK (vagy egyes területeken PANDALYOS SIRNAK) 
neveznek minden olyan sírgödröt, amelyben meghatározott formai kialakítás 
(pl. padka) található, vagy pedig bizonyos sírépítmény (túlnyomórészt fakonst-
rukció, de ez lehet akár tégla, s ő t kőlap is) maradványai lelhetők fel. 
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Ebben az értelemben a néprajzkutatók a következ ő  sírtípusokat ismerik: 
egyes sír — régészeti terminológiával AKNASÍR, 
padkával kialakított padmalyos sír — PADKÁS SÍR, 
cölöpök segítségével megépített padmalyos sír — az avar korban elterjedt 

kialakítási mód, melynek külön szakmai megnevezése nincs, 
oldalpadmalyos sír — PADMALYOS SÍR. 

Maga a PADMALY szó általában „a folyó alámosott partüregét" jelenti, 
amely a szlovénban és a szlovákban ugyanilyen jelentés ű . A magyarban alakult 
ki a sírban lévő , többnyire oldalra vájt üreg jelentése, mégpedig igen korán, 
mivel az egész nyelvterületen általánosan ismert, ami régiségének egyik bizonyí-
téka. 

A padmalyok segítségével lényegében egyetlen sírban három-négy egyént 
el lehetett temetni, ezáltal a kicsiny sírterületet racionálisan kihasználni. Pad-
maly ásása azonban csak kemény talajon ajánlatos, mert a homokban az omlás 
miatt nagyon veszélyes. 

A padmalyos sírok minden kétséget kizárólag a kiscsalád: férj-feleség gyer-
mekek temetkezéseként terjedt el a magyar parasztság körében. Fontos megje-
gyezni, hogy ezt a temetkezési módot a városokban, ha nem is volt teljesen 
ismeretlen, igen ritkán alkalmazták. 

A VI—IX. század időszakában keletkezett avar temet ők mindegyikében 
nem találhatóak oldalpadmalyos sírok. Ennek pontos magyarázatát ma még 
nem tudjuk, de dolgozatunkban épp e célból választottuk a sokolaci avar temet ő  
három jellegzetes oldalpadmalyos sírjának részletes bemutatását. 

A SOKOLACI TEMETŐ  KUTATÁSTÖRTÉNETE 

Sokolac falu (hivatalos nevén Ba čki Sokolac) Topolyától mintegy tíz km 
távolságra északnyugatra egy kisebbnek számító ér nyugati partján helyezke-
dik el. A környék legfiatalabb települései közé tartozik, hiszen az els ő  világ-
háborút követően a szerb hadsereg veteránjai (dovrovoljacok) számára épí-
tették. 

Caknem négy évtizeddel ezelő tt egy családi ház alapjainak ásása alkalmával 
bukkantak az els ő  csontvázas sírokra, melyek mellékletei között jellegzetes avar 
kori edény is el őkerült. Ettő l a helytő l, úgy 150 méternyire keleti irányban 
kezdődött meg a régészeti feltárás 1977-ben. Több alkalommal is folyt munka, 
melynek eredményeként hetven sír került napvilágra. 

A temető  helyének egy félszigetszer ű  löszplatót szemeltek ki, amely eddigi 
ismereteink szerint, azaz a régészeti leletek alapján, a közép és a kés ő  avar kor-
ban (VII—VIII. sz .) volt használatban. A sírok tájolása nyugat—kelet, természe-
tesen kisebb eltérésekkel észak, illetve dél irányú. A kemény lösztalajba beásott, 
átlagosan két méternyi mélység ű  sírgödrökben csak elvétve volt tapasztalható a 
sírbolygatás. Talán épp ennek köszönhet ő , hogy igen sok esetben fakonstrukci-
ók nyomait lehetett megfigyelni. Talán a szerencsés véletlen folytán a sokolaci 
temető  eddig feltárt részében képviselve vannak az avar korból ismert sírvariá-
ciók, de legalábbis a négy alapváltozat, tehát az akna-, padkás, padmalyos és 
fülkés sír, illetve sírok. 
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OLDALPADMALYOS SÍROK 

A sokolaci temető  eddig feltárt részein összesen 11 esetben sikerült megálla-
pítani, hogy a halottat a központi (ál) sírgödör északi vagy ritkább esetben a déli 
hosszanti oldala mentén kialakított fülkébe-padmalyba temették. A néprajzi pár-
huzamok alapján tudjuk, hogy az ilyen temetkezési módnak elrejtés célja is volt. 

Az avar korban minden bizonnyal sokkal inkább, mint a kés őbbi idősza-
kokban. Ezt látszik bizonyítani az a tény, hogy a sokolaci temet őben a padma-
lyos sírok esetében kivétel nélkül tiszta sárga szín ű  löszanyag képezte a sírgöd-
röt kitöltő  földet. Tehát a visszadobált sárga szín ű  szűzföldet nem keverték a 
barnásfekete humuszréteggel. Ez egy rendkívül fontos momentuma ennek a 
típusú temetkezésnek, annál is inkább, mert — mint majd az alábbiakban láthat-
juk — valójában az élőknek alig volt mit félteniük az esetleges sírrablóktól, mivel 
régészeti leletek szinte elenyész ő  számban kerültek elő  a csontvázak mellő l. 

Dr. Czékus Géza elvégezte a sokolaci embertani anyag szakmai kiértékelé-
sét, ezért a halottak nemi meghatározásánál az ő  munkájára támaszkodunk, és 
bemutatunk egy-egy n ő i, férfi-, valamint gyermeksírt. 

3. sz. sír. A szabályos téglalap alakúra kiásott álgödör (175 X66 cm) északi 
hosszanti falában alakították ki a halott számára az örök nyugvóhelyet. A pad-
maly alja enyhén lejtett befelé, tehát északi irányba. A halottas üreg mélysége 
ugyanannyi, mint az álgödör szélessége (66 cm), magassága 60 cm, boltozata 
ívesen fokozatos lejtéssel ereszkedik a bels ő  (északi) oldal irányába. A n ő i holt-
testet kinyújtott helyzetben a hátára fektették, kezei a törzs mellett helyezked-
tek el, bal lába enyhén be volt görbítve. A koponya elmozdult a bal váll irányába, 
az atlas csigolya pedig a jobb könyék bels ő  oldaláról került elő . A csontok na-
gyon rossz megtartásúak, morzsálódó állapotban voltak. A koponya mellett egy 
fekete, majdnem az egész felületén hullámvonalakkal díszített agyagedényke 
feküdt, szájával a test felé fordulva. A bal vállon nagy fekete dinnyemag alakú 
pasztagyöngy, a jobb fels őkar külső  oldalán pedig egy 10 cm hosszú vaskés, valamint 
egy kettős csonka kúp alakú orsógomb volt. Ugyanitt egy vékony bronzlapocska is 
előkerült, amely mintegy 5 mm vastagságú fosszilis fadarabot szorított magához. 
Eredeti alakját a nagyfokú korrodálás miatt nem lehetett megállapítani. 

10. sz. sír. Mint a korábbi n ő i sír esetében, ez alkalommal is feln őttnek 
kijáró, a szabványosnál is kicsit szélesebbre méretezett (170X70 cm), téglalap 
alakú álgödör készült, amelynek északi oldala mentén képezték ki a halott szá-
mára a 60 cm szélesség ű  teknőszerű  üreget. A padmaly alja mintegy 6-7 cm-rel 
mélyebben feküdt az el őgödör fenékszintjénél. Mennyezete id ővel beomlott, így 
annak kiképzési formája és magassága nem volt megállapítható. A mai fel-
színtől számított 2,45 cm mélységben helyezték el a halott gyermeket, kinyújtott 
helyzetben a hátára fektetve. A csontok meglep ően jó állapotban kerültek nap-
világra. A koponya furcsa helyzetéb ő l, továbbá a test csontjaihoz szorosan tapa-
dó jobb és bal karok állásából arra lehet következtetni, hogy a halottat valamibe 
belecsavarva helyezték a padmalyba, majd keleti irányba néz ő  fejét feltámasz-
tották, mégpedig minden jel szerint magával a sírt kitölt ő  földdel. A jobb láb-
száron állatcsontok, a bal lábfejen viszont egy t űznyomokkal „díszített", durva 
iszapolású, rosszul égetett, szürkés-fekete szín ű  edény feküdt. 
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12. sz. sír. Az egyik legjobban megőrzött oldalpadmalyos sír. Az átlagosnál 
nagyobb méretű  (210X80 cm), szabályos téglalap alakú álgödör északi fala men-
tén alakították ki a 65 cm szélesség ű  üreget a holttest számára. A padmalyt 
valamivel mélyebbre (12-13 cm) ásták ki, mint az el őgödröt, a hossza pedig a 
nyugati oldalon mintegy tíz cm-rel meghaladja azt. Boltozatát ívesen képezték 
ki a nagyon tömör lösztalajban. Magassága a peremné160 cm. A középkorú férfi 
holttestét természetes helyzetben a hátára fektették, szorosan a fels őtesthez 
simuló kezekkel és nyújtott lábakkal. A jó megtartású csontváz helyzetéb ől arra 
lehet következtetni, hogy a halottat valamilyen anyagba becsavarva helyezték el 
a szemmel láthatólag túlméretezett padmalyba, közvetlenül a bels ő  oldal men-
tén. A jobb combcsont forgóján egy nagyobb méret ű, durva iszapolású, gyengén 
kiégetett, szürkés-fekete szín ű  törött edény volt. 

A sokolaci temetőben sehol sem jelentkezett sírkonstrukció. Ez azért kü-
lönös, mert — mint már említettük — a sokolaci temető  akna-, illetve padkás 
sírjaiban nagy számban fordultak elő  famaradványok: cölöp, deszka vagy más 
faszerkezetek látható és tapintható nyomai. Tehát a föld összetételével, azaz 
esetleges kedvezőtlen hatásával nem magyarázható a szerkezet nyomok hiánya. 
Nem volt látható esetleges sírbolygatásnak, de a függőleges sírfalakon sem volt 
tapasztalható bemélyedés vagy más beavatkozás nyoma. Az álgödör fenekét ől 
néhány cm-rel alacsonyabbra kimélyített padmalynak az esetek többségében azt 
a célt kellett volna szolgálnia, hogy a sír nyílását lezárja. 

A Sokolacon feltárt oldalpadmalyos sírok esetében néhány törvényszer űséget 
lehet felfedezni. Ilyen pl.: a sírgödröt kitölt ő  visszatemetett föld egyneműsége (sár- 

ga homogén lösz), a sírok re- 
latív nagy mélysége (átlag 
2 m), a mellékletek hiánya, 
nem utolsósorban a csont- 
anyag többségének gyenge 
mivolta (rossz megtartása). 

Mindezek magyarázatát 
abban kell keresni, hogy az itt 
eltemetett halottak nem le-
hettek egyenrangúak az avar 
társadalmon belül a többiek-
kel. Minden bizonnyal olyan 
emberek etnikai csoportját 
képviselték, akik ugyan he-
lyet kaptak a közösségi tulaj-

<# donú temetőben, tehát szer- 
tartásaikat lebonyolíthatták 
a sztyeppi hagyományok 

4p alapján, ám életükben, tehát 
a közösségen belül, szárma-

K fl ¢x iásuk vagy esetleg hitük mi- 
att, nem élvezhették mind- 
azokat a javakat, amelyek 

A sokolaci avar temet ő  3. sírja 
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egy-egy avar szabad embernek kijártak, így anyagi szempontból egy nincstelen 
rétegét képezték a sokolaci avar közösségnek. 

ÖSSZEFOGLALÓ 

Elképzelhető -e genetikus összefüggés az avar kori (VI—IX. századi) faszer-
kezetes, úgynevezett padmalyos sírok, tehát több oldalról fedett sírépítmények 
között? Mivel a honfoglaló magyarok nem használták általánosan a padmalyos 
sírokat, csak nagy fenntartással lehet valamiféle kontinuitásról beszélni. Még 
akkor is, ha egyes néprajzkutatók a XIII. században betelepül ő  kunokról úgy 
tartják, hogy számukra nem volt idegen a padmalyos temetkezés. Ezzel szemben 
mai ismereteink szerint a legújabb kutatások az ellenkez őjét igazolják, hiszen a 
kun köznépi temetőkben az egyenes falú aknasírok kerültek feltárásra. 

Nagy hasznára válna a tudománynak, ha a néprajzkutatók be tudnák hatá-
rolni a padmalyos temetkezések szokásának kezdetét. A sokolaci avar te-
mető től mintegy öt-hat kilométernyi távolságra található Moravica (Ómoravi-
ca) községben elvétve ugyan, de még a mai napig is temetnek oldalpadmalyos 
kiképzésű  sírokba. A moravicaiak a Nagykunságból rajzottak ki mintegy 210 
évvel ezelő tt és alapították meg bácskai otthonaikat. Karcag környéki temetke-
zési szokásaikat tehát magukkal hozták, így a padmalyos temetkezést is. 
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DR.  HEGEDŰS ANTAL 

A TEMETŐ  TEOLÓGIÁJA 

A temető  teológiájáról hiába keresünk értekezést a keresztény dogmatikákban 
és hittankönyvekben. A végs ő  dolgokról szóló részben viszont annál b ővebben 
olvashatunk azokról az igazságokról, tényekr ő l és jelenségekrő l, amelyeknek 
vetülete kisugárzik temet ő inkre is. Ezek a dogmatikus traktátusok a halálról, 
ítéletrő l, mennyországról, tisztítóhelyr ő l, pokolról és a feltámadásról szólnak. 

A bibliában, az egyház tanításában és az emberi megtapasztalásban az 
ELMÚLÁS igazsága áll az első  helyen. Amíg Madách Ádámja azt sóhajtja fé-
lelmében: „Oh, az a vég, csak azt tudnám feledni" — addig a biblia 480 helyen ezt 
az üzenetet variálja: „Bármit teszel, gondolj a halálra!" (Sir 7,36); „Ne ijedj meg, 
amikor „állj"-t kiált a halál, ez minden el ődödnek s utódodnak vége" (Sir 41,3). 
A temető  ennek az egyik legnagyobb igazságnak érzékelhet ő  bizonysága: „1VIin-
den ember számára az a rendelkezés, hogy egyszer haljon meg" (Zsid 9,27). A 
régi temetési szertartásban minden alkalommal felcsendült a rettenetes igazsá-
got meghirdető  zsoltárének antifónája: „Circumdederunt me gemitus mortis, 
dolores inferni... Körülvettek a halál örvényei... az alvilág kötelékei körülfontak, 
a halálos hurkok rám csapódtak" (Zsolt 18, 5-6). 

A temető  sírjai között sétálva és a feliratokat olvasva szembeötlik a sírok-
ban nyugvók életkorának a színes különbözősége: az egynapos csecsem ő tő l az 
élemedett aggastyánig mindenki képviselve van a holtak birodalmában. A te-
mető  a biztos halál teljes bizonytalanságára figyelmeztet: „Egyetlen ember sem 
tudja felismerni a maga óráját (...) Nem tudja az ember, hogy mi következik, 
nincs ember, akinek hatalmában volna az éltet ő  lehelet, hogy visszatartsa és 
.senki sem ura a halál napjának" (Préd 8,8; 9,12). 

A halálban mindannyian testvérek vagyunk, egymás mellé temetkezünk. 
Mindannyian ugyanabban a nyomorúságos sorsban osztozunk, a por és a férgek 
zsákmánya leszünk (1d. Iz 14,11; Jób 17,14). Már az ősidőkben volt olyan gya-
korlat is, hogy elégették az elhunytakat- bizonyítja ezt a sok ún. urnatemet ős 
lelőhely. Ma is vannak népcsoportok, amelyek t űzben égetik el halottjaikat. 
Azonban mindmáig a földbe temetkezés a legáltalánosabb szokás, amely a leg-
egyszerűbb és az egészségügyi követelményeknek is leginkább megfelel. Ahol 
nehézségekbe ütközik az elhantolás, ott a sziklába vájnak üreget, vagy pedig a 
tengerbe süllyesztik az elhunytat. A keresztény teológia szerint a földbe temetés 
és az ott elporladó holttest fejezik ki a legplasztikusabban a bibliai igazságot: 
„Porból lettél és visszatérsz a föld porába" (Ter 3,19). Ugyanakkor az egyházi 
törvénykönyv 1176. kánonjának 3. pontja megengedi, illetve nem tiltja a ham-
vasztást, kivéve azt az esetet, amikor valaki csak azért akarja magát elhamvasz-
tatni, hogy ezzel kiemelje az egyház iránti ellenszenvét. 

A temető t ősidőktő l szent helynek tekinti az emberiség. Ez a kultikus tisz-
telet töretlenül él a keresztény egyházak felfogásában a mai napig. A már idézett 
egyházi törvénykönyv 1240: kánonjának 1. és 2. pontja szerint ha az egyháznak 
saját temetője van, akkor az egész temet ő t megáldják, ha pedig vegyes te- 
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metőben temetkeznek a katolikus hívek, akkor csak az ő  sírhelyüket áldja meg 
a temető  pap..A szépen gondozott sírok és a síremlékek azt a bibliai tanítást fejezik 
ki, hogy a halállal nem szűnik meg a hozzátartozókat egybekapcsoló szent kötelék, 
és ha mással nem is, de nyugvóhelyének gondozásával, virágok elhelyezésével és 
nevüknek megörökítésével mutatjuk ki irántuk érzett szeretetünket. 

A keresztény temet ők másik teológiai üzenete azonban nagyon sok, még a 
keresztény embernek a szívében és meggy őződésében sem talál visszhangra: ez 
pedig a feltámadásnak a nagy üzenete. Az az igazság, amely igen sok keresztény 
temető  kapubejárata felett azt hirdeti, hogy „Feltámadunk!". Azok a fakeresz-
tek, vagy a sírkövekre vésett keresztek nemcsak a Krisztus halálával való azo-
nosságunkat hirdetik, azt, hogy „vele együtt az ő  halálába temetkeztünk el" 
(Róm 6,3; Fil. 3,10), hanem arra is, hogy „ha Krisztussal meghaltunk, vele együtt 
fel is támadunk!" (Ef 2,6). Igaz, hogy egyes számítások szerint a keresztény hí-
veknek nagyobb része, majd 70%-a szkeptikusan fogadja a feltámadás jézusi 
üzenetét. Pedig a keresztény hitnek alapvet ő  tárgya a feltámadás, még akkor is, 
ha a több százszor említett halál üzenetével szemben a biblia csak negyvenszer 
szól a feltámadásról. Ennek alapvet ő  bizonysága Jézus feltámadása: ő t keresztre 
feszítették és meghalt; Isten azonban feltámasztotta ő t, mint a „halottak zsen-
géjét" (1Kor 15,20). Ezért a test feltámadása általános jelenség: „Ha nincs feltá-
madás, akkor Krisztus sem támadt fel" (1Kor 15,13). A nagy kérdésre, hogy ho-
gyan támadnak fel a halottak, ha már elporladtak a sírban, Szent Pál egy hason-
lattal felel: „Amit elvetsz, nem hajt csírát, hacsak el őbb el nem rothad (...) A 
feltámadáskor Isten testet ad a megholtnak: romlásra vetik el — romlatlannak 
támad fel; dicstelenül vetik el — dics őségben támad fel; er őtlenségben vetik el —
erőben támad fel; érzéki testet vetnek el — szellemi test támad föl" (1Kor 15,42; 44). 

A sírhalmok felett magasodó kereszt tehát nemcsak a halálra, hanem a 
halál utáni életre, a feltámadt életre is emlékeztet minket: „Ha Krisztussal meg-
haltunk, vele együtt fel is támadunk!" Ugyanez a szimbolikája a sírokon gyújtott 
gyertyának is: nemcsak az emlékezésnek a lángját jelenti, hanem azt a fényt is, 
a feltámadás fényét, amely beragyogja a halál utáni életet. A feltámadás hite 
teszi értelmessé a halottakért mondott egyik kedves fohászunkat is: „Az örök 
világosság fényeskedjék nekik." A feltámadt Krisztus megvilágosítja azokat, 
akik a halál árnyékában ülnek (Lk. 1,79). Az ég ő  gyertya a feltámadt Krisztus 
fényességét árasztja és azt üzeni a halál és az elmúlás sötétségével és a kilátás-
talansággal küszködő  temető látogatónak: 

„Ébredj, aki alszol, támadj fel a halálból, 
és Krisztus rád ragyog" (Ef 5,14). 

Ezt kívánja az elhunytnak a régi temetési szertartásnak a Circumdederunt 
melletti másik kedvelt éneke is: „In paradisum deducant te angeli, ut cum Laza-
ro, quondam paupere, vitam habeas sempiternam — a paradicsomba vigyenek az 
angyalok, hogy az egykor szegény Lázárral örök életed legyen". És ezért hangzik 
a temetőben a könyörgő  fohász is: „Requiem aeternam dona eis Domine... Adj 
Uram örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nyu-
godjanak békében. Amen." 
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EHMANN IMRE 

A TEMETÉSEN KÍVÜLI LITURGIÁK 

A temetésen kívüli liturgiák lélekformáló ereje és néprajzi vetülete nem elha-
nyagolható a néprajzkutató számára. A falusi közösség és ember, kihangsúlyo-
zottabb hagyományőrző  volta miatt, itt is a városi embernél szerencsésebb hely-
zetben van, azonban e liturgiák „ismeretlen volta" megjegyzés semmiképpen 
sem akar elmarasztaló ítélet lenni a városi ember rovására. E liturgiáknak van 
ui. egy történelmi kerete, amikor megvalósulnak, illetve megvalósulhatnak. 

Ot temetésen kívüli liturgiát fogok ismertetni. 
A sírdomb, a kripta, illetve síremlék megáldása. Bár az említett megál-

dások a temetési liturgia részét alkotják, napjainkban gyakori az exhumálás, 
amikor új sírboltba helyezik az elhunytat, különösen hirtelen halál esetén, ami-
kor a család még nem rendelkezik saját sírbolttal, vagy egy közös sírba akarja 
elhelyezni szerettei holttestét. Ilyenkor igénylik a megáldást. Az egyháznak erre 
a célra elő írt liturgiája nincsen; a temetési szertartás idevonatkozó részét hasz-
nálja, halottas népének kíséretében. 

Sírdombok és sírboltok megáldása halottak napján. A szertartást min-
denszentek ünnepének délutánján és halottak napján végzi az egyház. Erre a 
liturgiára sincs az egyháznak hivatalos szövege; teljesen megegyezik az el őbbi 
pontban mondottakkal. 

A fenti két liturgiát térségünkben mind a római katolikusok: a rómavárosi, 
a bizánci szertartáson lev ők (görög katolikusok) és valamikor bizonyára az új-
vidéki örmény katolikusok, mind pedig a görögkeletiek (pravoszlávok) végez-
ték, azzal a különbséggel, hogy a keletieknek kötött szöveg ű  szertartásuk van. 

Érdekességként megemlíthet ő , hogy a rómavárosi szertartásúak e két szer-
tartást fekete színben végzik — újabban viola színben is végezhet ő  —, a keleti 
szertartásúak is feketében, bár ez nyugati beütés, az eredeti szín a piros volt. 

A templomból a temetőbe induló körmenet halottak napján. A halottak 
napjának a katolikus egyházban két kiemelked ő  jellegzetessége volt. Az egyik, 
— mindmáig megmaradt — a három szentmise, mely a halottakért mondandó. Az 
I. világháború elején már látható volt, hogy az a háború igen sok emberáldo-
zatot követel majd. Ez indította XV. Benedek pápát, hogy pápasága els ő  évében, 
1915. VIII. 10-i keltezéssel kiadja „Incruentum altaris sacrificium" kezdet ű  ren-
delkezését, melyben engedélyezi minden katolikus pap számára, hogy halottak 
napján három szentmisét mondjon: egyet az összes megholtakért, a másodikat 
tetszés szerinti halottért, a hármadikat a pápa szándékára megholtakért. Egye-
dülálló engedély. Addig csak karácsonykor volt szabad három szentmisét mondani. 
— A halottak napjának másik jellegzetessége volt az említett körmenet a temet őbe. 
A plébános végezte. Ott is, ahol több pap (káplán) m űködött. A plébános reggel 
elmondta a kötelező  szentmisét az összes megholtakért, majd az összes harang 
zúgása kíséretében megindulta körmenet a temet őbe. A káplánok otthon maradtak 
a templomban és folytatólagosan végezték a három engedélyezett szentmisét. 

A körmenet élén a feszületet vitte az egyházfi vagy valamelyik ministráns, 
ugyancsak nála volta szenteltvízhint ő , a tömjénező  és a tömjéntartó. Útközben 
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a fájdalmas olvasót imádkozták a halottakért, megemlékezve Urunk Jézus kín-
szenvedésérő l, hosszabb út esetén a dics őséges olvasó is sorra került, megemlé-
kezve Urunk föltámadásáról és megdics őülésérő l. Halottas egyházi népéneke-
ket is énekeltek útközben. Mivel az egyháznak erre a napra nem volt el ő írt 
körmenete, elmondható, hogy ez a körmenet könyörg ő  körmenet, teljesen a 
nép lelkületéből fakadt. Helyet kapott itt a népi kreativitás, mind a körmenet 
igénylésében, mind pedig az imádság és az énekek megválogatásában. A te-
metőbe érve előírt szertartás következett. Elénekelték a „Ments meg engem, 
Uram, az örök haláltól" kezdet ű  éneket, a Liberát, népnyelven. Ezután követ-
kezett görög nyelven az Uram irgalmazz! Krisztus kegyelmezz! Uram irgalmazz! 
— Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison! Ezután csöndben a Pater noster, 
a miatyánk. Ezalatt a pap meghintette négy irányban a sírokat szenteltvízzel, 
jelképesen kérve ezzel a lelkek számára a b űnök bocsánatát, majd a négy égtáj 
irányában megtömjénezte a sírokat, illetve a benne nyugvó holtak testét. Ez a 
tisztelet jele az emberi test, kihangsúlyozom, az emberi test iránt, melyet a ke-
resztség megszentelt és Szt. Pál apostol tanítása szerint, „a bennetek lakó Szent-
lélek temploma" volt. Ezután két imádság következett, az egyik a plébániakö-
zösségben szolgálatot teljesítő  papokért, valamint a temet ő  (k)ben nyugvókért. 
A szertartást a temet ő  közepén lévő  keresztnél végezték, fekete szín ű  palástban. Ha 
a községnek több temetője volt, a körmenet csak egy temet őbe indult. Az „Adj, 
Uram, örök nyugodalmat nekik! — És az örök világosság fényeskedjék nekik! Nyu-
godjanak békében. — Ámen!" kérések után, a körmenet visszaindult a templomba, 
imádkozva és halottas énekeket énekelve. A templomba visszaérve, a plébános ma-
gányosan elmondta a következ ő  két misét, melyen azonban a nép már nem vett részt. 

E 3. pontban említett liturgia napjainkban már csak a nép emlékében él. 
Az idősebbek még részt vehettek e körmenetekben. Személyes emlékként meg-
említhetem, hogy Csantavéren 1960-ban úgy értesültem, én voltam az utolsó 
káplán, aki egy tiszteletre méltó öreg pap, Takács Gáspár apátplébános mellett, 
aki magas kora miatt már nem végezhette e szertartást, utoljára vezethettem e 
körmenetet. Az akkori hatalom birtokosai a következ ő  évben betiltották azt. Ne 
csodálkozzanak ezen. Városunkban ma is él még egy öreg pap, akit Bajsán, 
1961-ben azért ítéltek 2 heti fogságra, mert az els ő  áldozók fölvonulását a plé-
bániáról a templomba, mintegy 100 méteres úton, úgy értékeltek mint egy poli-
tikai tüntetést a jugoszláv állam ellen. Márpedig ha politikai érdekr ő l volt szó, 
akkor népi igényt, kegyeletérzést, a megholtak iránti tiszteletet és mindent, ami 
a nép lelkébő l fakadt, nemcsak illett, hanem kötelesség is volt sutba dobni. 

4. és 5. E pontokban egy igen ritka liturgiáról szeretnék szólni, melyben, 
bátorkodom állítani, még egyikünknek sem volt része. Ez pedig az új temet ő  
megáldása. Minden település életében egyedülálló és a közösség életében az els ő  
események közé tartozó liturgia. Az egyház a Benedictiones reservatae, a püspök-
nek fönntartott áldások közé sorolta az új temet ő  megáldásának liturgiáját. 

A múltban a közlekedési nehézségek megakadályozták ugyan a püspök je-
lenlétét e szertartásnál, de ilyen esetekben is egy f őesperes vagy esperes végezte 
a püspök külön engedélyével az új temet ő  megáldását. Említésre méltó, hogy e 
szertartást mind a római, mind pedig a bizánci szertartásban fehér szín ű  palást-
ban, illetve felonyban kell végezni. A megáldás elő tti napon egy fakeresztet kell 
fölállítani a temető  közepén. Fakeresztet; ez emlékeztet Krisztus Urunk ke-
resztfájára. Ugyancsak fából, egy háromágú gyertyatartót is f ő  kell állítani. 
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FEKETE J. JÓZSEF 

GONDOLATOK AZ URBÁNUS TEMETŐRŐL*  

 

A temető  közleményei kezdetben általános érvény űek voltak, közért-
hetőek, a jelen és a jövő  számára egyaránt értelmezhet őek. A régi zsidó temet ő  
megteremtette a halottak egyenl őségét — ugyanis egyazon jelrendszer azonos 
jelei tudósítottak a társadalmi ranglétrán különböz ő  pozíciót betöltő  egyének 
elhunytáról. Az sírjelek nem közvetítettek semmiféle társadalmi strukturáló-
dást, nem jelöltek hovatartozást. Ám ahogy er ősbödött a cím- és rangkórság, az 
örök különbözni vágyás belopta magát a sírkertek falai közé is. A földi életben 
betöltött pozíció hangsúlyozott kiemelése és a divathajhászás karöltve vetette 
ki a gazdagra vagy gazdagabbra a „lelki luxusadót". (vö. Erdélyi, 447-448. o.) 

A síremlékek kanonizált, prekondicionált, tradicionális közleményeit sajá-
tította ki az urbánus ember, és helyükbe olyan információkat csempészett, ame-
lyek a közösség számára érdektelenek. 

Az urbánus viszonyok között akadnak olyan jelenségek, a gazdasági vagy 
kulturális érintkezésnek olyan formái, amelyekre az urbánus kultúra rásütötte 
bélyegét, és egy új, de torz alakban élnek tovább. Amint növekedett a lakosság 
száma, változott a közleked ők kora, képzettsége, nyelve, kifejez őkészsége, úgy 
bonyolódott a városi élet, így szakadék keletkezett az urbánus viszonyok és meg-
teremtő i között. A megértés könnyítéséhez a jelrendszer univerzálódására lett 
volna szükség, ami azonban nem következett be. A város és az urbánus jelensé-
gek ugyanis nem csak egy jelrendszerben nyilvánulnak meg. Nem is beszélhe-
tünk kimondottan urbánus nyelvr ő l, jelrendszerről vagy éppenséggel szemioló-
giáról, mert más, közismert jeleket is tartalmaznak, amihez képest az urbánus 
jelrendszer elenyész ő . A bőség gazdagságában pedig a könnyebben befolyásol-
ható ember, s valamilyen fokon mindenki az, egyszer űen saját normákat kiala-
kítva, egyéni jelrendszerrel veszi körül magát a tetszés/nemtetszés elemi eszté-
tikai szabályára hagyatkozván csupán. Vagy mondjam egyszer űbben: torzul az 
ízlésünk, a gondolkodásunk, ami magával vonja magatartásunk torzulását is. 

 

A síremlékek a referenciális mellett még transzkulturális funkciót is ellát-
hatnak, ugyanis az utókor tömérdek érdekes adatot tudhat meg egy let űnt kul-
túráról éppenséggel a síremlékek, temet ők vizsgálata által. 

Az emlékművek és műemlékek esztétikai és etikai töltettel bírnak, és a kor 
világértelmezési koncepcióját közvetítik a befogadó számára. Hogy ezt a közve-
títő  szerepet minél sikeresebben tölthessék be, az emlékm űveket szimbólumok- 

* A következő  észrevételek egy hasonló cím ű  korábbi, kommunkációelmélettel 
foglalkozó dolgozatom azon részletei, amelyek az urbánus folklór néhány jelenségére 
is vonatkoznak. 
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kal látják el (terhelik meg). Azonban ezek a szimbólumok már értelmüket ve-
szítik, mire a passzív szemlél ő  szeme elé kerülnek (nem így a szakember számá-
ra), elidegenülnek t ő le, ugyanis a szociális tudat, a világkép és egyebek változása 
során elveszítik aktualitásukat. A közleményt csak a prekondicionálás teszi 
időállóvá — vagyis ha a szimbólum nem csak azt fejezi ki, amit az alkotója ki 
szeretett volna általa fejezni, hanem olyan módon teszi azt, hogy a szemlél ő  
tudatában ráérezzen az el őzetes kondicionálás folytán, hogy a közleményben 
mit kell látnia. (vö. Hoppál, 39. o.) Ha egy közlemény elveszíti a kapcsolatát a 
tradicionális jel- és jelképrendszerrel, medd ő , dekódolhatatlan, értelmezhetet-
len üzenet marad csupán. 

A sírkertek az elföldelés aktusának színhelyei. Az elföldelés egészségügyi 
feladatához, magához az aktushoz, bizonyos viselkedésmódok, szokások, rítu-
sok kötődnek, amelyek elvégzését a közösség az elhunyt hozzátartozóitól elvár-
ja. Az elvárásnak az alapja a közösségben kialakult formálódó, változó világkép; 
a természetfelfogás, a társadalmi megkötöttségek, a hitvilág, a szokásrendszer 
stb. A temetkezéshez fűződő  kulturális elemek, rítusok eredete és intenzitása 
változatos. A halálhoz, a temetkezési aktushoz és az azt követ ő  gyászidőszak-
hoz fűződő  kulturális elemek összességét tág értelemben fogalmazva nevezhet-
jük temetkezési szokásoknak. A temetkezési szokásokra azonban nem tekint-
hetünk mint valami megkövesedett kulturális. foszíliákra, hiszen pszichológiai 
szempontból gyakorlati célt is szolgálnak. A természet ugyanis a maga radikális 
módján kirekeszti az egyént a kisebb vagy nagyobb közösség életéb ő l, aminek 
szükségszerű  velejárója az elhunyt személyi környezetének, rokonságának, is-
merőseinek erő teljes érzelmi fölindulása. A veszteségérzet leger ősebb formája a 
hozzátartozó elhalálozása esetén lép föl, és ilyenkor elemi er ővel hat. Ezt az érzelmi 
hatást hivatottak a temetkezési szokások fegyelmezni és levezetni. (vö. Kunt.) 

A sírkertek elsődleges funkciójuk mellett emlékhelyül is szolgálnak. A te-
metők tárgyi világa a különféle kegyeleti aktusok lebonyolításának színterei is, 
így kifejezik az ember és a halál archetipikus viszonyát, természetesen helyhez 
és időhöz kötődvén. 

A sírjelek elsődleges funkciója az elhunyt elhantolási helyének jelölése. Az 
általuk közvetített adatok pedig valamilyen ideológia alapján kiválasztott és 
megfogalmazott információk az elhunytról. A sírjel tehát egyfajta médium, 
amely egyirányú közleményközlést hoz létre. Közleményérték ű  lehet a helye, 
méretei, esetenként színezése, sík- és térdíszítményei, feliratai és abbreviatúrái. 

A feliratban közölt adatok megnevezik az elhantoltat, jelölik annak korát, 
születési és elhalálozási dátumát, valamint a sírjel állítójának rokoni-érzelmi 
kapcsolatát az elhunyttal. A szövegszer ű  adatok mellett a sírjelek általános in-
formációkat is nyújtanak az elhunyt vagyoni állapotáról, érdekcsoportbeli ho-
vatartozásáról, nem ritkán ízlésér ől stb. Erre a sírjel kivitelezésének nagyvona-
lúságából és az adalékos szimbólumokból ítélhetünk, pontosabban következ-
tethetünk. 

Amíg a temető  komplex kommunikációs hálózat (vizuális, kinézikus, audi-
tív, gesztusos, proxemikus stb. jeleket közvetít), addig a sírjel a vizuális látás-
észlelés szintjén kommunikatív. A nagyobb, erősebb kifejezőerő  elérése végett 
stiláris megformálásuk igen változatos, azonban az azonos helyhez vagy id őhöz 
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kötődő  formák lényegében statikusak, legalábbis igen lassan változnak. A vál-
tozás ideje függ az alapanyagtól, a helyt ől, az idő tő l, a világképtől. Így a fából 
kialakított sírjelformák sokkal lassabban újulnak meg, mint például a m űkőbő l 
készülők. A formák mellett a feliratszövegek is sablonokhoz köt ődnek, amelyek 
hátterében ismét csak a hagyomány áll. Az id ő  folyamán egy lelki tényező , s 
szelektív percepció, el ősegítette, hogy a sírjelek megjelölésénél az aktuálisan 
visszatérő  eseményt, a halált ne ábrázolják, hanem a f ő  helyen álló szöveg mel-
lett csupán szimbólumokat és díszít őelemeket tüntessenek fel. Központi helyen 
tehát a szöveg áll. A rokokó hatására azonban eluralkodik a díszít őelem. (vö. 
Erdélyi, 480. o.) A dekoráció elveszti bels ő  összefüggését a szöveggel, s hogy 
minél több helyet foglalhasson el, szó- és névrövidítéseket, abbreviatúrákat al-
kalmaznak, s ezzel kezdetét veszi a sírk őművészet hanyatlása. Amikor pedig 
megindul a tömegtermelés a sírk őiparban, a giccs bevonul a temetőkbe. 

3. 

Az urbánus változások az emberi lét lezáró állomását — nyugodtan használ-
hatjuk ezt a közhelyet —, a temet ő t sem kerülték el. Az általam észlelt módosu-
lások négy pontban összegezhet ők: 

a sírjelek megnövekedett „privatizáló" jellege, 
a vagyoni helyzet erősbödő  tükrözése, 
az össze nem illő  formák keveredése, 
a szimbólumok időszerűsítése — közhelyszer űsítése. 

Lássuk ezeket a tételeket részletesebben is: 
1. Általános emberi igény, hogy a fizikai elmúlás utánra hagyjon valamit 

emlékeztetőül az utódoknak, a közösség számára. Van, aki úgy érzi, hogy nem 
elég az, amit életében sikerült megvalósítania, ezért sírhelyet is maga vásárol, és 
elkészítteti az ízlésének megfelel ő  kisebb-nagyobb „emlékművet". Számtalan 
sírkövön láthatjuk csupán a születési dátum feltüntetését, amellyel szemben az 
elhalálozás időpontját kell csak a hozzátartozónak bevésetnie. Talán ez az 
egyetlen, amit az elhunyt életében már nem tudott elintézni. 

A feliratokból ítélve mégis leginkább a hozzátartozók emeltetik a síremlé-
ket „örök emlékül" az elhunyt sírhantja fölé, a végs ő  kegyelet jeléül, amit utána 
több-kevesebb szorgalommal látogatnak és gondoznak. Ezt azonban nem min-
dig az e célra kijelölt helyeken teszik, hiszen a közlekedésbiztonság szempont-
jából veszélyesebb közutaink lassan temet ő i sétányokra hasonlítanak az utak 
mellett elhelyezett számtalan keresztt ől, koszorútól, gépkocsialkatrészekb ő l 
összerótt emlékművektő l. (vö. Rajković, 41. o.) 

A síremlékek magától értet ődően az elhunyt emlékét hivatottak idézni, 
kanonizált felirataik az elhunytról referálnak, azonban a sírjelek mégiscsak ar-
ról tanúskodnak, aki élve maradt, aki készíttette őket. Kitűnően tükrözik a hoz-
zátartozó(k) ízlését, formakultúráját, a széppel kapcsolatos állásfoglalását, s 
mindez mellett az elhunythoz, az elmúláshoz való viszonyát. Mivel a sírjel az 
életben maradottról tesz tanúbizonyságot, az idegenek iránti viszonyát is kife-
jezi, a sírjel erősen privatizált jellegű  lesz, státusszimbólummá válik. A síremlé-
kek kanonizált, prekondicionált, tradicionális közleményeit sajátította ki az ur- 
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bánus ember, s helyükbe olyan információkat csempészett, amelyek a közösség 
számára érdektelenek (paradox módon már a síremlék-birtokos számára is 
azok). 

A síremlékek privatizált jellegével párhuzamosan kell említeni a vagyoni 
állapot erősbödő  kifejezési igényét, az el őkelőséghajhászást. Már a falvakban is 
észrevehető , hogy a gazdagabb családok a temető  elején temetkeznek, ott vesz-
nek sírhelyet maguknak. („A temet ő  a község tulajdonát képezi, s benne vagy 
elő le semmit se lehet eladni, de esetleg az egyházközösség átengedi a nem gon-
dozott sírhelyek »használati jogát«, de más módok is akadnak a sírhelyvásárlás-
ra.” Jung, 162. o.) Az előkelőséghajhászás érvényesítésének tehát egyik formája 
az „előkelő" sírhelyek megvásárlása. Ezért egyes falvakban a temet ő  frontális 
része túlzsúfolt, esetleg többszöri ráásással temetkeznek, míg a temet ő  hátulsó 
része kihasználatlan. 

A városokban, ahol a sorba temetkezés elve esetleg kifejezettebben jut ér-
vényre, a vagyoni helyzet hangsúlyozásának más útjait keresik és találják: mo-
numentális síremlékeket építenek. Ezeket bátran nevezhetjük emlékm űveknek 
is (különösen akkor, ha mellszobor ékeskedik a tetejükön vagy külön oszlopon 
mellettük, előttük). Nem ritkák a szintekre emelt, több lépcs ős építmények, 
hatalmas műmárvány lappal, amelyen minden esetben látható az elhunyt fény-
képe, mellette a sorozatgyártás közhelyszer ű  szimbólumai. Az effajta sírhelye-
ket többnyire egy vagy többszörös vas- vagy lánckorlát veszi körül, a korlát és a 
kő - vagy betonépítmény között pedig ápolt minivirágoskert helyezkedik el. Ér-
dekes módon a vagyoni helyzet kifejezett tükrözését az elhunyt iránti szeretet 
anyagi kifejezésének tekintik. A legtöbb monumentális sírépítményt a fiatalon 
elhunyt gyermekek, a szerencsétlenségben életét veszített jegyespár vagy ifjú 
házaspár sírjai fölé emelték. 

A sírkertek nemes egyszerűségét fölborította az urbánus gondolkodás. A 
temetkezés egyre nagyobb anyagi befektetést igényel, és a hozzátartozók a pén-
zükért szeretnének valami különlegeset kapni. Már az olyan falvakban is, ahol 
a sírhely megjelölése emberemlékezet óta kopjafákkal történik, a tehet ősebb 
családok a kopjafát betonból (!) készíttetik, er őszakot téve ezzel a hagyomá-
nyon, a paraszti vizuális kultúrán. (vö. Major, 240. o.) Miben is állt ez az 
erőszak? A kopjafát ezredéve már csupán tölgyfából készítették, néhány kivé-
tellel akácból. Kézzel faragták, s formaviláguk változatosságáról már könyvtár-
nyi irodalmat jegyez a tudomány. Megmunkálásuk, formai gazdagságuk azon-
ban az öntősablon közbeiktatásával eltűnik, akárcsak a kommunikatív funkció-
juk alapja is. 

Az urbánus temető  formavilága nem a százados hagyományokhoz, hanem 
a divathoz igazodik. A divat mint érték- és ízléskategória annyira befolyásolja 
az egy vagy több nézetre formált síremlékeket, hogy az elhalálozási dátum figye-
lembevétele nélkül is meg tudjuk állapítani, melyek készültek körülbelül egy 
időben, egy divathullám idején. S ő t, azt is, hogy melyeket készítette azonos 
kőfaragó vagy műkőöntő . Leginkább a plasztikusan megmunkált síremlékek 
tartalmazzák a legváltozatosabb és ugyanakkor a leginkább össze nem ill ő  for-
mákat. Az urbánus kultúra által létrehozott formák esztétikai hatása elenyész ő , 
inkább sokkhatással bírnak. Egyes szerz ők szerint a sírdíszítmények ikonikus 
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jellege megszűnt. Ha ez az ikonikus jelleg alatt az ábrázoltnak és az ábrázolás-
nak a felismerhetőségen túlmenő  hasonlóságát értjük, akkor azt kell monda-
nom, hogy a megfigyeléseim ennek az állításnak szögesen ellentmondanak. Más 
kérdés azonban, hogy ezek a sírdíszítmények mit ábrázolnak. 

Egyre gyakoribbak a plasztikusan megformált, több nézetre készített sír-
emlékek, amelyek között akadnak ízléses kivitelezés űek is, de ezeknél is van 
bökkenő . Vagy köztéri emlékm űvekre hasonlítanak, azok sápadt utánzatai, s 
egyáltalán nem sírkertekbe ill ők (téves kontextusba kerültek), vagy olyan szim-
bólumokkal megterheltek, amelyek lerombolják a maradék esztétikai hatást is. 
Ezek a nagyplasztikák leegyszer űsített, mértani formákból építkeznek, minden 
dekoratív tobzódás nélkül. De képzeljünk el egy egyszer ű , vízszintes műkő  tég-
lalap tetejére odabiggyesztett cementgalambot! (Kuriózumként említsük meg 
ezekrő l a cementgalambokról, hogy java részüket telepítésük idején külföldr ő l 
cipelték haza, utazótáskában.) 

Itt említem meg, noha a következ ő  pont alá kívánkozik, hogy mennyi min-
den keveredhet egy síremléken. Magam láttam egy vajdasági temet őben: 

A függő leges műkő  alapra egy fekete márványtábla van díszes, ötvösmun-
kát utánzó csavarokkal er ősítve. Jobb oldalról egy műkőbő l formált angyal, bal-
ról pedig egy mécses. A márványlapon kép: egy, a serdül őkor elején levő  fiú ül 
egy farönkön, lábán m űanyag papucs, kezében táskarádió. Bal lába elé egy köny-
vet helyezett a „m űvész", a címe: ,Üvöltő  szelek". A tábla bal sarkában pedig egy 
dupla szárnyú repül őgép képe. 

Lehet, hogy az összezsúfolt díszítmények híven tükrözik az elhunyt ér-
deklődését, de a közösség és a kommunikáció szempontjából ez nem lehet más, 
mint redundancia, terjengősség, ugyanis ezekre az információkra nincs szükség, 
ha az elhunyt korát kívánjuk közölni. 

Megállapíthatjuk, hogy az urbánus megjelenítésmódnak a sorozatgyártás 
mellett a másik jellemz ője a dekorativitás igénye. Ez a dekorativitás azonban 
közhelyekben merül ki. A síkdíszítmények és a plasztikus megformálás közhe-
lyei között is akadnak olyanok, amelyeket a közgondolkodás befogadott és na-
pirendre tért fölöttük. Egyre rövidebb id ő  kell hozzá, hogy egy-egy új, különös 
forma jelenjék meg a temet őkben, a hagyományos formák közé keveredvén, 
polgárjogot keresvén. Azok a formák pedig, amelyek valami oknál fogva képte-
lenek beilleszkedni a temet ő  szokás- és formavilágába, az elidegenült kegyelet 
képzetét keltik. 

4. Az elidegenült kegyelet okai között fő  helyen az urbánus kultúra azonos-
idejűsége áll. Az urbánus ember a jelenben és a jelennek kíván élni, a minden-
napok aktualitása veszi körül. Ezért igyekszik a sírkertek szimbólumait (síkdí-
szítményeit) id őszerűsíteni. A hagyományos szimbolikus jelek helyét az aktuális 
ikonikus jelek veszik át. Ezeket a jeleket gyakran nehéz elkülöníteni a giccst ő l. 
A műkő lapokon elsődlegesen ábrázolt arcképek, szomorúfüzek, megtört szárú 
rózsabimbók, galambok, újabban banánok (ennek jelképiségét magam sem ér-
tem) után megjelentek a klasszicizáló fél- és teljes alakú aktszobrok (!), az élet-
nagyságú köztéri szobrokra emlékeztet ő  faragványok és mellszobrok. Egy vaj-
dasági temetőben egymás közvetlen közelében legalább hat mellszobor maga-
sodik, távolról kiemelkedvén a többi síremlék közül. Pontosan olyan a látvány, 
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mintha emlékparkba tévedt volna a látogató. Nem egy síron igyekeznek feltün-
tetni az elhunyt foglalkozása mellett annak hobbiját is. Egy márványlapon egy 
rádióamatőrt láthatunk munka közben, a másikon egy labdarúgó készül lövés-
hez. A valóságazonos méretekben, fehér és fekete m űkőből készített futball-
labda szinte mindennapos látvány már a sírkertekben. Akadnak olyan dekoratív 
elemek is, amelyek kevés összefüggést mutatnak az elhalttal. Az ilyenekre szám-
talan példa adódik, de csak egyet említsek, azt, amelyr ől az elhunyt arcképe egy 
televízió képernyőjéről mosolyog a nézőre. 

Az urbánus kultúra tehát a maga aktualitásigényével beépült a temet ők 
kommunikációs rendszerébe is. A modern világ tárgyi ábrázolása ellentmond a 
temetők szellemének és alapfunkciójának, a szép fogalma iránti megváltozott 
viszonyt tükrözi, mégis az ember és a halál viszonyának új, sajátos megfogalma-
zását nyújtja. 
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BORIS MAŠr ć  

AZ APATINI TEMETŐK 

A mai Apatin, ez a Duna bal partján fekv ő  kisváros, hatszáz éves története során 
számtalan felemelkedést és hanyatlást ért meg. Járványok, háborúk, természeti 
katasztrófák és a lakosság vándormozgalmai jellemezték a múltját. Ezek a vál-
tozások hatással voltak a temet ők jellegére is, s ma éppen a temet őket tanulmá-
nyozva követhetjük legjobban az itt élt népek történetét. 

Első  ízben 1350-ben említik Apatint egy közelben fekv ő  apátság birtoka-
ként, amelyről a nevét is kapta. A település a mai várostól északra terült el, az 
akkori fő  Duna-ág mellett. A török uralom idején a település elnéptelenedett, 
az apátság azonban egészen a törökök ki űzéséig fennállt, és a Benedek-rendhez 
tartozott. Arról, hogy az apátság közelében temet ő  volt, 19. századi adatok ta-
núskodnak, amikor a víz alámosta és megsemmisítette ezt a temet ő t. 

A lakosságot a 18. század ötvenes éveiben telepítik újra az Osztrák Császár-
ság és a német államok számos vidékér ő l. Ezzel a telepítéssel fő leg iparosok, 
kereskedők, hajósok és halászok érkeztek ide. Ennek tulajdonítható, hogy a 
város kezdett ől fogva a polgári fejl ődés útját járja, és azonnal elvet minden 
hűbéri elvet, amelyek még léteztek az Osztrák Császárság több vidékén. Aváros 
fejlődését azonban kezdett ő l fogva állandó veszélyben tartották a dunai árvizek. 
Ezek közül katasztrofálisnak bizonyult az 1795. évi áradás, amikor a Duna hul-
lámaiban odaveszett a városnak és er őforrásainak kétharmada. Ezt követ ően 
fölépült a mai város, ám ez a katasztrófa mélyen bevés ődött az emberek tudatá-
ba. A rettegett háború, különösen a második világégés — amikor teljesen kicse-
rélődött a lakosság — nyomot hagyott a városnak és gazdasági életének fejl ődésén. 

Avárosnak ez a múltja nyomon kísérhet ő  a temetőkön is, hiszen azok min-
denben osztoztak a városnak és lakóinak sorsában. Nyomban a telepítés után 
létrejön az első  temető  — a kamaratemplom körül —, de az 1795-ös árvízben 
eltűnik. A város tervszer ű  újjáépítését és Mária Teréziának azt a rendeletét 
követően, hogy temetőket a városok szélén kell létesíteni, már 1778-ban (ami-
kor már bizonyossá vált, hogy az átköltözés elkerülhetetlen) létrejön a város-
központtól délre a mai ún. alsótemet ő . 1814-ben a várostól északra, a kis római 
sáncnál kialakul az ún. föls ő temető  is. Ettől kezdve íratlan szabály, hogy a fő -
utcától délre es ő  alsóváros az alsótemet őbe temetkezik, a föls őváros pedig a 
fölsőtemetőbe. Ma már csak a föls ő temető  működik, az alsótemet őbe mind-
össze az apatini romák temetkeznek. 

A két keresztény temető  mellett Apatinban két zsidó temet ő  is van, s ezek 
sem működnek már. Zsidó családok szintén a 18. század folyamán költöztek 
Apatinba. A zsidók — noha számuk kicsiny volt, szabadságuk pedig korlátozott, 
mivel akkoriban még mindig türelmi illetéket fizettek —, kereskedelmi ráter-
mettségüknek hála, jelentős vagyónra tettek szert Apatinban. Érdekes adat, 
hogy a 18. században a régi apatini templom karzatán megvolt a saját helyük az 
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egyházi szertartások elvégzésére. Ennek a keresztény—zsidó türelmességre valló 
adatnak mégis ellentmond, hogy hol kapott helyet az els ő  — ma is létező  — te-
metőjük. Ez a mai zsidó temet ő tő l és a várostól nagyon messze fekszik, ez utób-
bitól északra, a Duna—Tisza—Duna-csatorna közelében. 

Az Apatinban uralkodó fejlett polgári tudat következtében a temet ő  jelle-
ge és képe csakis az egyes személyek vagyoni állapotától függött, nem pedig 
szociális, vallási és házassági jellemzőktő l. Ahogy a főutca is a vagyonos polgá-
rok palotái és házai számára volt fenntartva, úgy a temet ő  fősétányát is a gazdag 
polgárok mauzóleumai és családi sírboltjai díszítették, a félrees ő  részek pedig a 
szegényeknek és a hajléktalanoknak jutottak. Ami azonban minden polgárt ki-
egyenlített, az a sírok gondozásának és karbantartásának magasan fejlett kultú-
rája. Ezt a szokást Apatin mai lakói is örökölték, úgyhogy a temet ő t bizonyos 
ünnepekre, különösen pedig mindenszentekre virágok sokaságával borítják el 
és rendbe hozzák, jóllehet a város lakóinak többsége görögkeleti vallású. Érde-
kes megjegyezni, hogy más vallásúakat — ilyenek a második világháború el ő tt 
kevesen voltak — megkülönböztetés nélkül temettek a meglevő  temetőkbe. Így 
még láthatók a katolikus temet őben görögkeleti vallásúak régebbi sírjai, amint 
a zsidó temetőben is egy muzulmán sír. 

Ahogy az más temet őkre is jellemző , az apatini temetőkben is a síremléki 
jelképek sokasága fedezhet ő  föl. A katolikus és a zsidó síremlékeken egyaránt 
föllelhető  legrégibb szimbólumok egyike a bánatot jelképez ő  szomorúfűz. A 
békét szimbolizáló olajág, a halhatatlanságot jelöl ő  babérkoszorú és az er ő t 
jelentő  mák ábrázolása olykor a sírokat körülvev ő  kovácsoltvas kerítéseken is 
előfordul. Gyakori a Krisztus szenvedéseire utaló rózsa, a szerelmet szimboli-
záló galamb, régebbi síremlékeken pedig találkozni a mindent látó szemmel is, 
az isteni megismerés jelképével. Az életben és a halálban való egyesülést ábrá-
zoló, egymással kezet fogó kezek képét olykor együtt látjuk a szerelmet jelké-
pező  szívvel és a reményre utaló kereszttel. A kozmikus harmónia jelentését 
hordozó lanttal m űvészek, különösen zenészek sírján találkozunk. Régebbi sír-
emlékeken előfordul a Krisztus testét és vérét jelképez ő  kehely és ostya is. A 
keresztábrázolások különféle változatokban láthatók; leggyakoribbak mint la-
tin és máltai kereszt, illetve mint András-kereszt, amelyet egy koponya és két 
keresztbe fektetett combcsont alkot, s ez egyben a szellemi tökéletesség szim-
bóluma is. Zsidó sírokon ezenkívül előfordul még a Dávid-csillag és a menóra. 
Világi jelek közül nemesi címerekkel, mesterségábrázolásokkal és alkalmi szö-
vegekkel találkozunk még. Az újabb szimbólumok közül a népfelszabadító há-
borút jelképező  ötágú csillag nemcsak a háború utáni id őszakban jelentkezik, 
hanem 19. századi síremlékeken is, ahol alkalmasint az emberi mikrokozmoszt 
kell értenünk rajta. 

A temetőkben valaha ültetett számos növény közül ki kell emelnünk a cip-
rusfát, a szomorúfűzt, a rózsát, az aranyes ő t és az orgonát. Ma azonban e téren 
nincs többé semmilyen megkötés: aminek mindenki igyekszik megfelelni, az az, 
hogy a virágok minél díszesebbé tegyék a sírt. 

Amint a sír helye a pénzbeli képességektő l függött, úgy az emlékm űvek 
küllemét is mindenekelőtt a családok vagyoni állapota határozta meg. Miköz-
ben egyfelő l szerény fa- vagy vaskereszteket látunk, meg olcsó homokk őbő l vagy 
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műkőbő l készült síremlékeket, másfelő l a legkiválóbb minőségű  olasz és jabla-
nicai márványból készült lenyűgöző  emlékművekkel és mauzóleumokkal talál-
kozunk, rajtuk a legismertebb helyi k őfaragók, de ugyanakkor a leghíresebb 
magyarországi művészek műhelyébő l kikerült figurákkal is, amilyenek voltak: 
Hensch Ignác, Kiss György, Kiss Ernő  és Telcs Ede. 

Az alsótemet ő  központi részét az apatini Fernbach család sírboltját magá-
ba foglaló, 1875-ben épült kápolna uralja. Ez egyhajós templom, egy arányos 
haranglábbal, mellette a reményt és az igazságosságot jelképez ő  két szoborral. 
A kriptában kapott helyet Telcs Ede „Krisztus gyermekkel" c. domborm űve. Ez 
az építészeti gyöngyszem azonban folytonos rongálásnak volt kitéve, így most 
nagyon rossz állapotban látható. Ebben a temet őben találjuk a Hermannsdorf 
család sírbolttal ellátott családi kápolnáját is, portálján „A jó pásztor" jeleneté-
vel. A temető  bejáratánál áll a Meier család által emelt harangláb, el őtte a 
Szentháromság és a gyermekét tartó Sz űzanya szobrával. Sok más egyéb munka 
és mesterien kivitelezett síremlék mellett külön ki kell emelnünk a gót bet űk 
írásában megmutatkozó kalligrafikus-képességeket, ezek m űvelői közül is a kü-
lönösen megbecsült apatini kőfaragó, Wilpert mester ügyességét. 

Az alsótemetőnek külön jellegzetességet adnak az újabb korból származó 
cigány sírok. Az apatini romák úgy vették föl a katolikus vallást, hogy sok szo-
kást magukévá tettek, de ugyanakkor saját hagyományukból és kultúrájukból is 
megőriztek bizonyos jegyeket. A német síremlékek ünnepélyességét ől eltérően 
a cigány sírokon a szokványos portréfényképeken kívül gyakran a megboldogult 
életébe bepillantást engedő  fényképekkel is találkozunk, s ezek némelyike egé-
szen intim, pl. az ágyban, vidám kávéházi társaságban, játszó gyerekekkel stb. 
Gyakoriak az elhunyt foglalkozására utaló ábrázolások is (pl. halászok). Furcsa 
szokás a síron hagyni az elhunyt által kedvelt élelmiszerekb ő l is, pl.: almát, bort, 
diót, süteményt, sört, vagy meggyújtott cigarettát beleszúrni. Az apatini cigá-
nyok nagyon szépen karbantartják a sírjaikat, különösen vallási ünnepek kör-
nyékén, amikor érdekes mezeivirág-koszorúkkal díszítik föl a sírokat, az egész 
sírt körberakva velük. 

A felső temető  — noha korra fiatalabb — sok meg őrzött 19. század eleji 
síremléknek ad otthont. Ezek leggyakrabban vöröses k őből készültek neogóti-
kus stílusban, amely a kor építészetében igen népszer ű  volt. A korból származó 
legrégibb síremlék az akkoriban nagy hírnévnek örvend ő  orgonamesteré, Fi-
scher Gáspáré és családjáé. Szép kőfaragómunka még a 19. század végér ől a 
különben apatini születés ű  Hensch Ignác szobrász két emlékm űve. Mindenek-
előtt a Szt. Flórián-szobrot kell annak neveznünk, amely valaha az apatini vá-
rosi parkban állt; azután az anyja sírján látható, trombitába fújó allegorikus 
angyalfigurát. A temet őben található még egy 18. századra datált Szent Antal-
ábrázolás is. Ez az emlékm ű  egykor Nepomuki Szt. János szobrával együtt a 
várost kétfelé osztó Duna-ágon átível ő  hídon állt. A temető  bejáratánál egy 
nagy neogótikus harangláb emelkedik, amelyet a Grün család építtetett adomá-
nyi ajándékként 1908-ban. A felső temető t monumentalitásával a Speiser család 
mauzóleuma uralja, amely a harmincas években épült fekete olasz márványból. 
Megkapó szépségével pedig a Weindl család neogótikus stílusban fehér jablani-
cai márványból épült családi sírboltja nyűgöz le. Még sok kőművesmunka talál- 
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ható ebben a temetőben; közülük is kitűnik szépségével a Speiser család sírján 
látható bánat-allegória. Az újabb korból is akadnak itt apatini m űvészeknek 
érdekes kőfaragványai. Ezek közül Ivan Rakinnak apjáról mintázott, hegesztett 
rézből készült mellszobra méltó külön figyelemre. 

A temető  elő tt egykor az 1870-ben épült kálvária állt egy kápolnával. Az 
oltárképet Jakobey Károly kulai fest ő  készítette. A kálvária a második világhá-
ború után megsemmisült, az említett képet pedig ellopták. 

A zsidó temetők — térbeli elkülönülésüket kivéve — sem a síremlékek 
minősége, sem szimbolikájuk tekintetében nem térnek el lényegesen a keresz-
tény temetőktől. Vörös kőből neogótikus stílusban épült monumentális emlék-
műveivel a régi zsidó temető  magas kulturális szintre és a zsidók nagy gazdasági 
erejére vall. A síremlékek többségének elüls ő  felébe héber nyelvű  zsoltárok 
voltak bevésve, a hátoldal pedig német gót bet űs írással a fordítást tartalmazta. 
Az új zsidó temetőbe a 20. század elején kezdtek temetkezni. Ezt a temet ő t 
magas fal veszi körül, s elkerített helyiségek állnak rendelkezésre a temetés 
vallási szertartásának lebonyolítására is. Mintegy húsz emlékm ű  mellett a te-
metőt a neves zeneszerző , Ábrahám Pál családi sírboltja uralja; ebbe temették 
a zsidó kereskedőcsalád tagjait is. 

A mai apatini temetők szomorúan festenek. A lakosság kicserél ődésével a 
sírboltok tulajdonosuk nélkül maradtak. Avandalizmus prédájává lett, elhanya-
golt temetőknek nemcsak a temetősors jutott osztályrészül, hanem osztozott a 
térség teljes kulturális és m űvészeti kincsének sorsában. Erre a valaha hatalmas 
művelődési kincsre ma egyetlen egyházi vagy állami intézménynek sincs gondja. 
Elborzaszt bennünket a tény, hogy mi, akik nap mint nap tehetetlen szemlél ő i 
vagyunk egy itt létező  kivételes kulturális örökség megsemmisülésének, az ég-
világon semmit sem tehetünk ennek a helyzetnek a megváltoztatásáért. 

Fordította TÚRI Gábor 
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DR. BALLA FERENC 

A BEZDÁNI TEMETŐK  

Bezdán puszta újratelepítését ő l kezdve (1742) azt a területet, ahol a halottakat 
elhantolták, temet őnek nevezték. Nem használták a temet őkert, temetőföld 
stb. elnevezéseket. 

A helység lakosságának nemzetiségét és vallását a XVIII. században két 
dokumentum határozta meg: az 1742-ben kiadott, Bezdán puszta újratelepíté-
sével kapcsolatos ún. telepítési szerz ődés és az 1772-ben Mária Terézia királyn ő  
által kiadott kiváltságlevél, mely a falut mez ővárosi rangra emelte. Az els ő  do-
kumentum első  pontja kimondja: ,,... Említett nemes Magyar Kamara által meg-
engedtetik hogy azon lakósok, akik kívánt Pusztákat megszállni fogják minnyá-
jan Magyarok és Pápisták legyenek..." A második dokumentum tizenegyedik 
pontja elrendeli: ,,... ugyanazon Bezdány mez ővárosnak ne legyen szabad valaha 
is kebelébe befogadni senkit, aki idegen a katolikus vallástól..." 

Német lakosság szervezett letelepítésére a XVIII. század utolsó évtizedei-
ben került sor. Ezek legtöbbjét a második világháború végén, 1944-ben kitelepí-
tették. Helyükbe 1946-ban szerb és horvát nemzetiség ű  népességet telepítettek. 

Bezdán község lakosságának nemzetiségi megoszlása a XX. században 
(Népszámlálási adatok) 

Népszám. 
éve 

Lélek- 
szám 

Magyar Német Szerb Horvát Egyéb 

1881 7715 5834 1462 27 16 

1910 7623 6607 884 19 2 111 

1931 6449 5139 974 270 12 

1961 6813 5366 — 588 744 115 

1991 5475 3731 — 472 451 821 

A mai Bezdán község területén a legrégebbi temetkezési hely az ún. Zöld-
halom. Ide már a vaskorszakban is temetkeztek, 3-4000 évvel azel ő tt. 

A törökök elvonulása után ismét kezdték benépesíteni a tájat magyar, 
szerb, horvát halászok, pásztorok, földm űvesek, iparosok, akik részben római 
katolikusok, részben görögkeleti vallásúak voltak. Mikor megépítették a Szent-
háromság fogadalmi kápolnát 1710 és 1720 között, akkor körülötte temet ő  is 
volt. Bezdán puszta újratelepítésekor, 1743-ban a falu központjában a telepesek 
egy imaházat építettek. Házi Pál plébános még ez év július 29-én elkezdte vezet-
ni a halottak anyakönyvét. Az anyakönyvbe azt is bejegyezte, hogy a halottat a 
templom körüli, vagy a helységen kívüli temet őben helyezték örök nyugalomra. 
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Bezdán község lakosságának vallási megoszlása a XIX. és a XX. században 
(A plébániahivatal adatai) 

Év Róm. kat. Görög- 
keleti 

Református Evangéli- 
kus 

Zsidó 

1803 3903 7 2 — 35 

1833 6115 4 — — 180 

1 . 863 7789 4 2 
• 	

— 231 

1892 9206 7 14 7 271 

1915 7926 4 7 10 193 

1942 6750 1 10 8 47 

195 4000 (kb.) 

A templom körüli temet ő  már 1762-ben — miután elhantoltak benne több 
mind 500 halottat — megtelt. A gyorsan terjeszked ő  mezőváros házai lassan kö-
rülvették a temető t, ezért azt 1772-ben bezárták. Az elkövetkez ő  években gyor-
san fogytak a sírhelyek a városszéli temet őben is. Ezt is néhány évtized múlva 
körülvették az újonnan épül ő  házak. 1794-ben bezárták. 1810-ben mindkét te-
mető  helyét felszántották. Az el őbbi helyén lett a plébániakert, az utóbbi terü-
letét pedig felparcellázták és eladták házhelynek. 

1794-ben, Ujvári Dávid plébános, Vince Mihály városi bíró és Ribényi Ma-
ximilián városi jegyző  idejében két új temető t nyitottak meg. Május 15-én Újvá-
ri Dávid plébános megáldotta a Schilinger Anna alapítványból a templom el ő tt 
felállított keresztet, amelyen egy festett Krisztus-kép volt látható. Május 16-án 
a Déli, május 17-én a Keleti temet őben szentelt meg egy-egy, az el őbbihez ha-
sonló keresztet. A Déli temet ő  a mai Szent István utcában volt, ahol kés őbb az 
óvoda épülete állt, ma pedig a kommunális vállalat m űködik. A Keleti, a mai 
Felső -temető  a Bajai utca alsó részén volt. 

A keresztek megáldásakor az egyházi szertartás alatt a keresztek el őtt há-
rom gyertya égett. A pap a temet ő t és a keresztet szenteltvízzel meghintette és 
tömjénnel megfüstölte, miközben a Miserere cím ű  zsoltárt énekelte. Ezután a 
három gyertyát, amelyek a Szentháromságot jelképezték, feltették a keresztre. 

A keresztfákat a temet ők közepében állították fel, hogy árnyékukból min-
den halott részesülhessen. 

A temető t már körülárkolták, hogy ne járjon be a jószág. Ennek ellenére a 
sírok között mégsem kellett füvet kaszálni, mert a betévedt jószág lelegelte. A 
halottakat sorba temették, de volt külön soruk a 7 éven aluli gyerekeknek. Az 
1820-as évektő l a gyermek halottakat nem választották el a feln ő ttektő l. Az így 
kialakított sorban továbbra sem kaphattak helyet azok a római katolikus, de 
nem bezdáni lakosok, akik váratlanul hunytak el, valamint a kereszteletlen gyer-
mekek. Ez utóbbiak részére elkülönített helyek voltak. A sírgödröt mindig a 
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rokonok, barátok, szomszédok ásták kis mindig a halált követ ő  nap délelő ttjén. 
A mélysége általában két méter volt. A halottat rendszerint úgy helyezték el, 
hogy az arccal napkelet felé nyugodjon. 

1831. augusztus 6-tól szeptember 6-ig kolerajárvány pusztított a városban. 
A kolerában meghaltak száma akkor elérte a 350-et. A legszörny űbb nap au-
gusztus 25-e volt, amikor 29 halottat hantoltak el a temet őkben. Ezekben a 
napokban lehetetlenség volt a halottaknak külön-külön sírgödröt ásni, ezért 
egy hosszú mély árkot ástak, amit állandóan hosszabbítottak. Ez volt az els ő  
tömegsír Bezdánban. 

1873. július 17-tő l szeptember 8-ig végigvonult a városon a második nagy 
kolerajárvány is. Körülbelül 400 áldozatot követelt. A plébániahivatal ajánlatot 
tett a városi képviselő -testületnek, hogy a felmerült problémákra való tekintet-
tel engedélyezze a halottak tömegsírba való temetését, de a város vezet ősége a 
kérésnek nem tett eleget. 

Ezekben a temetőkben még temet őcsősz nem volt. A sírok között fák is 
csak elvétve voltak. 

A XIX. század közepén a gyorsan fejl ődő  város házaival ismét körülzárta a 
Déli, és a Keleti temet ő t. Ezért 1840 és 1850 között ezeket a temet őket is bezár-
ták. 1880 és 1900 között ezeknek a területét is felszántották, kiparcellázták és 
házhelyeknek adták el. Ezt az 1895-ben meghozott törvény tette lehet ővé, mi-
szerint a bezárt temet őket 30 évi nyugalmi állapot után megsemmisíthették. 
Ezekbő l a temetőkből nem maradt meg semmi az utókorra. 

1843-ban és 1844-ben kezdtek temetkezni a ma is használatban lev ő  Alsó-
és Felső -temetőbe. Az előbbiben az első  kőbő l készült keresztfát 1844-ben, az 
utóbbiban 1848-ban állították fel. A két k őkereszt még ma is áll és a hívek 
szorgalmasan gondozzák. 

1934 szeptemberében megtartott községi képvisel ő -testületi gyűlésen 
olyan határozat született, hogy a község a temet őket telekkönyvileg átadja az 
egyházközségnek, azzal a feltétellel, hogy az azokat köteles rendben tartani. 
Mint elsődleges tennivalót a község a temet ők bekerítését jelölte meg. 

1963-ban törvény jelent meg, amelynek értelmében a temet ők kommunális 
objektumok és a jövőben a községek képviselő -testülete által kinevezett igazga-
tási szervek fognak rendelkezni velük. Ezért a község 1964. január 1-t ől a te-
metők üzemeltetését a helyi kommunális vállalatokra bízta. Ma a helyi kommu-
nális vállalat rendelkezik a temet őkkel kapcsolatos bevételekkel. Ez a vállalat 
üzemelteti a lakosság által felépített két halottasházat is. A temet ők tulajdonjo-
ga telekkönyvileg még ma sem rendez ődött el. Ugyanakkora Kálvária tér, a kápol-
nák és a temetőcsőszházak megmaradtak az egyházközség tulajdonában. 

Az Alsó-temető  területe 6 kat. hold és 1373 négyszögöl (1925-ben Bezdán 
község 2 kat. hold legelővel bővítette). A Kálvária tér területe 450 négyszögöl. 

A Felső -temető  területe 3 kat. hold és 290 négyszögöl. 
A bezdáni temetőkben kb. 5000 síremlék van. Ezek közül kb. 3000-ret tu-

lajdonosaik rendszeresen gondoznak, 2000-ret viszont csak részben vagy egyál-
talán nem tartanak rendben. Ez utóbbiak legtöbbjét ben ő tte a gaz, kőkeresztje-
ik pedig megrongálódtak, sok esetben el is d őltek. 
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A temetőkben több plébános, rabbi, állami és községi tisztvisel ő , ügyvéd, 
mérnök, orvos, állatorvos, gyógyszerész, tanár, tanító, író, költ ő , földbirtokos, 
sikeres kereskedő , ismert iparos stb. van eltemetve, de országos hírnévre egyi-
kük sem tett szert. 

ALSÓ-TEMETŐ  

Az Alsó-temető  a község déli részén fekszik, egy-két méterrel magasabban, 
mint a környező  település. így árvízveszély sohasem fenyegeti. A temet ő  bejára-
ta az északi oldalon, a kálváriánál van. 

A mai kálvária 1912-ben, Meszner István plébános idejében épült. 
A bejárati kaputól jobbra látható a gecsemáni kertet ábrázoló dombocska, 

melyen Jézus és az angyal sóskúti kőből faragott szobrai állnak. 
A bejárattól egy 120 m hosszú kitéglázott út vezet a temet őhöz. Ezt az utat 

Kiss Sándor bezdáni kőművesmester építette. Az út két oldalán állnak a stációk, 
melyeket selyemtéglából Viola Béla zombori kőművesmester épített. A stáció-
kat oszlopképek (kiskápolnák) alkotják. A kiskápolnákban terrakotta dombor-
művek vannak. Az oszlopképeket Haász Gyula zombori fest ő  festette. Az osz-
lopképeken márványtáblán aranyozott bet űkkel feltüntették az alapítóik nevét. 
Ez a munka ifj. Stempel Samu zombori kőfaragómester munkáját dicséri. A 
második világháború után a stációkon nagyjavításokat végeztek. Akkor a mun-
kák pénzelő inek nevét fekete festékkel írták fel. A stációk közé vadgesztenye-
fákat ültettek, amelyeket a közelmúltban kivágtak és helyükbe örökzöld tuja 
díszfákat telepítettek. 

Idézek az oszlopképeken található feliratokból: 

A golgota az Alsó-temet őben 
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Nist Mihály és 37 ismeretlen 
közös síremléke 

„Isten dicsőségére építtette / Szabó Pál és neje / Bosnyák Imre és neje / 
Amrein Mihály / és neje / Koch Rozália.” 

„Isten dicsőségére építtette / Vasas János / és neje / Kanizsai Erzsébet. / 
Javítana / Németh Anna / és / Németh Ilona / 1967." 

A keresztút végén van a Golgotát jelképező , ábrázoló dombocska. Itt há-
rom haraszti kőből készült kereszt és három sóskúti k őbő l készült szobor áll. A 
középső  kereszten a halott Jézus, a két széls ő  kereszten egy-egy halott lator 
teste látható. A testek öntöttvasból készültek. A feszület tövében a Sz űz Anya, 
Szent Magdolna és Szent János szobrai állnak. 

A Kálvária keresztcsoport betonalapzatát Jankovits Ferenc bezdáni k őműves-
mester öntötte ki. A kereszteket Kovács Pál bezdáni csoportgazda állította fel. 

A kőkereszteket, kőszobrokat, öntöttvas testeket és a terrakotta stációké-
peket a budapesti Rátay és Benedek oltárépít ő  és műfaragó cég szállította. A 
leszállított kegytárgyak értéke 4400 korona volt. 

A Golgotától balra áll az 1990-ben felépült halottasház. 
A Golgota mögött álla temető  egykori kapujának két hatalmas, selyemtég-

lából készült tartóoszlopa. De maguk a kapuk már emberemlékezet óta nincse-
nek a helyükön. 

A temetőt északról és délr ől temetőárok és drótkerítés veszi körül. Ez 
utóbbi 1967-ben készült. A temetőárokban akácfák nőnek. A temetőben kevés 
a fa. Néhány tuját ültettek. 

A temető  bejáratától jobbra áll a Kuzmán kripta. 
A bejárattól nyugatra, mintegy 60 

m-re a drótkerítés mellett van a Népfel-
szabadító Hadsereg 1944-ben elesett 
harcosainak és a Vörös Hadsereg kato-
náinak tömegsírja. Még megközelít őleg 
sem tudjuk, hogy hány halott van itt el-
temetve. A kisebb gyepes területen álló 
emlékművet a harcos szövetség bezdáni 
szervezete emeltette. „Ovde su sahra-
njeni vojnici (N. O. V. i Crvene armije / 
koji su dali svoje živote / za oslobodenje 
naše zemlje / u 1944. god. / Spomenik 
podiže O. O. Saveza boraca / Bezdan." 

A drótkerítés mellett tovább ha-
ladva nyugati irányba, kb. 70 m-re, 
újabb tömegsírhoz érünk. Húsz-hu-
szonöt évvel ezelőtt ezen a helyen kőke-
reszt volt. A tömegsírról is csak annyit 
tudunk, amennyit a kőkereszt felirata 
elárul. Idézem: „Itt nyugszik / Nist Mi-
hály / 1889-1944 / Nov. 19 / és / 37 isme-
retlen." A kőkereszt mellett négy kis 
kőkereszt is van; ezeken a felirat leko-
pott. Ilyen kis kőkeresztek vannak az Is- 
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terbácon kivégzettek sírjain is. Csak találgatni tudjuk, úgy, ahogy a sírfeliraton 
van, kik is lehetnek ezek az „ismeretlenek' 

A temető  bejáratától kb. 65 m-re keletre található a temet őcsősz düledező -
félben lévő  háza. Az épület el ő tt vannak az 1944. november 3-án az isterbáci 
legelőn kivégzett férfiak sírjai. 99 áldozat volt, a sírkeresztek száma azonban 
csak 70. Néhányukat vagy családi sírboltba helyezték, vagy pedig más helyen 
hantolták el. A kivégzetteket hozzátartozóik 1944-ben ideiglenes sírokba, a ki-
végzési hely közelében pap nélkül temették el. Végleges nyugvóhelyükre 1945. 
március 28-án kerültek. Neveik megtalálhatók mind az egyházi, mind a világi 
hatóságok által vezetett anyakönyvben. Jóllehet minden halottnak kis k őke-
resztet állítottak, a temetés tömegsír formájában történt. A sírfeliratok igen 
rövidek és tömörek. 

„Humel Rudolf / 1897-1944. nov. 3." 
„Balla Imre / 1907-1944. nov. 3." 
„Kiss János / 1912-1944. nov. 3." 
A kis kőkereszteket az emberek Zomborban szerezték be. A sírfeliratokat 

fekete festékkel írták fel. 
A temető  bejárati kapujától egy kitéglázott egyenes út vezet a temet őká-

polnához. A kápolnát Knipl Ferenc 1885-ben építtette. A munkálatok kivite-
lezője Sárközy István zombori építőmester volt. A kápolna felépítése és beren-
dezése 2500 forintba került. Fenntartására még letétbe tettek 359 forintot. A 
temetőkápolnát a Szent sír tiszteletére szentelték fel. 

Az oltárképet Steiner Lajos zombori fest őművész 1884-ben készítette. A 
kápolna belső  berendezése igen egyszer ű . Az oltáron a tabernákulumon kívül 
néhány gyertyatartó, a falakon néhány nyomtatott szentkép, valamint néhány 
pad és egy kis orgona áll. 

A kápolna tornyában a 37 kg-os harangot az alvégi hívek 1924-ben vették 
a szabadkai Ferrum cégt ől, mert az előbbi harangot 1916-ben leszerelték és 
háborús célokra felhasználták. 

A kápolna alatt kripta van. Ebbe a kriptába helyezték örök nyugalomra 
Knipl Ferencnét (1885), Knipl Ferencet (1901). Meszner István plébánost 
(1922), Horvát Gyula plébánost (1966) és Kecskés Andrást (1969). 

A kápolna felirata: „Ezen kápolnát az Isten dics őségére építtette Knipl 
Ferencz és neje Holczveig Gertrud 1885-ben." 

A kápolnától kissé nyugatra van a temet ő  kőkeresztje. A kőkereszten Jézus 
halott teste látható. A kőkereszt tövében Szűz Mária kis szobra áll. Környéke ren-
dezett és azon mindig élő  vagy művirág van. A hívek tartják rendben. 

Az első  világháborúban a különböz ő  harctereken Bezdánból elesett 123 és 
eltűnt 33 katona. Sajnos közülük csak egy nyugszik az Alsó-temet őben (Korsós 
József önkéntes káplár, aki 1916-ban h ősi halált halt). Néhány család azonban 
síremléket állított elesett fiának. A Fels ő -temetőben van Majorits János, az 
Alsó-temetőben Krekó János. Krekó János síremléke a temet őkápolna mellett 
baloldalt áll. A sírfelirat kifejezi azt a mélységes gyászt, melyet a jómódú pa-
rasztcsalád érzett egyetlen fiuk elvesztése miatt. „Ezen emléket emeltettük / 
Krekó János / 1916 július 14-én Galicziában / virágzó életének 19-ik évében / 
hősi halált halt / felejthetetlen gyermekünk emlékére / ki nekünk mindenünk / 
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A szentsír tiszteletére felszentelt 
	

Az Alsó-temet ő  keresztje 
kápolna 
	

1845-ből 

íltető  reménységünk volt / s kit oly távolról / a sírig gyászolunk. / Béke legyen 
porai felett! / Krekó János / 1872-1955 / és neje / Mazák Éva / 1880-1967 / szülei." 

A XX. század első  felében minden halottnak volt fából készült sírkeresztje. 
Legtöbbször két puhafa deszkából készült és, hogy az es ő tő l megvédjék két 
ugyancsak puhafa deszkával vagy bádoglemezb ől készült tetővel beborították. 
A gyermekek sírkeresztjét fehérre, a feln ő tteket feketére festették. Az el őbbie-
ken a halott adatait arany, az utóbbiakon fehér festékkel írták fel. Mivel az 
.lhunytak hozzátartozói legtöbb esetben k őkeresztet állítottak a régi síremlé-
kekbő l csak két- három áll az Alsó temet őben. 

A XX. század második felében továbbra is minden halottnak volt két pu- 
hafából készült sírkeresztje, legtöbb esetben világosbarna szín ű . Ugyanis a fa 
anyagot lakkfestékkel átfestették. Ezeken a feliratokat m űanyagból készítették. 

A feliratok rövidek voltak.P1.: „1912 / Kalinka Karolina / 1994". 
A második világháború utáni id őszakban (1945-1990) az ateistákat pap nélkül 

temették, kereszt helyett ötágú csillagos, piramis alakú táblára írták adataikat. 
Mikor a fakeresztet k őkereszttel cserélték fel, akkor az el őbbit vagy csak 

ráfektették a sírra, vagy újból leszúrták a földbe a halott lábánál. 
A XX. század második felében a k őkeresztek helyébe téglalap alakú sírem-

lékeket kezdtek állítani. Ezek vagy m űkőbő l vagy márványból készültek. Ezekre 
erősítettek fémkeresztet, fényképet, vagy a márványba begravírozták a halott 
képét, az ötágú csillagot, vagy esetleg más jelképet. Néha a sírok giccsesek. A 
sírfeliratokat a század közepéig a kő - és márványkeresztekbe el őbb bevésték, 
majd fekete vagy ezüstszínű  festékkel befestették. Az utóbbi id őben a sírfelira-
tok gravírozással készülnek, de bronzbet űket is használnak. 

319 



A XIX. század végén a sírok helyett kriptát kezdtek építtetni. Ezek a csa 
ládi sírboltok. A kriptáknak a föld felszíne feletti részét kezdetben téglával bo 
rították, kés őbb e célra márványlapokat használtak. A módosabb családok sír 
jaikat még kovácsoltvasból készült kerítéssel is körülkerítették. 

A kőkereszteket a bezdániak a múlt században még legtöbbször Zombor 
ban szerezték be a következ ő  mestereknél: Sziget I., Korm J., Stempel, Stipan 
čević, Šenclerger. Egyesek síremlékeiket a budapesti Gerenday A. és fia cégné 
vásárolták. A XX. század közepén sok k őkereszt Apatinban a Gy őri család kőfa 
ragóműhelyében készült. Az utóbbi évtizedekben a legismertebb bezdáni k őfa 
ragómester Hordosi István. 

Az első  temetkezési cikkeket árusító üzletet Bezdánban Matusek Béli 
1894-ben nyitotta meg. Ma ezeket a helyi kommunális vállalat árusítja. 

A sírokon az emberek virágot is ültetnek, legtöbbször rózsát, krizantémot 
árvácskát és tulipánt. 

A márványlapokkal borított sírokra él ő  virágot tesznek. A virágkultus; 
kezdetét nem ismerjük, de a XIX. század második felében már dívott. A szegé 
nyebbek a XX. század második felében él ő  virág helyett művirág csokrokat é, 
koszorúkat helyeztek a sírokra. 

FELSŐ-TEMETŐ  

A Felső -temető  a község keleti peremén van, egy kisebb magaslaton. Ez 
főleg akkor lehet érezni, ha az ember megindul a kb. 100 m hosszú földúton 
temető  bejárati kapuja felé. A kapuból ma már csak a két tégla kaputartó oszlol 
van, de ezeket is hamarosan lebontják és új kaput fognak építeni. A temet( 
körül nincsen árok. Itt-ott néhány csenevész lombhullató vagy örökzöld fa áll. 

A temető  bejáratától balra van az 1995-ben épült halottasház. 
A halottasház mögött van a temet őcsősz háza, igen rossz. Az épület kelet 

oldalától néhány méterre van egy, a XIX. század közepére jellemz ő  magas 
masszív kőkereszt. A rajta levő  sírfeliratot idézem: „Nemes / Gyalokay Pál , 
ügyvéd / megh. 1859. decz. 2 / élete 45. évében / Nyugodjék békében." 

A Gyalokay család Bácspalánkáról települt át Zomborba. Ott van a családi 
sírboltja is. Sírfeliratukat idézem: „Gyalokay János /1764-1831 / és neje szüle-
tett / Keller Rozália / 1775-1862/ úgy leányuk / Gyalokay Rozália / 1818-1892.' 
A család nevét Gyalokay Rozália örökítette meg azzal, hogy egy alapítványt 
hozott létre, amelyb ő l néhány kegytárgyat Bezdánban is vettek. Hogyan került 
Gyalokay Pál sírja Bezdánba, nem tudjuk. 

A temető  bejáratától a temet őkápolnáig egy egyenes, kb. 100 m hosszú 
betonút vezet. 

A temetőkápolna Volvátz György plébános idejében épült. Ugyanis özvegy 
Szauerborn Anna e célra végrendeletileg 2000 Ft-ot adományozott. A tervet 
Efeller János építész készítette. A munkálatokat Uhlrik Vencel épít őmester 
végezte. A kápolna megépítése 1804 Ft-ba került. 

A kápolna kívülrő l is, belülről is fehérre van meszelve. Az oltáron van a 
tabernákulum, oltárkereszt, négy gyertyatartó, két oltárpárna és az oltárterít ő . 
Az oltár felett álla Szent Annát ábrázoló oltárkép. Fest ője ismeretlen. A meny- 
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A Szent Anna tiszteletére felszentelt 
	

A Felső-temető  kőkeresztje 
kápolna 
	

1848-ból 

iyezetrő l kínai ezüstbő l készült függő lámpa lóg. Néhány pad is van. A torony-
■ ól az egykori 56 fontos harangot 1916-ban levették és háborús célra felhasznál-
ák. 1925-ben a fölvégen lakó hívek a szabadkai Ferrum cégt ől egy új, 48 kg-os 
farangot vettek. 

1848-1849-es honvéd sír nincsen Bezdánban. A szájhagyomány szerint a 
{első -temető  azért van a mai helyén, mert ott 1848-ban egy tüzér honvédszázadost 
emettek el, aki a batinai csatában esett el. A sír helyét mi nem találtuk meg. 

A Szent Anna-kápolnától jobbra áll Schwell Titusz honvéd főhadnagy sírja. 
Tizenkét évi várfogságra ítélték. Kés őbb a megyei politikai életben az ellenzék 
,ezéregyénisége volt. A községben minden társadalmi és politikai megmozdu-
ásban részt vett. Az ő  síremlékét a falu ma is őrzi. Sírfelirata a következ ő . „Itt 
iyugszik /Schwell / született / Mabekovich Terézia / meghalt 1878 évben decem-
)er / hó 12-én 56 éves korában / Béke hamvaira! / Schwell Titusz / megh. 1909. 
ipril. 23 / élt 99 évet / Béke hamvaira!" Az Alsó-temet őben még megtalálható 
3udács József sírja is, aki lajtorjaviv ő  volt Buda várának visszafoglalásánál. Sír-
mlékét azonban már átépítették. 

A kápolna alatt nincsen kripta. A falába be van építve Krieg Jakab aszta-
osmester márványból készült kőkeresztje. Városi bíró volt, mikor 1856. február 
L-én meghalt. Sírfelirata német nyelvű. Feltételezzük, hogy a kőkereszt úgy ke-
ült a kápolna falába, hogy a sírjára építették a kápolnát. Ez a legrégibb síremlék 
L bezdáni római katolikus temetőkben. 

A temető  bejáratától jobbra van két keményfából készült sírkereszt. Ezeket 
fiasított deszkából készítették. Sírfelirat már nincsen rajtuk. A sírhely egyik gon- 
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Sírkeresztek a XIx század második feléb ől 

dozója Györfi Ilona. Állítása szerint a sírban Sipos Mihály (1836-1906) földi 
maradványai nyugszanak, de a keresztet már korábban is használták, mégpedig 
egy régebben elhunyt családtag sírján. Ezek a legrégibb fából készült síremlékek 
Bezdánban. 

A második világháború civil áldozatai tömegsírokban nyugszanak az Alsó-
temetőben. A különböző  harctereken 77 katona esett el. Valamennyi itt van 
eltemetve. A Fels ő -temetőben van két emléksír holttest nélkül. Az egyik Mesch 
Josefé, aki 1942-ben elesett az orosz harctéren. A másik Gábriel Alajosé. Ez 
utóbbi sírfeliratát idézem: „Gábriel Alajos / 1911-1944 / elt űnt Oroszországban 
/ emlékét itt Ő rizzük." 

A kápolnától jobbra van a temet ő  1848-ban állított k őkeresztje. A feszüle-
ten a korpusz öntöttvasból készült. A kőkereszt tövében van egy fémb ő l készült 
kisebb kereszt is ugyancsak a halott Jézus testével, amit már kés őbb helyezhettek 
oda. A keresztek környékét a hívek tartják rendben. 

ZSIDÓ TEMETŐ  

Az 1800 körül megnyitott zsidó temet ő  a községtől mintegy 250 m-re, a 
Gákovára vezet ő  országút mellett van. Hivatalosan 1968-ban csukták be, de a 
zsidó lakosságnak 1944-ben történt elhurcolása után jóformán senki sem temet-
kezett oda. Ma a temető  egy 400 m2  nagyságú cserjésben található. Szögesdróttal 
kerítették be. A temet őben az utak nyomai már nem láthatók. 

Mintegy 40-50 kőből és márványból készült síremlék romokban hever. 
10-15 jól megőrzött síremlék is áll. A temet ő  megmaradását az is segíti, hogy az 
kissé messzebb esik a községt ő l, és hogy a temetőő rházban még mindig van lakó. 

A múlt században emelt sírjelek legtöbbje félkör alakban végz ődő  kőtábla. 
A sírfeliratok héber nyelv űek. 
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A zsidó temet ő  

A századfordulótól a sírjelek tetején hatágú csillag volt. Ezeken a felirat a 
hátulsó oldalon héber, az elüls ő  oldalon magyar nyelv ű  (Klein Henrik 1862-
1906, Weisz János 1840-1914). Már ebben az id őben sok síremléken csak az 
elülső  oldalon volt felirat; ez a jelenség a két világháború között már általánossá 
vált (Steiner Miksa 1853-1907, Bolgár Alajos 1856-1923). Ilyen esetekben fent 
héber, lent magyar volt az írás. 

Vannak sírjelek, amelyeken a héber és a magyar nyelv ű  szövegek felváltják 
egymást. Ilyen sírjele van a Zomborból Bezdánba költözött dr. Goldschmidt 
Dávidnak, aki áttért a római katolikus vallásra és felvette a Gál vezetéknevet. 
Sírfelirata: / héber nyelven / „Dr. Gál Dávid / 1852-1921" / héber nyelven / „Dr. 
Gál Dávidné / szül. Stein Rosa / 1862-1928" / héber nyelven / „Béke legyen drága 
porai felett!" 

Csak magyar nyelvű  sírfeliratot is találtunk: „Itt nyugszik / Spitzer Jakab / 
meghalt tevékeny és áldásos / életének 81. évében / 1933 márcz. Z. / Szeret ő  
hitvesének és gyermekeinek / kegyelete őrzi nemes emlékét. / Áldás és béke / 
lebegjen hamvai felett!" 

Az utolsó rabbival eltemetett zsidó halott ebben a temet őben Cilcer Helén 
(1867-1942) volt. 

SÍRFELIRATOK 

A sírfeliratok a fából készült sírkereszteken mindig nagyon rövidek voltak, 
a kőkereszteken hosszabbak, így több adatot tudunk meg az elhunytról. A XX. 
század második felében a téglalap alakú márványtábla sírjeleken rövid a felirat: 

Fából készült sírkereszt: 
„1930 / Molnár István / 1993" 
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Márványszobor: 
„Bosnyák Pista / a budapesti / kegyesrend űek hatodik / osztályának tanuló-

ja / szül. 1879 / megh. 1895. jan. 1 / Nagyra tör ő  lelkét a teste / nem birta követ-
ni. / Teste a porba leszállt / lelke az égbe repült!" 

Márványkereszt fényképpel: 
„Itt nyugszik / Istenben boldogult / felejthetetlen fiunk / Korsós József 

1 éves önkéntes káplár / Királyért és hazáért / h ősi halált halt / 1916. április 
2-án / 20 éves korában / Gyászolják bánatos szülei / és testvérei." 

Márványkereszt: 
„Itt nyugszik / Istenben boldogult / Balla János / meghalt 1928. április 10. 

életének 78. évében. / Balla Jánosné / sz. Budacs Verona / meghalt 1923. aug. 
24. / életének 76. évében. / Béke poraira!" 

Márványtábla gravírozott kereszttel és fényképpel: 
„Beke Otto / 1950-1991 / Emléke szivünkben örökké élni fog." 
Márványtábla gravírozott kereszttel: 
„Kecskés M. Anna 1907-1978" 
A sírfeliratok bevezet ője az elmúlt századok folyamán hasonló volta római 

katolikus magyaroknál, németeknél, horvátoknál, valamint a görögkeleti (pra-
voszláv) szerbeknél és a zsidóknál is. Minden nemzet tagja sírfeliratát saját anya-
nyelvén íratta fel. Kivéve a zsidókat, akik a múlt században még héber nyelven 
íratták fel, ebben a században a héber mellett magyarul is, de nem volt ritka eset, 
mikor csak magyar nyelv ű  volt az írás. A legtöbbször használt kezd őmondatok 
a következők voltak: 

Magyar Német Horvát—szerb Zsidó 

Itt nyugszik Hier ruhen Ovde poč iva Itt nyugszik 

A sírfeliratok befejez ő  mondatai ugyancsak hasonlóak voltak: Béke porai-
ra! (Friede ihrer Asche!), Nyugodjék békében! (Ruhet in Friedem!), Adjon 
Isten neki örök nyugodalmat! (Gott gebe Ihnen die ewige Ruh!) stb. A zsidók 
által használt befejez ő  mondatok kissé hosszabbak. Például: Áldás és béke le-
begjen hamvai felett!, Béke legyen drága porai felett! stb. 

A horvátok és a szerbek sírfelirataik befejez ő  mondatával legtöbbször arra 
utalnak, hogy ki emeltette a síremléket. Például: Spomenik podiže porodica 
Rađenovići (A síremléket a Radenovi ć  család emeli), Spomenik podiže sin Mi-
le, čerka Milica i Jelica (A síremléket fia Mile és leánya Milica és Jelica emeli) 
stb. Ritkábban használják a csak rájuk jellemz ő  következő  befejező  mondatokat 
is: Večna mu slava! (Örök dics őség neki!), Neka mu je ve čna slava! (Legyen 
örök dicsőség neki) stb. 

Sírfeliratként a magyarok néha ismert költ ők (Petőfi Sándor, József Attila) 
valamelyik versének egy-egy versszakát használják. Vannak figyelmet érdeml ő  
„laikusok" által összeállított szövegek is. Például: (Márványkereszt fényképpel) 
„Családi sírbolt / Csabai József / 1930-1993 / Csabai Borbála / szül. Ódri / 1933-
/ Könnyű  a hant, nehéz a bánat, / Árván maradt hitvesed kesereg utánad. / De 
bízom a jó Istenben, / Hogy találkozni fogunk fönt az egekben. / Béke poraira!" 
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Bezdánban szokás, hogy ha a házastársak közül az egyik meghal, akkor a 
sírjelre az életben maradt házastárs nevét is felvésik születésének évszámával, 
helyet hagyva elhalálozása évszámának utólagos bejegyzésére. 

A XX. század végén a sírfeliratok már hasonlítanak a márványtáblákon a 
fából készült sírkeresztek felirataira. 

ÁJTATOSSÁGOK A TEMETŐBEN 

Minden év november 1-én, mindenszentek ünnepén, a római katolikus egy-
ház mártírjait ünnepli. Ehhez az ünnephez kapcsolódnak a halottakra való em-
lékezés szokásai. Ugyanis másnap, november 2-án van a halottak napja, meghalt 
hívő  ünnepe. 

Ezért az ünnepeket megel őző  napokban minden család megtisztítja sírjait 
és rendbe hozza szűkebb környékét. Néhány jámbor asszony, az utóbbi évtize-
dekben Varga (sz. Györfi) Katalin vezetésével, el őkészíti a kápolnákat a szent-
miséhez. Az oltárokat mindig fehér virágokkal díszítik fel. („A Sz űzanyának 
fehér virág jár — Sz űzanya fehér rózsaszál” — mondta az egyik adatközl őm.) 

A mindenszentek el ő tti napon minden család az általa gondozott sírokra 
élő  virágokból készült csokrokat és koszorúkat helyez el. Sajnos az utóbbi 
időben egyre több a sírokon a m űvirág, ami olcsóbb is és tovább is tart. Minden-
szentek napján 16 órától 20 óráig szinte ellepik az emberek a temet őket. Ilyen-
kor minden síron sok-sok gyertya ég. A rokonok, barátok, ismer ősök egyik sírtól 
mennek a másikig, mindenhol imádkoznak és meggyújtanak egy gyertyát. A 
Golgotán, a Jézus és az angyal szoborcsoportnál, valamint a temet ő  keresztjénél 
több száz gyertya is ég ilyenkor. Ugyanis ezeken a helyeken gyújtanak gyertyát 
az emberek azokért a halottakért, akik valahol messze családjuktól vannak el-
temetve. A gyertyagyújtás szokását így indokolta egyik adatközl őm: „Ez jelképe-
zi az örök világosságot, ami a halottainkra vár." Az emberek egy-két órát marad-
nak a temetőben. Ha ismerőssel találkoznak, megállnak néhány szóra és csen-
desen beszélgetnek. Mikor távoznak a temet őbő l, vesznek sült gesztenyét a be-
járatnál felsorakozó árusoktól, ezt aztán a család odahaza közösen fogyasztja el, 
miközben felelevenítik halottjaik emlékét. 

A múltban alkonyatkor néhány asszony hangosan énekelve, imádkozva a 
temető  keresztjétő l a Golgotáig ment. 1945-tő l a temető  keresztjétő l a Isterbá-
con kivégzettek sírjához, majd onnét a Golgotához mennek. Az énekük és az 
imájuk az összes halott lelki üdvéért szól. 

Halottak napján reggel 7 órakor a templomban, 8 órakor az Alsó-, 10 óra-
kor a Felső-temetőben van szentmise. A szentmisék azokért a halottakért szól-
nak, akiket abban a temet őben helyeztek örök nyugalomra. Szentmise után a 
pap megáldja azokat a sírokat, amelyeket az elmúlt évben emeltettek. 

November 3-án reggel 7 órakor 1945-t ő l a legfájóbb gyászmise a templom-
ban van, mégpedig az Isterbácon kivégzett bezdáni lakosok lelki üdvéért. 

Az Alsó-temetőben a kápolnában minden évben augusztus 15-én Nagybol-
dogasszony ünnepén van istentisztelet. 

1945-ig nagyböjtben minden pénteken délután a németek, vasárnap dél-
után a magyarok tartottak keresztúti ájtatosságot a templomban. Nagypénte- 
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ken délután a németek a magyarokkal együtt a plébános vezetésével körmenet-
ben mentek a templomból a kálváriához, hogy ott megtartsák a keresztúti ájta-
tosságot. Útközben a hívek elmondták a mindenszentek litániáját. A keresztúti 
ájtatosság után a hívek visszatértek a templomba. 1945-t ől kezdve a kálváriánál 
keresztúti ájtatosságot nem tartottak. 

A TEMETŐ  ÉS A HITVILÁG 

Az apámtól hallottam még gyerekkoromban az alábbi történetet: „Egyszer 
egy táncmulatság után tíz liter bort ígértek a legények annak, aki elhoz a te-
metőbő l a kocsmába egy sírkeresztet, majd azt visszaviszi eredeti helyére. Egy 
legény vállalkozott a feladatra. Elhozta a kocsmába a keresztet, majd vissza is 
vitte a temetőbe. Múltak az órák, de a legény csak nem jött, hogy átvegye a 
jutalmát. Keresésére indultak. Meg is találták holtan annak a sírnak a tövében, 
amit nála láttak a kocsmába. Mikor fel akarták emelni, látták, hogy hosszú, 
bőszárú gatyája a kereszttel le volt a földbe szúrva. Az történt ugyanis, hogy 
mikor visszatette a keresztet a helyére, gatyáját is belenyomta a földbe, és mikor 
fel akart állni és nem tudott, azt hitte, hogy a halott magához kötötte, s ijedsé-
gében szörnyethalt." 

A harmincas években, még én is emlékszem, az alábbi történet tartotta 
izgalomban az embereket: A Kis-Rajnában egy asszonynak az ágya alatt minden 
éjszaka valami dörömbölés volt, mintha csak krumplit dobáltak volna. Végül 
már a rendőrség őrizte a házat. A pap is elment az asszonyhoz, hogy imádsággal 
oldja meg a problémát. De minden hiába volt. A dörömbölés csak nem akart 
megszűnni. Egyszer csak eszébe jutott az asszonynak, hogy néhány nappal 
azelő tt az egyik sírról elhozott virágot. Gyanút fogott. Visszavitte a sírra az 
ellopott virágot, mire a dörömbölés már az elkövetkez ő  éjjel az ágya alatt meg-
szűnt. 

Az említett történetek arról tanúskodnak, hogy a bezdániak hitvilágában é1 az 
a hiedelem, amely szerint a halott lelke vagy maga a halott láthatatlan, megfogha-
tatlan formában visszatérhet az él ők közé, ha azok síri nyugalmát megzavarják. 
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SZLÁVICS KÁROLY 

A CSONOPLYAI TEMETŐ  

A temetőrő l viszonylag későn, csak az 1825. évi Visitatio Caninicából értesü-
lünk először, eszerint a falun kívül van, fent a Telecskán, területe 500 négyszö-
göl és nem éppen rendezett. 1  A temető  árokkal van körülvéve, kizárólag a r. k. 
vallásúak részére fenntartott. A temet őben levő  keresztrő l a Pastrovics család 
gondoskodott, a kálvária gondozását pedig minden írásos egyezmény nélkül a 
Pálics család vállalta. A harangozónak minden családtól 1/12 pozsonyi mér ő  
búza járt, azonkívül nagy temetést ő l 16 krajcár, kis temetést ől 8 krajcár, és men-
tesült a helyi robot alól. A temet őcsősz, Varga János, minden temetés után 6 
krajcárt és egy cipó kenyeret kapott (et unum libunem panis). 

A MAI TEMETŐ  

A mai temető  területe kb. 5 ha, a régi helyén áll a Telecskai-dombon. Ma-
napság három oldaláról házak vagy kertek veszik körül. A temet őn túl szántó-
földek vannak. A temető  nincsen körülárkolva, nincsen bekerítve, mert a mere-
deken bevájt dombpart természetes módon választotta el a falutól. 

A sírkertet egyszer űen temetőnek nevezik. Szájhagyományban ma már alig 
lelhető  fel a hajdani „török temet ő", amely a falutól kb. 2-3 km-re volt keletre 
(a hajdani Szentfalva). 

Fent a dombon az „epreskert" mellett van a zsidó temet ő . Ma már nem 
temetkeznek ide, elhanyagolt, néhány rézk ő  jelzi a temető  helyét. 

A sírkert bejárata temetéskor az új halottasház felépítéséig kizárólag a kál-
várián át vezetett a stációk között, téglából kiépített lépcs ők között. Kapuja 
nem volt. 

Függetlenül attól, hogy a faluban három nép élt, a temet őben sorba temet-
keztek a kijelölt utak mentén, tehát a temet őben nem volt külön bunyevác, 
magyar vagy német rész. A sírhelyek nem különültek el nemzetiségek szerint, 
mivel a lakosság majdnem kizárólag r. k. vallású volt, a zsidóknak pedig külön 
temetőjük volt. 

Régebben, mivel nagy volt a csecsem őhalandóság, a gyerekeket a temet ő  
külön részébe, az ún. gyerektemet őbe temették, függetlenül attól, hogy meg 
voltak-e keresztelve, vagy sem. Árokpartba temették az öngyilkosokat, a vadhá-
zasságban élőket, a nem keresztényeket, egyszóval mindazokat, akiket a pap 
valami okból nem temetett el. 

TEMETŐK FELÜGYELETE 

A csonoplyai temető  felügyeletét a helyi plébániahivatal végzi. Te-
metőcsősz viseli gondját a temetőnek, egyben ő  a sírásó is. 
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1945 őszén a helybeli németek helyébe telepesek érkeztek Horvátország-
ból, Kordun térségéb ő l (494 család, 2518 személy). 2  Többségükben szerbek, de 
volt néhány horvát család is. A falubeliek őket még ma is csak kolonistáknak 
nevezik. A telepesek a meglévő  temető  keleti részét kapták, ahova már hosz-
szabb ideje nem temetkeztek, és csak néhány elhanyagolt sír volt. Így ma is ezt a 
részt csak egy keskeny út választja el a temet ő  katolikus részétő l. Kapu vagy ajtó 
ebben a részben sincsen. A kolonisták is sorba temetkeznek a kijelölt utak mentén. 

A TEMETŐ  ÉPÜLETEI 

Legjelentősebb épület a kálvária amely kápolnából és stációkból áll, fent a 
Telecskai dombon, a temető  falu felé néző  részén. A kápolnát és a stációkat 
Mayer Nándor (Mayer Ferdinand), 3  plébános építette 1878-ban 5 évvel a kole-
rajárvány után, helyi adományokból. Munkálatokat Mayer Pál és társai végez-
ték el 440 forintért, a község pedig vállalta a kálvária gondozását. A kápolna 
mind a két oldaláról lépcs ők vezettek fel a betonfedel ű  tetőre, ahol három ke-
reszt állt. A három keresztet Happf József zombori k őfaragó készítette. Kápol-
na Szent Antal tiszteletére szentelték fel, és minden évben június 13-án van a 
falu kisbúcsúja a kápolna el ő tt. A Szent Antalt ábrázoló oltárképet Dimitrije 
Popović4  festő  készítette 45 forintért. 

A kápolna előtti Szűz Mária-szobrot 1885-ben emeltette Gartner Janda 
Mária. 

A kálvária különösen a kápolna arányos méreteivel, lépcs őivel szépen il-
leszkedett a környezetbe. A kápolna tetejér ő l szép a kilátás a falura és a kör-
nyékre. 

1947 őszén felelő tlen személyek a faluban lev ő  összes keresztet ledöntötték 
és több sírkövet is megrongáltak. Ekkor döntötték le a kálvárián lev ő  kereszte-
ket is és a kápolna elő tti Szűz Mária-szobrot is. Ezeket még a mai napig sem 
újították fel. 

„1988-ban Kemmer Franz és családja valamint a csonoplyai hív ők önkén-
tes adományából a kápolnát felújították." Sajnos a megújításnál lebontatták a 
kápolna tetejére felvezet ő  téglalépcsőket, így a kápolna elvesztette korábbi ará-
nyosságát és szépségét. 

Hajdan minden falu temet őjében boncház is volt. Így volt ez Csonoplyán 
is. A boncház egyszer ű  egyfülkés épület volt és a temet őcsősz házától nem 
messze állt. Utoljára 1944-ben használták, kés őbb lebontották. 

A temetőcsősz háza a temet ő  szélén volt. Benne lakott a temet őcsősz csa-
ládjával. A házban volt még két szoba, egy nagyobb és egy kisebb ún. spitál, 
vagyis az öregek és magatehetetlenek otthona, akiknek már nem volt hozzátar-
tozójuk és gondozójuk, a helybeli koldusok részére. A falu bírája kisebb kihá-
gások esetén a pénzbírságot átutalhatta a „szegények perselyébe", így segítette 
az elesetteket. 

Koldulással összegyűjtött alamizsnából és a szegények perselyébe befolyt 
összegbő l 5-8 személy részére ingyen konyhát tartottak fenn. 

Más falu koldusai nem kéregethettek Csonoplyán. A „koldusbíró" feladata 
volt őket távol tartani, a falutól. 
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1989-ben építették fel az új halottasházat, a volt temet őcsősz háza helyén. 
A halottasházhoz aszfaltút vezet. Amióta a halottasházból temetnek, a temetési 
gyászmenet nem a kálvárián át megy be a temet őbe, hanem az elhunytat a ha-
lottasháztól a sírhely felé a legközelebbi úton kísérik utolsó útjára. 

A TEMETÉS 

A halottasház felépítéséig háztól temettek. A lakosság ragaszkodott is eh-
hez a hagyományhoz és idegenkedett az új temetkezési rendt ől, senki se akarta 
hozzátartozóját az új épületb ől temetni. A halottasház felavatása után az els ő  
halott Csernus János volt, akinek éppen nem volt hozzátartozója. Ő t minden 
akadály nélkül a halottasházból temették el, és így megtört a jég. Azóta csak a 
halottasházból temetnek. 

A sírt a sírásó ássa meg a temetés napján. A sír kb. 1,80 m mély sírkamra, 
amelybe a koporsót helyezik. A sírásó dolga elhantolni az elhunytat, a koszorúkat 
a meghatározott sorrendben a sírhantra helyezni és a fejfát leszúrni a sírhant elé. 

A fejfa egy 80 cm hosszú fakereszt, amelyet a koporsósnál a koporsóval 
együtt szokás megvásárolni. A fejfán feltüntetik az elhunyt családi és keresztne-
vét, születésének és elhalálozásának évszámát. A fejfát úgy szúrják a sírhantra, 
hogy az mindig a sír el ő tti útra nézzen. Ha kés őbb a sírhelyre sírkövet állítanak, 
akkor a fejfát a sírkő  mögé helyezik át, és addig ott is marad, amíg el nem korhad. 

A telepesek ugyancsak fából készült, nem kereszt alakú fejfát piramidának 
nevezik. A csúcsán leginkább ötágú csillag van. 

Rátemetés ma már ritkán van. Csak a legsz űkebb családtagra szoktak ráte-
metni, és ezt is csak akkor, ha nem lehetséges a mellétemetés. 

SÍREMLÉKEK 

A csonoplyai temetőben található síremlékeket így csoportosíthatjuk: 
fából készült síremlékek 
kőbő l készült síremlékek 
vasból készült síremlékek 
műkő  síremlékek 

I. Fából készült síremlékek 

Ezekből van a legtöbb a temetőben. Több altípusukat különböztethetjük 
meg: 

1. Egy törzsbő l készült fakeresztek: kb. 1 méter magasak, 20-35 cm széle-
sek, egy darabból készültek és a csúcson kereszttel végz ődnek. Ezek a legrégebbi 
fakeresztek a temet őben. A felirat már nem látható rajtuk, ünnepekre fehérre 
szokták meszelni. 

Z. Ácsolt fakeresztek: magasságuk 0,6-1,0 m. Szélességük a magasságuktól 
függ. Két részb ől álltak: ácsolták, vagy pedig összeszegezték els ő  részüket a szá-
rukkal. Legtöbbjükön csak az elhunyt nevének kezd őbetű i vannak feltüntetve, 
esetleg elhalálozásának évszáma. 
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Tetejes fakeresztek: csak abban különböznek az ácsolt fakeresztekt ő l, 
hogy a kereszt mind a két oldalára egy-egy léc van felszegelve. 

Kávás fakeresztek: ez a típus is az ácsolt fakeresztekb ő l fejlődött ki, a 
kereszt három széle egy pánttal, kávával van körülvéve. Igen ritkák, csak néhány 
van a temet őben, és azokon is csak vaspánt volt. 

II. Kőbő l készült síremlékek 

Alakjuk szerint három csoportba oszthatók: 
Szív alakúak. Csak néhány maradt meg mutatóba. A XIX. század elején 

készültek, kezdetben vörös, kés őbb fehér márványból. Sajnos a rajtuk lev ő  fel-
iratok ma már olvashatatlanok. 

Kőtáblák keresztvégz ődéssel. A XIX. század végén és a XX. század elején 
készültek, előbb vörös, később fehér márványból. Magasságuk kb. 1,5 m, de vannak 
magasabbak is. A kő táblába be van vésve az elhunyt családi és keresztneve, életkora, 
esetleg a foglalkozása is. Ezeken láthatók az els ő  temető i fényképek. 

Obeliszkek a XX. század elejét ő l készültek. Anyaguk fekete vagy más 
színű  márvány. Magasságuk meghaladja a két métert is, a tetejükön kizárólag 
kereszt áll. Mivel nagyon drágák voltak, általában a családi sírboltokat ékesítet-
ték így, vagy a fiatalon elhunyt családtag emlékére emeltették a tehet ősebbek. 

IIl. Vasból készült síremlékek 

A temetőben csak négy vasból készült síremlék van. Ezek közül kett ő  egy-
szerű  vaskereszt, egy kovácsoltvas kereszt, egy pedig szépen kivitelezett öntött-
vas feszület. 

IV. Műkő  síremlékek 

Az 50-es években jöttek divatba. Eleinte kereszt alakúak voltak, azután 
téglalap alakúak, ma már aszimmetrikus formái is megtalálhatók. Nagyobb a 
felületük, és ezért több adat is van rajtuk az elhunytról. Gyakoriak ezeken az 
életnagyságú portrék. Különösen a telepesek, de elvétve még a katolikusok is 
állítottak ilyen síremléket. 

SZIMBÓLUMOK 

A fakereszteken nincsenek szimbólumok. Csak egy felújított ácsolt fake-
reszten van egy előre gyártott vasfeszület. 

A kőbő l készült síremlékeken előforduló szimbólumok: 
kereszt 
feszület 
szomorúfűz 

— I. H. S. 
átszúrt szív 

Aránylag kevés szimbólum, de ezek között is az els ő  kettő  'dominál. 
A telepeseknél az ötágú csillag a leggyakoribb sírjel. 
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SÍRrELIRATOK 

Háromnyelvűek a feliratok. A leggyakoribbak magyar nyelven: 
itt nyugszik 
béke poraira 
béke hamvaira 
áldás és béke legyen drága porainak felett (1924) 

Bunyevac (horvát) nyelven: 
ovde počiva 

Német nyelven (gót bet űkkel): 
— hier ruhet 

hier ruhet in Gottes Namen (1937) 
ruhet sanst (1943) 
ruhet hast in Gottes Frieden (1933) 

— ruhet hatte der Familie (családi sírbolton) 

A SÍRJELEK KÖLTÉSZETE 

A falu monográfusa szerint hajdan gyakoriak voltak a sírversek, méghozzá 
mind a három nyelven. Ő  is sajnos csak kettőt jegyzett fel: egy bunyevác (horvát) és 
egy magyar nyelvű t mentett meg az utókornak,. 6  Mivel ma már nem találhatók meg 
a temetőben, érdemesnek találom őket közölni. 

Ovaj križ jest postavila Marfia Kovacsevics 
za vikovitu uspomenu mužu svome nezaboravljenomu 
JOSIPUPROBOJCSEVICH bivšem biležniku 
u Conopli, kog nemila smrt 1854. god. 12 oct. 
života svoga 38-g. lita u ovu studenu 
postavi grobnicu. 

Következik a magyar nyelv ű  sirvers 1830-ból sárga márványon: 

Jámbor a sírban példás Anya halottan 
Fekszik hat árvák keserű  könnyei árján 
Humány férje a Eötvös Therezia neve 
Nagy szivfájdalom vagyon itten temetve. 
Hatvanöt esztendős volt élte korában 
Tizennyolcszázharminc évnek a sorában 
Böjtmás havában szent József napja derült 
Midön ő  elhunyt s a sírhalomba került. 

Német nyelvű  sírversek is találhatók, nagyobbrészt az obeliszkeken. Íme 
néhány: 

Durch einen heren Unglucksfall 
bist du, Teuer, und entriessen; 
Wir werden dich so manchesmal 
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Sehr unter uns vermissen. (1918) 

Hier in diesem Gottes garten will 
ich meinen Mann Kinder u. Onekl 
erwarten. (1938) 

Zum Andenken an 
Peter Kopping 

Weit von meiner Heimet must ich sterben 
des Heindes Kugel brachte mir den Tot 
ich fiel in Mitte meiner Kameraden, 
und zog mir diesen, auf zum lieben Gott 
num leben wohl mein Wib, Eltern und Schwester! 
trost sei euch in eueren Wehn! Bis wir uns einst 

wiedersehen! 
wenn ihr mein Kreutz besucht ubetet gleich, 
dann bitt' euch ich bei Gott far durch eich. (1915 ) 

JELES NAPI SÍRLÁTOGATÁS 

A hagyomány szerint a temet ő  kapujában mindig az utolsó halott az ún. 
kapus. Ezért az els ő  halott temetésére szokás a gyászolóknak is kivonulni. Ha 
ezt elmulasztanák, akkor a kapus vigasztalanul távozna az örök csend honába. 
(Ez a hagyomány napjainkban a telepesek körében él.) 

A temetést követő  napon az elhunyt családtagjai mise után kivonulnak a 
temetőbe, az elhunyt sírjához. Ott imádkoznak, majd rövid id ő  után hazamen-
nek. Hat hét múlva a templomban halottas misét szolgáltatnak az elhunyt lelki 
üdvéért. Ezután ismét a temet őbe mennek, halottuk sírjánál elmondanak né-
hány imát, és szenteltvízzel meglocsolják a sírt. Fél vagy egy évvel kés őbb a 
sírhely fölé sírkövet emeltetnek. 

Karácsonyra feny őágat szokás a halott sírjára vinni, gyertyát gyújtani és a 
Luca-napi búzát a kereszt tövébe elhelyezni. 

Virágvasárnapkor megszentelt barkát tesznek a sírra. 
Az elhunyt telepes családtagjai a temetés másnapján a délel ő tti órákban 

kivonulnak a sírhoz, ahova valamilyen gyümölcsöt (leginkább almát), pálinkát 
és ételt visznek. Megemlékeznek az elhunytról és azt a pálinkát, amelyet közben 
nem fogyasztottak el, ráöntik a sírhantra. 40 nap után újból kimennek a te-
metőbe és megismétlik az előbbieket. A sírhely fölé legkés őbb egy év eltelte 
után sírkövet emeltetnek. 

Mindenszentek napján a hozzátartozók már a délel ő tti órákban külön erre 
a célra termesztett (vágott) virágot visznek ki a temet őbe és feldíszítik a sírt. A - 
sír díszítése kizárólag n ő i munka, a férfiak csak a virágot segítik kivinni a te-
metőbe. Leggyakoribb virág a krizantém. A sírokat nem csak virágcsokrokkal 
szokták díszíteni, hanem virágszirmokkal is, így szép kompozíciókat alkotnak. 

E napon régebben este 7 órakor misét szolgáltak a templomban és a mise 
után mentek ki a temetőbe gyertyát gyújtani hozzátartozójuk sírjánál a holtak 
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iszteletére. Rossz id ő  esetén mise után nem mentek ki a temetőbe, hanem oda-
laza annyi gyertyát gyújtottak, ahány halottjuk volt. A század elején minden-
,zentek napján egész nap harangoztak a templomban, kés őbb már csak minden 
írában. Ma pedig, mivel a misét este tartják kint a temet őben, a kápolna előtt, 
;sak a mise alatt harangoznak. 

Nem messze a kápolnától van a „nagykereszt", fából és pléhkrisztussal, 
ihol a pap és a hívők mise után gyertyát gyújtanak és imát mondanak azoknak 
t falubeli holtaknak a lelki üdvéért, akiket a világ különböz ő  részén helyeztek 
Srök nyugalomra. 

Az elűzött németek sírjait ezen a napon a még él ő  rokonok, szomszédok, 
ó barátok vagy külön erre a célra megbízott személyek szokták rendbe hozni és 
'eldíszíteni. 

Az utóbbi években a telepesek is erre a napra rendbe hozzák a sírokat és 
:ste néhol már gyertyát is gyújtanak. 

A sírköveket korábban zombori, szabadkai, bajmoki stb. mesterek készítették. 
VIa már a faluban kőfaragómester is van, és megrendelésre készít sírköveket. 

A FALU NÉPESSÉGE 

1851-ben 4200 r. k. vallású, 9 óhitű  és 90 zsidó lakosa volt. 
1890-ben már 5125-en éltek a faluban: 2340 német, 1821 majar, 964 bu- 

nyevác. Vallás szerint 4980 r. k., 96 zsidó, 43 protestáns és 6 óhit ű . 
1920-ban 4816-an lakták: 2484 német, 1599 magyar, 687 bunyevác, 36 zsidó 

10 szerb. 9  
1940-ben 4859 lakosa volt: 2597 német, 1442 magyar, 1 román, 38 zsidó, 3 

;:gycb, 721 horvát-sokác-bunyevác, 2 szlovák, 2 ruszin és 15 más szláv. 10  

1953-ban 5633 személy élt a faluban. Az összlakosok 54 százalékát a tele-
pesek tették ki. Nemzetiség szerint következ ő  volt a helyzet: 2947 szerb, 477 
horvát, 4 szlovén, 6 macedón, 1 montenegrói, 127 jugoszláv, 5 szlovák, 1578 
magyar, 9 román, 1 ruszin, 13 szláv és 465 egyéb. 11  

1971-ben 5110 lakosa volt. Ebbő l 3114 szerb, 1277 magyar, 466 horvát és 
150 jugoszláv. 12  
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KOVÁCS ENDRE 

DOROSZLÓI TEMETŐ  

N. temető  olyan földterület, amelybe valamely település vagy emberi csoport 
lalottait temetik. 

A törökdúlás elő tti korból nem maradt ránk temet ő , ill. nem tártak föl 
lyet. Mindazonáltal szántás alkalmával az eke nyomában gyakran kerültek a 
:elszínre emberi csontok a Pusztaszentegyház tájékán. 

Újdoroszló első  temetője a falu közepén, a templomkertben volt, de a falu 
akossága már nem tud róla, a cinterem fogalma is teljesen ismeretlen. A temet ő  
étezését a levéltári anyagon kívül, az egészségház alapozásakor (1970) el őke-
. ült lábszárcsontok, Doroszló telepeseinek a földi maradványai bizonyítják. 
Jgyanis a középkorban a települések templomai mellé temették a halottakat és 
ezt nevezték cinteremnek. Országos viszonylatban a temet ők kitelepítése a 
templom elő l a 16-17. században kezd ődött. Ezzel magyarázható a doroszlói 
temető  kitelepítése is. 

Doroszló népének a tudatában három temet ő  él: a Nagytemet ő, melynek 
területe 3,5 hektár, a Hősök temet ője, területe 1 hektár és a Zsidó temető , mely-
iek területe mindössze 1/10 hektár. Mindhárom temet ő  emelkedett fekvés ű  és 

falu északnyugati részén terül el. A temet őket a Drina (a Mosztonga mellék-
iga) és a Mosztonga választják el a falutól. 

Véletlen-e, hogy a falu határában, a Gyepföldön föltárt k őkorszakbeli ur-
Zatemetőt is a Mosztonga választja el a települést ő l? Ugyanis az ókori mitoló-
;iában Kharón az alvilág révésze, aki az élők és a holtak világát elválasztó folyón 
:Styx) a holtakat ladikjában szállítja át a másvilágra. Díja egy pénzdarab, obulus, 
melyet a halott szájába tettek útravalóul, hogy legyen mivel kifizetni a révészt. 

Régebbi fölosztás szerint a Nagytemet őnek négy, lényegében különböző  
része van. Ezt a fölosztást a japánakáccal szegélyezett f őút tette szemléletessé. 
?akit a pap temetett, az a főhelyre kerülhetett, a bejárat közelében lev ő  kiváltsá-
;osok közé, vagy pedig a sorba, valahol a temet ő  távolabbi részén. A fiatalkorú-
kat vagy a kis halottakat, akik még nem voltak els ő  áldozók, külön temették a 

;yereksorba. Ezeket kis angyalkáknak nevezték. Öngyilkosokat, vadházasokat 
kereszteletlen pogányokat a pap nem temetett és ezért a temet őárok partjára 

kerültek. A nazarénusok vagy a máshitűek a Nagytemető  legtávolabbi, alacsony 
Fekvésű  részén temetkeztek. 

A Hősök temetője a nevét akkor kapta, amikor helysz űke miatt vagy vala-
mely más megfontolásból az első  világháború hősi halottait meg a harcosait 
temették ide. Manapság csak kivételesen használják a temet őt, leginkább azo-
kat temetik ide, akik családi sírkeretbe, valamelyik családtagjuk mellé akarnak 
temetkezni. 

A Zsidó temető  a hajdani kendergyár t őszomszédságában van (a gyár épült 
temető  mellé), a Rókásba vezető  út bal oldalán. Utoljára az 1940-es évek 
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elején temetkeztek ide, azóta elhanyagolt állapotban van és ben ő tte a cserje 
mert nincs a falunak izraelita felekezet ű  lakója. 

A temetőt más néven gyakrabban emlegetik, mint igazi nevén. Pól méne. 
sének azért nevezik, mert a hajdanában itt lakó, Pól nev ű  embert azzal csúfolták 
hogy a temető , mármint a halottak képezik a ménesét. Rókásnak azért nevezik 
mert a temető  a határnak ezen a részén van. A sírásók, ha megkérdezik őket, 
Csöndes faluba mennek sírt ásni. Hazamenni az szokott, aki meghal: „Öregapán 
is elment haza, sohase jött vissza." 

A két, egymással átellenben lev ő  (a hősöké meg a Nagy-) temet ő  mély árok-
kal és kerítést képező  orgona- és veres gyű rű  sombokrokkal van övezve. Magas-
sági szintjükkel a Rókást meg a Mosztongát uralják, olyannyira, hogy a közöttük 
áthaladó kocsiút a szemlélőben azt a benyomást kelti, mintha a két temet ődomf 
töltés lenne. Pedig ennek a fordítottja igaz. Ugyanis a szájhagyomány ezt azzal 
magyarázza, hogy valamikor innét bányásztak földet az iskola építéséhez, ezért 
alacsonyabb a kocsiút szintje. 

A TEMETŐK FELÜGYELETE 

A temetők felügyeletét a helyi Római Katolikus Egyházközség végezte. 
Végrehajtó szerve a plébániahivatal volt. 

Az egyházközség merev magatartása következtében kialakult megkülön-
böztetés a temetkezéseknél sok bosszúságot okozott a falubelieknek, gondot a 
falu atyáinak, mert többé-kevésbé minden családban akadt halott, akit a pap 
valamilyen oknál fogva nem akart eltemetni. 

Ez különösen 1945-ben volt érezhet ő , amikor kolonisták, likai szerb tele-
pesek jöttek a faluba. Az akkor még érvényben lev ő  temetkezési szokások miatt 
számukra új temető t szándékoztak létesíteni a falu északi részén, a mai Ekono-
mija helyén. Az új temet őben emlékművet emeltek volna a második világháború 
hősi halottainak az emlékére. A kezdeményezés azonban nem talált kedvez ő  
visszhangra a telepesek körében, mert els őként senki sem akarta oda temetni a 
halottját, talán a közismert néphiedelem miatt, miszerint az els ő  halott leszár-
mazottjainak emiatt magva szakad. A telepesek ezért 13 évig a szomszédos szerb 
faluban, Sztapáron temetkeztek. 

Amit nem tudtak megoldani az emberek, megoldott az id ő , amely közreját-
szott az eseményekben. Ugyanis a telepesek közül egy asszony (1956. január 
28-án) öngyilkos lett. Télidő  miatt körülményes volt a szomszéd faluban való 
temetése, ezenkívül magányos volt, és így senki sem ellenezte a doroszlói Nagy-
temetőbe való temetését az öngyilkosok közé. 

Később, 1959 pünkösd napján a vadházasságban élő  Farkas Istvánt az egy-
házközség hozzájárulása nélkül a díszhelyre temették. Ez azonban mégsem volt 
ennyire egyszer ű , mert megosztotta a falu lakóinak a véleményét. Többen voltak 
azok, akik képtelenségnek tartották a temetésnél való ilyenfajta megkülönböz-
tetést, maradiságot. Ezért 1963 októberében a falu önkormányzata vette keze-
lésbe a Nagytemet őt. Ennek köszönhet ő , hogy már ez év október 12-én a sorba 
temették Bude Mileusni ć  telepes kovácsmestert. Ezzel végképp megoldódtak a 
korábbi temetési problémák, véget vetettek a temetkezésnél való bármely meg-
különböztetésnek. 
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1975. november 31-e óta a doroszlói Nagytemet ő  hivatalosan Közös te-
nető , a Hősök temetője továbbra is Római katolikus temetőként szerepel. A 
„sidó temető t kivonták a használatból. 

A két évszázadnyi idő  alatt a temetők megteltek, ezért szükségszer űen vál-
oztatni kellett a sírhelyek betájolásán. A korábbi temetkezések iránya ÉNy-
3K, ill. a halott arccal a falu felé lett temetve. A H ősök temetőjében a mostani 
emetkezési irány ugyanez; a Nagytemet őben viszont derékszögben metszi a ko-

-ábbit, ill. a halott EK-nek néz. A Zsidó temet őben a sírok betájolása DNy —ÉK 
rányú. A sírhelyek valamennyi fölsorolt betájolása párhuzamos a temet ő  határ-
(onalaival, ill. ahhoz alkalmazkodik. 

A sírhelyek betájolásával kapcsolatban megoszlanak a vélemények. Egye-
;ek szerint „keresztbe" temetni keresztény szokás. A sírásók véleménye szerint 
I keresztbe temetést az újratemetés, ill. a temet ő  újbóli használata föltételezi, 
náskülönben temetéskor bed ő lne a sírgödör. 

Azelő tt a temető  végig kaszáló volt, nem is nagyon ültettek virágot, csak 
ialottak napjára, év közben sem locsolták. A sírok tele voltak meggyfákkal. 

Régen a falu népe szegényebb volt, kevés k őkeresztet csináltattak, és nem 
'ordítottak kell ő  figyelmet a sírhelyek gondozására sem. Talán emiatt nevezik 
léha Öregtemetőnek a Hősök temetőjét, ahol a fejfák elkorhadtak, a régi sírok 
lelyét orgonabokrok jelzik, közöttük gyom burjánzik. 

A Nagytemetőt szépen gondozzák, a régi sírhelyeket felújítják, a korhadt 
'akeresztet kőkereszttel cserélik föl. 

A temető  volt az esővarázslás színhelye. Aszály idején kijártak az asszonyok 
esőért imádkozni, fehér kakasokat fürdettek a nagykereszt el ő tt. 

A TEMETŐ  ÉPÜLETEI 

A doroszlói temetőnek boncháza is volt, mégpedig a Nagytemet ő  közepe 
:óján, az út jobb oldalán, az ásott kút t őszomszédságában. Régen minden te-
hetőben volt ilyen, ami arra enged következtetni, hogy fels őbb rendeletre épül-
:ek. Ezt az is bizonyítani látszik, hogy minden faluban majdnem azonos méret ű , 
,3gyfülkés hullakamra volt, eddig ismeretlen követelményeknek megfelel ően. 

A boncház, ill. a hullakamra használatával kapcsolatban érdemes megje-
,ryezni, hogy néhány emberöltővel ezelő tt a kocsmai verekedések, rablótámadá-
;ok alkalmával gyakran került sor emberölésre. Voltak mérgezéses gyilkosságok 
s. Ez a Bácskának ezen a részén valószín űleg általános jelenség volt és indokolt-
:á tette a boncházak építését. A hajdani rossz közlekedési viszonyok miatt itt 
régezték a boncolást, temetés el ő tt, vagy exhumálás alkalmával, ha megalapo-
Att volt az emberölés gyanúja. 

A doroszlói hullakamrában öt-hat évtizeden át nem végeztek boncolást. A 
cihasználatlanul hever ő  nádas épületet a drágább koszorúk tárolására használ-
:ák, falához támasztva régi sírköveket őriztek. 1958-ban már leomlás fenyegette 
iz épületet, ezért lebontották. 

Temetőkápolna. Az alapjait 1991. március elsején rakták le. Egy ilyen rava-
talozó építésére azért mutatkozott igény, mert a változó életmóddal a temetke-
,,ési szokások is változnak. A magánházaknál végzett ravatalozás meg virrasztás 
lelyett ravatalozóból akarják temetni a halottaikat, ha teljesen elkészül. 
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A ravatalozó épülete a lakosság által elfogadott pótadóból és önkéntesei 
végzett munkájából épült. 

Hegedűs József volt az els ő  halott, akire 1991 májusában harangoztak. ErrE 
úgy került sor, hogy a félig kész kápolnába éppen akkor szerelték föl a harangot 
amikor ő t temették és — kihasználva az alkalmat — mindjárt ki is próbálták. 

Vujanovné Huszár Franciska volt az els ő  halott, akit 1995. január 18-án 
kápolnából temettek. Erre úgy került sor, hogy amikor a koporsóját a zombor 
kórházból meghozták, a kápolna tornácán helyezték el és búcsúztatták. 

Bogdan Kokotović  az első  halott, akit a kápolnában is virrasztottak 1995 
augusztus 22-én, majd pedig másnap innen temették. 

A TEMETÉS 

A doroszlói temetőben emberemlékezet óta a temet őcsősz ásta a sírokat 
ezért egyszer űen sírásónak nevezik. A temet ő  őrzését és karbantartását, az üre: 
helyek kaszálását is ő  végzi. Egy-két évtizede ketten vannak és a sírgödröt ot 
ássák ki, ahol a halott hozzátartozói kérik. Csak a temetés napján szokás síri 
ásni, kivéve persze akkor, ha egyszerre két halott van. 

A sírgödör földbe ásott függ ő leges akna, mélysége 1,8 méter, de ha ráte-
metnek, akkor csak az el őző  koporsóig ássák ki és az újabbat ráhelyezik. 

Ha a házastársak közül valamelyik meghal, akkor mindkett őjük sírhelyé 
megvásárolják. Azelő tt ez nem volt szokás, hanem ahogyan meghaltak, úgy te« 
mették őket a sorba. 

Rátemetés. Régen, ha valakinek az volt a kívánsága, akkor rátemették 
másik halottra. A rátemetés oka az is lehet, hogy ezáltal megoldódik a rég: 
sírhelyek karbantartásának a gondja. Legalább 20-30 évvel korábban eltemeteti 
családtagra vagy közeli rokonra szokás temetni. 

Rátemetésre azelőtt is volt példa, az utóbbi időben azonban mintha pol«  
gárjogot nyert volna a doroszlói temetkezési népszokásokban, mivel a fiataloly 
elköltözködnek a faluból és nincs, aki a sírokat gondozza. Korábban az el őzć  
sírhely teljesen megszűnt a rátemetéssel, mert a régi síremléket letemették, a5 
újon föl sem tüntették a korábbi halott nevét. Amióta viszont drága síremléke-
ket állíttatnak, azóta a rátemetés után belevésetik az új halott nevét is. A sírás 
jóvoltából sikerült fényt deríteni a jelenségre. 

Az alábbi adatok mindössze kilenc évre vonatkoznak. Az 1976 és 1984 kö•  

zött eltelt idő  alatt az elhunytak 13,7%-ánál, illetve 48 alkalommal, 26 férfi  é~ 

22 nő  esetében került sor a rátemetésre, éspedig:  

RÁTEMETKEZÉSEK 

Férfit temettek Nő t temettek 

apára 10 2  

anyára — 7 

nevelőapára 1 — 
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anyósra — 3 

apósra 3 — 

házastársra 2 4 

testvérre — 2 

öregapára 2 2 

öreganyára 1 2 

öregapósra-anyósra 4 — 

idegenre 3 — 

A 20. század elején még előfordult, hogy a temet őn kívül is temettek. Így 
)éldául a nagyerdőben a helyszínen temették el az erd őőrt, aki ott baleset áldo-
zata lett. Nagy fakeresztet emeltek neki, sírhelyét körülkerítették. 

A Szilfás határrészen, a. bácsi országút mellé egy szabadságharcos magyar 
atonát temettek, a lovával együtt, akit az ellenség azon a helyen megölt. Útszéli 
akeresztet emeltek neki. 

A falu néhány papja a szentkúti kápolnában van eltemetve. 
Azonban manapság már csak a temet őben temetnek. 

SÍRKÖVEK, FEJFÁK 

A különféle síremlékek let űnt korok, régi történetek hiteles emlékei, a 
ielytörténeti, néprajzi dokumentumok fontos részeit képezik. Mögöttük embe-
.ek rejlenek, akikrő l talán csak a temetőben való barangolásunk alkalmával, a 
sírfeliratokat olvasva szerzünk tudomást. A k őből készült síremlékek fölte-
ietően azért emelték, hogy hírmondói legyenek az utókornak. Mindazonáltal 
iz idők folyamán gyakran ki vannak téve a barbárok romboló szándékainak és 
temetőgondnokság üzleti hajlamainak, melyek következtében a doroszlói te-

netőben kevés néprajzi vagy helytörténeti érték maradt meg napjainkig. 
A Zsidó temető t (az áthatolhatatlan bozótok miatt) figyelmen kívül hagy-

ra, a temetőben föllelhető  síremlékek anyaga fa, márvány, ill. természetes k ő , 
tőutánzat és kovácsoltvas. 

A fa a sírhelyek jelölésére a legrégibb id ők óta használt anyag. Kétféle 
ilakban, mindig szimmetrikus formában fordul el ő : a) szabályos kereszt, mely-
iek magassága legfeljebb 0,8 méter és b) fejfa, a k őbő l készült síremlékek után-
;ata, legfeljebb 1,0 méter magas. 

A fakeresztek korát nehéz meghatározni, mert korhadásuk miatt gyakran 
szorulnak fölújításra. Veszendőségükre jellemző , hogy még néhány évtizeddel 
azelő tt, a temetőben végzett esővarázslás alkalmával, a kokasfürdetés rítusához 
tartozott a fakeresztek vízbe dobása is. 

A fakereszteket a falubeli ácsok, bognárok készítették, keményfából. Föl-
rataik a névre és a temetési évszámra korlátozódnak. 
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Márvány, márványutánzat vagy terméskő . A belőlük készített síremlékei  
színe és alakja különböz ő :  

— Szív alakú, vörös kőbő l készült síremlékek. Ezek a legrégibbek, 1822-
1 . 848 között készültek.  

— Egyszerű , formába öntött fakeresztutánzatok. Az 1960-1970-es években  
téli foglalkozásként a falubeli k őművesek készítették őket. Magasságuk legfel  
jebb 0,7 méter. Ezzel kapcsolatban ezt vallotta egy adatközl ő , ami magyarázatu  
szolgál, miért van sok az effajta sírjelekb ől: ,,Anyósom, amikor Zomborbar  
szolgált, minden halottjának csináltatott k őkeresztet: a kislányának, apjának  
anyjának. Apósáéknak azért nem csináltatott, mert nem ő  gondozta őket."  

— Feszületek. „Nagykörösztnek" nevezik őket. Méreteik azonosak a falt  
utcáiban és másutt lev ő  szakrális emlékekkel. Ilyenb ő l mindegyik temetőber  
egy van: A Hősök temetőjében Cseke Jánosnak és nejének a síremléke, a Naggy . 
temetőben pedig Csincsek Antal papi adminisztrátor síremléke uralja a te.  
mető t, amelyben áll. Halottak napján ezek talapzatánál szokás gyertyát gyújtan  
a távol elhunyt hozzátartozók emlékére. Ezeken kívül egy kisebb méret ű  feszü.  
let is van a Nagytemető  síremlékei között.  

— Obeliszkek leginkább fekete márványból készültek az 1900-as évek ele.  
jén. Magasságuk többnyire meghaladja a 2 métert.  

— Kő táblák, keresztvégz ődéssel. Anyaguk leginkább vörös márvány, a 19  
század végén készültek. Magasságuk leginkább 1,5 méter.  

Kő táblák, belemetszett kereszttel, ráer ősített feszülettel, közép- vag3  
kétoldali oszloppal, virágvázával. Anyaguk leginkább márványutánzat. Magas.  
ságuk 1,2-1,4 méter. Föltehetően az 1970-es évek óta készültek ilyen síremlékek , 

Az eddig fölsorolt sírjelek kivétel nélkül szimmetrikusak és hagyományos-
nak nevezhetők. Nem úgy az új kelet ű , aszimmetrikus sírjelek, amelyeket mind-
össze néhány éve készítenek. Formájuk táblaszer ű , szabálytalan négyszög,  é~ 

ami teljesen új, megjelentek a cirill bet űs sírfeliratok is. Ilyen síremlékb ő l egyrE  
több van a Nagytemet őben.  

A sírköveket zombori, apatini, sztapári, szilbereki és doroszlói mesterek  
készítették. 1992-ben Doroszlón települt le egy bosnyák k őfaragó mester.  

— Kovácsoltvasból mindössze hat síremlék készült. Alakuk szabályos, ma-
gasságuk 0,7-0,8 méter. Föltehet ően az első  világháború alatt készültek. Kél  
ilyen keresztre ovális pléhtáblát er ősítettek és olajfestékkel ráírták az elhunytat  
nevét.  

Kereszt és fejfa nélkül a nazarénusok temetkeztek. A sír jelölésére örök-
zöldet (Buxus sempervirens) ültettek.  

Motívumok. A síremlékekbe vésett motívumok közül leggyakrabban szo•  
morúfűz, kereszt, feszület, Hit-Remény-szeretet, életfa; ritkábban ötágú csilla € 
fordul elő . Az utóbbi új keletű  és leginkább valamely aszimmetrikus síremléker,  
található.  

— Fotókerámia portrék. Említésre érdemesek, mert képet adnak a korabel:  
népviseletrő l. Az egyenruhás fotók legtöbbje t űzoltó. A legrégibb fotók ötven-
évesek. Újabban életnagyságú portrékat vésetnek a fiatalon elhunytak sírkövére.  

Sírkeretek. A legrégibbek sárga, préselt téglákból készültek, lábnál félkör  
alakúak. Föltehetően a „beton korszak" elő tti időszakban, 80-100 évvel ezel ő tt  
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készültek ilyenek. A kés őbbi sírkeretek kivétel nélkül négyszögletesek, anyaguk 
márványutánzat vagy beton. 

— Vaskerítéssel mindössze négy sír van körülkerítve. 
— Sírfedelek betonból és márványutánzatból készülnek. Gyakori a régebbi 

sírhalmok bekeretezése és betonnal való „leöntése". 
— Kripták, családi sírboltok elvétve fordulnak el ő . Két-három olyanról is 

tudnak, amelynek sírköve megsemmisült. Csak a sírásók bukkannak néha isme-
retlen családi sírboltra. Újabban a falu tehet ősebb lakói építtetnek kriptát a 
Nagytemetőben. 

JELES SZEMÉLYEK A DOROSZLÓI TEMETŐBEN 

„... Babos János, meghalt 1893. nov. 8-án, 35 éves korában, a felesége által 
öletett meg..." (Történetét ballada ő rzi.) 

Bártol István, hajdani m. királyi országházi képviselő , 1907-1989. 
„... Bártol János. Felesége által meggyilkoltatott 1918. nov. 30-án. Élt 45 

évet..." 
Bencsik János kántor, élt 75 évet, megh. 1973-ban. 
Csincsek Antal doroszlói plébános, 1884-1938. 
„... Csihás József orvos, meghalt életének 51. évében, május 30-án 1864-

ben..." (Apja volt Csihás Ben őnek, Zombor város polgármesterének, kinek ne-
véhez fűződik a város parkosítása.) 

Dormány Imre nyugalmazott gazdatiszt, 1862-1949. 
Finta Pál, 1906-1926. (Kocsmai verekedésben oltották ki életét, emlékét 

ballada őrzi.) 
„... Franciscus Xav. Kemenczy, Doroszló nótáriusának emelték 1822-

ben..." 
Fritz Ferenc doroszlói plébános, 1897-1983. 
„... Galambos Ferenc, élt 40 évet, meghalt 1887-be..." (Emlékét a „Galam-

bos fődek" helynév őrzi.) 
„... Garai József esperes-plebános, szül. 1842-ben, meghalt 1906-ban..." 
„... Horváth Imre doroszlói plebános, meghalt 1887. nov. 25-én, életének 

53. évében, áldozásának 30. évében." 
„... Hegybeli Mihály, nyugalmazott fővadász, megh. 1928. jún. 24-én, élt 75 

évet..." 
Hőnis Ferenc kántortanító, 1901-1973. 
„... Knézy Péter, doroszlói plebános, 1906-1929..." (A sírk őbe vésett évszá-

mok Doroszlón töltött éveit jelölik). 
Kokotovity Bogdán irodafőnök, élt 55 évet, meghalt 1995. aug. 22-én..." 

(Cirill betűs sírfölirat). 
„Kokotovity Damir, rend őr, élt 21 évet, megh. 1992. febr. 4-én. (Cirill bet űs 

sírfölirat.) 
„...Orosz harctéren levő  Kordélyos István emlékére emeltették 1916. jún 16..." 
Kovács János, nyug. gazdatiszt, 1880-1953. 
Krizsán Péter nyugalmazott postamester, élt 66 évet, meghalt 1994. dec. 

25-én. 

341 



Krizsánné Király Anna nyugalmazott tanítón ő , élt 66 évet, meghalt 1995. 
ápr. 13-án. 

„... Krompaszky Borbála tanítón ő , 1883-1960..." 
„... Kuzmics Vendel, zombori polgár, derék kisiparos és szabadságharcos 

vitéz főhadnagyának áldott porai. Született 1811-ben, meghalt 1873-ban. 
(Egyetlen síremlék, amely a magyar szabadságharc emlékét őrzi.) 

„... Májer Ignácz tanító, ki a doroszlói községben 49 évig buzgón munkál-
kodott, 1854-1922..." 

Nagy György nyug. fővadász, 1882-1957. 
Pánity Vaszilije erdész, 1920-1979. (Cirill bet űs felirat) 
„... Porkoláb Mária, néhai Kerty József m. kir. honvéd f őhadnagy özvegye, 

1840-1900..." 
Dr. Rohacsek Sándor orvos, élt 61 évet, meghalt 1992-ben. 
,,... Szabó János, m. kir. postamester, meghalt 1895. nov. 24-én, életének 56. 

évében..." 
„... Szabó Márton k. k. ispán, meghalt május 7-én 1842-ben, életének 42. 

esztendejében..." 
Sztevánovity Proka, nyug. mezőg. tech., 1935-1993. 
„... Tallósi Mártonné szül. Kovács Katalin, megh. 1908. nov. 25-én, életé-

nek 55. évében. öt gyermekével alusszák itt örök álmaikat..." 
„... Török István, szül. 1865. évben, meghalt himl ő  betegségben, 1902. febr. 

13-án. 
„... Turkál Józsefné szül. Nagy Mária a bácsdoroszlói Els ő  Temetkezési 

Egylet zászló-keresztanya. Meghalt 1903. okt. 28-án, életének 48. és boldog há-
zasságának 32. évében..." 

Dr. Zámbó Imre, orvos 1951-1988. 

SÍRFELIRATOK 

A doroszlói temető  sírfeliratai csaknem teljesen magyar nyelv űek, egyetlen 
latin, két-három gót betűs német, kevés cirill betűs délszláv van. Mindkét te-
metőben a sírfeliratok leginkább a falu felé néznek. Újabban, a drágább sírem-
lékek esetében, rátemetéskor mindkét oldalukra vésnek sírfeliratot. 

Minden sírfelirat lejegyzése túlzás lenne, ezért inkább csak a sírköveken 
leggyakrabban előforduló feliratokat igyekszem rendszerbe foglalni. 

Az összes föliratot nyolc csoportba osztottam. Az alábbiakban a sorszámok 
ezt jelzik, a sorok végén zárójelben az el őfordulás legrégibbnek vélt évszáma van 
feltüntetve. 

„Itt nyugszik a föltámadás reményében..." (1916) 

„Itt porladoznak drága szüleink.." (1887) 
„ E sírkeretben nyugszik, néhai..." (1858) 

„Istenben boldogult..." (1896) 

„... felejthetetlen anyám..." (1902) 
„... felejthetetlen jó anyánk.." (1904) 
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„... jó atyánk...” (1891) 
,,... felejthetetlen kedves párom..." (1908) 
... hősi halált halt..." (1944) 
,,... orosz harctéren levő..." (1916) 

Ezek után az elhunytak neve következik. Asszonyoknak a leánykori csa-
ládi nevét szokás írni. 

A doroszlói temetőben elő forduló, síremlékekre vésett foglalkozások, 
címek, rangok a következ ők: honvéd főhadnagy, ispán, jegyz ősegéd, nótárius, 
nyugalmazott fővadász, orvos, plébános, postamester, szabadságharcos vitéz, ta-
nító, tanítón ő , zászló-keresztanya, k őművesmester stb. 

Az elhunytak kora, hány évet élt, melyik évszámtól meddig. Egyetlen 
olyan síremlék található csak a doroszlói temet őben, amelyen nincsen föltün-
tetve sem kor, sem évszám. 

A halál oka ritkán van föltüntetve, mindössze néhány síremléken. Ezek 
a következők: 

,,... Felesége által meggyilkoltatott..." (1893, 1918) 
,,... meghalt himlő  betegségben..." (1902) 
,,...véletlen okozta halálát..." (1935) 

,,... Béke hamvaira..." 

,,... örök világosság fényeskedjék neki..." 
,,... örök üdv lelkének..." 
,,... Hű  férj voltál, áldott legyen 
Nyugovó porod, föld ölében 
Jóságod él mindörökké 
Gyászoló családod és szülők emlékében..." 
,,...E márványemlék a hitves néma keservét 
és kicsiny árváinak hirdeti bús panaszát..." (1929) 
,,... Olyan könny ű  legyen neki a föld, 
mint amilyen nehéz nekünk a bánat..." (1932) 
,,... Kinek gyermekét nem fedi sírhalom, 
nem tudja, nem érzi, mi a fájdalom..." (1956) 
,,... Egy ami vigasztal, fenn az égben vagy, 
Jézus szent szíve adjon örök nyugodalmat..." 
,,... Emléke örökké él szívünkben, 
Nyugodjon a Jézus nevében..." (1932) 
,,... Itt várakozunk bánatos szüleinkre..." (1907, 1932) 
,,... Ot gyermekével alusszák itt örök álmaikat..." 
,,.. Ó hozz, békének angyala, nyugalmat sírjuk éjjelébe, 
s legyen lelküknek menedéke az örök béke..." (1914) 

,,...E síremléket emeltette: 
— bánatos özvegye. 
— gyermekei. 
— Pali fia. 
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— hű  menye. 
— utódai... 
A sírfeliratok teljes formulája (1-t ől 8-ig)ritkán valósul meg, leggyakrab-

ban az alábbiakra szorítkozik: 
1-3-5-7 

JELES NAPI SÍRLÁTOGATÁS, HALOTTETE'1'ÉS 

A néphiedelem szerint a temető  kapujában mindig az utolsó halott a kapus. 
Ezért szokás az els ő  halott temetésére családostól kivonulni a gyászolóknak, 
hogy utoljára találkozzanak nemrég elhunyt hozzátartozójukkal a temet őkapu-
ban. Ha ezt elmulasztanák, akkor a kapus vigasztalanul távozna az örök csend 
honába. 

A temetést követ ő  három nap reggelén az egész család misét hallgat a 
templomban, utána kimennek a temet őbe a halottjuk sírjához. Körüljárják, 
imádkoznak, és legalább félórányi id ő t töltenek mellette. 

Ha futja a költségvetésb ő l, hogy síremléket állíttassanak, akkor azt húsvét-
ra vagy a halott neve napjára rendelik, illetve mindenszentek ünnepére el kell 
készíteni, hogy ezzel a halottnak is örömet szerezzenek. 

Az év folyamán először húsvétra teszik rendbe a sírokat, m űvirág csokrot 
vagy szentelt barkát visznek ki, virágot palántálnak a sírkertbe. A fiatal halottak 
sírjára a kereszt tövébe egy szép piros almát helyeznek. 

Karácsonyra fenyőágat szokás „ültetni" a sírhalomra, meg Luca-napi búzát 
helyezni a kereszt tövébe. 

„... Kis tányérba kocsonyát tettem... Kivittem a temet őbe és letettem a ke-
resztje elé. Húsvétkor kis szelet sonkát helyeztem a keresztjéhez és letakartam 
földdel..." — mesélte egy adatközl ő . 

A halott férfi névnapjára virágot vittek ki meg négy szál gyertyát gyújtottak 
a sírjánál. 

A halottak iránti tisztelet a temet ő  karbantartásában, a sírhalmok gondo-
zásában és a temetőlátogatási szokásokban is kifejezésre jut. 

Az ötvenévesek jubileumának a megünneplése 1975 óta van szokásban. A 
jubilálók csoportosan keresik föl kortársaik sírját és megkoszorúzzák. Sírláto-
gatás nélkül lakodalom sem múlik el Doroszlón. 

Mindenszentek napjára csoportosan hordják ki a virágokat a temet őbe. 
Gyakran vágott virágot (fehér krizantémot) t űzdelnek a sírkeretbe, azzal díszí-
tik. A temető  megtelik látogatókkal. Minden síron gyertyák égnek, és amikor 
esteledik, imbolygó fényükkel árnyak világává varázsolják a temet ő t, színjátéká-
vá válnak az elmúlásnak. 

A TEMETŐ  VIRÁGAI 

Temetéskor a fekete föld visszakerül eredeti helyére, hogy virágot lehessen 
rajta nevelni. Aztán amikor a sírhalom leülepszik, akkor félrerakják a koszorú-
kat, elegyengetik a tetejét, és bepalántálják virággal. Kés őbb, amikor a sírkeret 
elkészül, akkor a közét virágoknak való trágyás földdel töltik meg. A sírokon 
nevelt virág a halottak iránti tiszteletet tükrözi. Vannak sírok, amelyeken kora 
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tavasszal már virág pompázik és váltakozik mindenszentek napjáig, amikor az 
első  fagy véget vet a virágzásnak. 

A doroszlói temet őben 37 növénycsalád található, több mint 80 virággal. 
Első  helyen a fészkesek családja van 16 virággal, a liliomfélék 7, a n ősziromfélék 
pedig 5 virággal szerepelnek. 

A faluból elköltözöttek leginkább a temet őcsőszt fogadják meg hozzátar-
tozóik sírjának a rendben tartására. 

IRODALOM 

Bárth János: Doroszló népessége a 18. század közepén. Hungarológiai 
Közlemények, Újvidék, 1981., 13. évf. 1-2. (46-47.) szám. 

Kovács Endre: Doroszló hiedelemvilága. Forum, Újvidék, 1982. 
Kovács Endre: Bölcsőtől a koporsóig. Az emberélet fordulóinak népszokásai 

Doroszlón. M. Ny. H. K. I. Újvidék, 1988. 
Kovács Endre: Doroszló népessége. Mikes Kiadó, Budapest, 1995. 
Kovács I. — Matijevics L.: Gombosi népballadák. Forum, Újvidék, 1975. 
Ortutay Gyula (szerk.): Magyar Néprajzi Lexikon 1-5. kötet. Akadémiai 

Kiadó, Budapest, 1977-1982. 

Fakeresztek a doroszlói temetőben 
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SILLING ISTVÁN 

A KUPUSZINAI TEMETŐ  

Öregek, készüljetek, fiatalok, készen 
legyetek! 

(Közmondás) 

A templom által kialakított szakrális környezet szabta meg a temetkezések he-
lyét, szabályozta a temetkezési rendet vidékünkön is egészen a XVIII. század 
utolsó harmadáig. Így volt ez az 1751-52-ben újranépesített Kupuszinán is, ahol 
a kimondottan római katolikus vallású új lakosság 1754-ben emelt magának 
vert falú, nádtet ős templomot, és azt Szent Anna asszony pártfogásába ajánlot-
ta. A templom a mai plébániaépület szomszédságában állott, valahol a mai 
Zombori út elején, amely hely ma is természetes magaslatot képez, f ő leg ke-
letről szemlélve. E köré a templom köré történtek az els ő  temetkezések, itt 
létesült a falu első  temetője. Későbbi építkezések, útépítés folyamán gyakran 
kerültek felszínre hajdani eleink csontjai. A falu lélekszámának gyarapodása s 
a templom által behatárolt központ köré történ ő  építkezések egyre szűkebb 
területre szorították a temet őt, de a törvényes előírások is sürgetni kezdték 
annak a falvakon kívülre helyezését. Így történt meg 1774-ben az új, a mai te-
mető  megnyitása a falutól nyugatra, mintegy fél kilométeres távolságban. A te-
metőt Vertalics Mihály monostorszegi esperesplébános áldotta meg. Az els ő  
ide temetett halott Balogh Istvány volt. 

A temetőkert első  bővítése 1812-ben, a második 1839-ben történt. Mind-
kettő  a pusztító kolerajárvány után. Akkor a terület 5 katasztrális hold és 492 
négyszögöl volt. 1969-ben három kisebb parcellával, illetve 800 négyszögöllel 
bővítették a temet ő t, majd 1981-ben vásárolt az egyházközség 1085 szögölnyi 
szántót a temet ő  területéhez. Így ma a temet ő  nagysága 6 katasztrális hold és 
777 négyszögöl. 

1995 nyarán a legrégebbi sírkereszt Mészáros Erzsébeté, aki 46 éves korá-
ban hunyt el 1872. február 16-án. 

Már a falu telepítésekor feltétel volt az új lakosság római katolikus vallása, 
ebbő l következően felekezeti temet őkről nem beszélhetünk Kupuszinán. A fa-
luba később betelepült néhány zsidó család azonban mégis külön temet őkertbe 
kényszerült, mint bárhol másutt az akkori országban. 

A TEMETŐTERÜLET MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE 

A kupuszinai temető t a bejárati, déli oldalról két mélyebb, fákkal ben ő tt 
gödör határolja (Temetőgödör, Temetegeder); nyugatról a temet őárok, partján 
orgonabokrokból élő  sövény; északról csak ilyen sövényfala volt a temet őnek, 
mögötte szántóföldek, ma apró örökzöldfák s az új ravatalozó; keletr ő l szintén 
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sövényfal, illetve a temet ő  területének utóbbi b ővítése óta az utolsó sor sír mö-
gött gyalogút és e mögött a szántók. Ez utóbbi irányban, tehát éppen a falu felé, 
jelöletlen a temetőkert határa. 

A falu zsidó temetőjének viszont volt szép léckerítése, mellyel a területet 
adományozó Kohn család földbirtokától elkerítették. 

Mára, sajnos, ez teljesen tönkrement, s a zsidó temet ő  is lepusztult állapot-
ban van. Csupán két sírhalom-síremlék gondozott, lévén a Hernhutter család-
nak még élő  leszármazottja a faluban. 

A TEMETŐ  RENDJE 

A temető  rendje jelképesen a falusi, de inkább az egyházi el őírások rendjét 
mutatja, és igen régi állapotokat őriz. Híg nemzetségi temetkezésre való utalás 
nem található a kupuszinai temet őben, más csoportos temetkezési szokás, vagy 
elő írásnak eleget tevő  sajátosság több is van. 

Házastársak egy helyre való temetése jó ideje, századunk harmincas évei 
óta honos Kupuszinán. Korábban az egymás mellé temetett házaspár tagjai kü-
lön-külön sírjelet — a faluban ezt csak kereszt szóval illetik — kaptak. Ma már egy 
közös sírjelen van mindkettejük neve, általában följebb a férfié, még akkor is, 
ha nem ő  halt meg korábban. Az együtt elhunyt családtagokat egymás mellé 
temették és külön-külön sírkeresztet kaptak. 

A temető  bejáratától jobbra, egy kicsiny parcellában 4-5 sírban nyugszanak 
a protestánsok, lévén a falu, mint már szóltunk is, kimondottan római katolikus 
vallású. Mögöttük, a temet őkert terebélyesedése folytán, katolikus sírok követ-
keznek. A reformátusok sírjelei korábban az ő  vallási szokásaiknak megfelel őek 
voltak: kereszt helyett tábla. Mára már csak a márvány síremlékeik maradtak 
meg. 

Ezeket a sírokat követték az 1940-es évekt ő l az oroszok sírjai, vagyis a II. 
világháború alatt a faluban elhunyt szovjetoroszországi katonák sírjai. Földi 
maradványaikat kés őbb fölszedték és a kisk őszegi (batinai) emlék alatti h ősi 
halottak közös sírboltjába helyezték. Azóta ide már új, kupuszinai sírok kerültek. 

A következő  sírcsoport a kereszteletlenül elhunyt vagy halva született gyer-
mekeké. Piciny sírhalmaikon a keresztek a sírra néznek, a név a sírhalom felé 
fordul. Ezzel különböztették meg őket a kereszteltek sírjaitól, akiknek sírjele a 
sírhalom végén a szemlélőre s nem a sírdombra néz. Mára már ez a szokás is 
változóban van akként, hogy az új síremlékeken a márványtábla vagy kereszt a 
halom hátsó végére kerül, s a szöveg is a sírdomb felöli részen van. 

A picinyek sírkertrészét az öngyilkosok és az elváltak sírjai követik, vagyis 
azoké, akik egyházi temetésben nem részesültek. Eleinte ez volt a temet őkertet 
keletrő l övező  sövény mente, az ún. árokpart, azonban ahogyan b ővült a temető , 
úgy ezen sírok központi fekvésűekké lettek, apró vigaszként a hozzátartozóknak, 
akiknek nemcsak a súlyos csapás fájt, de a társadalom és az egyház részér ől 
történő  szégyenteljes megkülönböztetés, kiközösítés is. Ma már ez a fajta meg-
különböztetés nem létezik. Mindenkit eltemet a falu papja s oda, ahová azt a 
család kéri, vagy hol szabad hely van. 
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A következő  jobb oldali temetőrész a gyermekeké, akik kisgyermekként, 
pár éves korukban hunytak el. Ma már, hála az orvostudomány fejl ődésének, ez 
a temetőrész csak nagy ritkán kap újabb „lakót". Természetesen a születések 
apadó száma is kihatott erre. 

Gyermeksírok találhatók még az ún. öreg temet őben is, ahová a II. vi-
lágháború elő tti időkig temették, szintén elkülönítve a gyermek halottakat. 
Néhány sírt még gondoznak itt is szül ők, testvérek. 

A temető  következő  része a frontharcosoké. Azok a férfiak nyertek itt 
örök nyughelyet, akik részt vettek a háborús harcokban. Id ővel ide újabb 
halottakat nem vártak, hiszen a volt harcosok elhaltak, s ma már, amióta a 
rátemetés szokássá vált, özvegyeik vagy családtagjaik temetkeznek rájuk. 

Ezután újabb út következik, amely a temet ő  igen régi részébe vezet, a 
Diófa utca felévezet ő  dű lőút irányában. Az itteni régi sírok már mind elt űntek, 
s a hetvenes-nyolcvanas években ide újra temetni kezdtek, s e rész már a 
nyolcvanas évek végén megtelt. 

A bejárattól balra vannak, illetve jobbára csak voltak az 1850-es években, 
majd az 1930-as években elhunytak sírjai. Az 1970-es évek óta szokássá vált 
rátemetés következtében ide már újra temetnek, f ő leg a régen elhunytak család-
tagjait, kései leszármazottjait, akik gazdag kriptákat, nagy fekete márvány sír-
emlékeket emeltek, illetve emelnek maguknak még életükben. 

A temető  többi részében nincs az el őbbiekhez hasonló rendbéli tagolódás. 
Kivételt képeztek a múlt század harmincas éveiben kolerában elhunytak sírjai, 
a temető  északi sávjában, ahová kés őbb tilos volt temetkezni, s így e rész elbur-
jánzott, magas, terebélyes bokrok n őttek a sírokon s közöttük. A falu és az 
egyházkösség döntése alapján az 1990-es évek elején ezt a területet elsimították, 
s ide épült az új ravatalozó és kápolna. 

ALBÉRLET A TEMETŐBEN, 
AVAGY ÁTTEMETÉS 

A családi sírboltok, kripták építésének szokása igen elterjedt a mai kupu-
szinai temetőben. Ezeket korábban, néha jó el őre elkészítteti helybéli kőmű-
vessel a család, s a síremléket is felállíttatja, melyet apatini, zombori, bezdáni 
vagy helybéli kőfaragómesterek készítenek. Ide temetkezik egy, két vagy há-
rom generáció is abból a családból. Azonban, ha hirtelen, meglepetésszer űen 
hal meg valaki olyan családban, amelynek még nincs sírboltja, de olyat építeni 
kíván, akkor valamely rokon család még üres kriptáját veszik igénybe halott-
juk ideiglenes nyughelyéül. Ide temetik el, s azután igyekeznek miel őbb elké-
szíttetni a maguk sírboltját, melybe a temetést követ ő  egy év letelte után áthe-
lyezik halottjukat. Erre az alkalomra egészségügyi felügyel ő t kell kihívni a sír-
hoz, s ha szükséges, új koporsóba helyezni a tetemet. Ilyen áttemetéskor csak 
a legközelebbi hozzátartozók vannak jelen. Ehhez az ún. albérlethez csak ad-
dig üres sírboltokat vesznek igénybe. 
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TEMETŐBELI ÉPÍTMÉNYEK 

Utak 

A kupuszinai temető t, akár a többi XVIII. századi alföldi társát, tervezett 
utak szelik át. Az egymásra merő legesen futó utak mentén húzódnak a sírok. Az 
út menti sírsor jelenti az ún. jó helyet vagy szép helyet ma a temet őben, ahová a 
kriptákat, családi sírboltokat építik. 

Kisebb utak, ösvények, csapások nincsenek a helyi temet őben. 

A Nagykereszt (Központi kereszt) 

A falu temetőjében nincs és nem is volt kápolna. A temet ő  közepén áll a 
kőbő l készült, magas, festett Nagykereszt: Isten dicsőségére állítatta Dubac Ist-
ván és neje Fridrik Mária és Polák Anna —1910. A rajta lévő  korpusz és kisebb 
Mária-dombormű  szintén festett, fönt INRI tábla. 

Ide vezet az út a temet ő  bejáratától, illetve bejárataitól. Ugyanis régen más 
bejárata volt a temet őnek. Erre utal a falubéli Temető  utca elnevezés, mely 
ugyan ma más nevet visel (Zarko Zrenjanin utca), de 1945-ig ezen a néven sze-
repelt, magyarul is, szerbül is, s valóban erre vitt a temetések útja valamikor. 

A Nagykereszt elé minden koporsót letesznek, s itt történik még egy rövid 
egyházi szertartás a koporsó sírba helyezése el ő tt. A Nagykereszt el ő tt minden 
család gyújt gyertyát mindenszentek ünnepén. Azok, akiknek távoli temet őkben 
nyugszanak hozzátartozóik, itt gyújtják meg az emlékezés gyertyáját. A Nagyke-
reszt elő tt mindig van friss virága vázákban. Kegyeletb ől, fogadalomból, szokás-
ból, illembő l visznek a Jézuskának virágot. A temet ő látogatók általában itt is 
megállnak imádkozni, szinte minden alkalommal, de mindenszentekkor okvet-
lenül. Ezen az ünnepen itt áll a temet őő r fehér abrosszal letakart asztalán két 
tányér, melyekbe az emberek a temet őőrnek szánt pénzadományaikat helyezik, 
amit ő  a nap folyamán, bizonyos időközönként elvisz. Ez az ő  jövedelme azoktól 
is, akiknél nem volt temetés abban az évben. 

A Nagykereszt környéke jelenti a megkülönböztetett sírhelyeket a falubé-
liek szemében. Az elöljárók közül négy papnak van itt a sírja, de korábban más, 
világi elöljárók is temetkeztek ide. 

Halottasház 

Kupuszinán csak boncolóháznak nevezték a temet ő  szélén, a temetőő r há-
zának közelében álló vert falú, nádas házat, melyet 1995-ben bontottak le, 
ugyanakkor, amikor a lakóházat is. 

A szerencsétlenül elhunytak esetleges boncolását itt végezték el régen, il-
letve itt ravatalozták fel őket. A hajléktalan, nincstelen falusi szegények vagy 
csavargók ravatala is itt szokott lenni. Egy id őben itt őrizték a temetést követő  
hét utántól mindenszentekig a m űvirág, viaszvirág koszorúkat; szegekre akaszt-
va lógtak alá a szoba közepén. 

Harang, harangláb 

A helyi plébániahivatal adatai szerint a temet őben már az I. világháború 
előtt is volt egy kis harang, melyet a háború idején elvittek. A hiányzó harangot 
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1924-ben ismételten Dubacz István községi bíró és neje, Fridrik Marinka ren-
delte meg Baján. E harang súlya 115 kg, F-hangú. A harangláb vasszerkezet ű . 
Ez a harang pár évtizeddel ezel ő ttig nyáron reggel 4 órakor, délben és este 8 
órakor jelezte az idő t és szólított Úrangyalára, télen pedig reggel 5-kor, délben 
és este 7-kor. 

Ha halott van a faluban, a temet őben is harangoznak a lelkéért. Amikor az 
érkező  temetési menetet meglátja a temet őgondnok, harangozni kezd, köszönti 
az érkező  „új lakót", aki a néphit szerint addig őrzi majd a temető t, amíg újabb 
halott nem érkezik a temetőbe. A Nagykereszt előtti rövid szertartás után indul 
a koporsó a sírgödör felé. Ekkor szólal meg utoljára a temet ői harang érte, 
búcsúzik tő le. 

Mindenszentek ünnepének estéjén, akárcsak a templomban, hét órától 
nyolc óráig egyfolytában harangoznak a temet őben is minden meghalt lélek 
üdvéért. 

Kutak 

A temetőben sokáig csak egy igen mély, ásott kerekes kút szolgáltatta a 
vizet. Ma is megvan, a Nagykereszt közelében. Az 1980-as években egy szi-
vattyús kutat fúrtak, majd a 90-es évek elején bevezették a temet őbe is a falusi 
vízvezetéket. 

A TEMETŐ  NÖVÉNYZETE 

A sírkert növényvilága a falusi virágoskertek, kiskertek növénydivatját kö-
veti. A sírhalmokra árvácskát ültetnek legszívesebben, lehet ő leg még ősszel, 
hogy tavaszra korán legyen virág a síron. Ugyancsak tavaszi virág a jácint, a 
tulipán, a nárcisz. Ezek a virágok a régi és az új sírokon egyaránt megtalálhatók. 
Sokszor mára kereszt és a halom el is t űnt, de e virágok minden tavasszal jelzik: 
itt is nyugszik valaki. Muskátlit, zsályát (szalvia), büdöskét (bársonyka), petúni-
át nyári virágnak ültetnek a sírokra. Ősszel nyílnak a tavaszutón ültetett krizan-
témok, őszirózsák a sírokon. Ezeknek több fajtája található a temet őben. 

Régebbi sírokon található rozmaringbokor, levendulat ő , rutavirág, szegfű , 
rózsabokor és többféle örökzöld. 

A temetőben ma már csak fenyőfák találhatók, meg néhány cédrusfa. Eze-
ket körülbelül 100 éve ültethették, hiszen a legöregebbek sem emlékeznek ül-
tetésük idejére. 

Korábban meggyfák is voltak a temet ő  árkának partján, s a meggytermést 
az egyházközség árulta. 

Régen az utak mentén és a sírkert elhanyagolt részében növ ő  füvet kaszá-
lásra bérbe adták. Kés őbb a temetőgondnok dolga lett ennek kaszálása. 

A TEMETŐ  LÁTOGATÁSA 

Gyászból, családi kötelezettségb ő l látogatják leginkább a temet ő t a falubé-
liek. Legtöbben mindenszentek ünnepén keresik fel, gyászos ünnepl őben, el-
hunyt rokonaik, ismerőseik sírját, amikor az el őző  napokban megtisztított sír- 
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halmok s azok környéke tiszta, friss virágoktól díszes. Az ünnepnap egész folya-
mán járják a temető t, ki reggel, ki délután, ki estefelé. Gyertyát, mécsest gyújta-
nak a kereszt el ő tt, a síremlék szélén; szenteltvízzel meghintik, imádkoznak az 
elhunytakért. A Nagykeresztnél is megteszik ezt. Még másnap, halottak napján 
s sokan látogatnak ki a temet őbe. Ezen a napon a falu papja, előző leg bejelen-

tett igény alapján, felszenteli az újonnan elkészült síremlékeket. Ilyenkor imád-
wznak, énekelnek egy-egy sírnál. 

Természetesen temetések alkalmával is összegy űlhet több ember a te-
metőben, de ez nem általános szokás. Ha fiatal hunyt el, vagy népes családból 
való személy, akkor többen is vannak a temet őben, ugyanis Kupuszinán még 
1995 nyarán is háztól temetnek, s a temetési szertartás ott történik, oda illik 
elmenni. A temet őbe már kevesebben kísérik a koporsót. 

Temetés másnapjának hajnalán-reggelén a legközelebbi családtagok láto-
;atnak a friss sírhoz, ahol imádkoznak, s szenteltvízzel megszentelik azt. 

Karácsony elő tt szintén többen mennek ki a temetőbe, kis fenyőgallyat he-
lyeznek az elhunyt családtag sírjára. Napjainkban már karácsonyi zöldbúza is 
látható néhány síron a kupuszinai temet őben. A gyermekkorukban elhunytak-
nak elvétve kis karácsonyfát is díszítenek a síron. Ez nem általános szokás, és az 
,lhunyt emlékének fakulásával elt űnik. 

Húsvétkor szintén rendbe teszik a sírokat, virágot tesznek a kereszthez, 
szenteltvízzel meghintik. Akinek a két húsvét között hunyt el hozzátartozója, az 
h temetés utáni húsvétvasárnap hajnalán, napfelkelte el ő tt, mielő tt a kakas ku- 
korékolna, kimegy a temet őbe, imádkozik, s megszenteli a sírt szenteltvízzel. 
[lyenkor nyitva vannak a sírok és a halottak várják a hozzátartozóikat — tartják 
i faluban, a Krisztus feltámadásának hajnalán nyitva talált sírkamrára asszo-
iálva. Ez a látogatás leginkább az asszonyok posztja, mint a temet őjárás álta-
iában. 

Lakodalom elő tt is ellátogat, újabban a jegyespár, vagy más, a lakodalmas 
házból való személy (szül ők, nagyszülő) a temetőbe, s egy-egy szál feldíszített 
rozmaringágat szúr a sírra, mellyel jelképesen meghívja az elhunyt közeli roko-
nokat a lakodalomba. Ez a rozmaringág néha meg is ered, s akkor azt a síron 
hagyják. 

Szombaton estefelé, vasárnap reggel vagy délután szintén szokás a te-
metőbe látogatni. Virágot visznek a sírra, meglocsolják az ültetett növényeket, 
imádkoznak. 

Akinek „friss" halottja van, az vasárnaponként kora délután, mindjárt ebéd 
után látogat a sírhoz. Ez talán egy hónapig tart így, de tarthat tovább is. 

A templomi gyászmisék után nem szokás meglátogatni az elhunyt sírját, 
ámbár azt általában az elhalálozás évfordulóján tartják, s el ő tte vagy aznap friss 
virágot visznek a sírra. Különben névnapot, születésnapot nemigen tartanak 
számon kötelező  temetőlátogatási alkalomként. 

Régebben mindenszentek délutánján, estefelé a Nagykereszt mellett ösz-
szegyűltek elvégezték a fájdalmas rózsafüzért és a Mindenszentek litániáját is. 
Ma ez már nem szokás. Ezen a napon a gyerekeket is kivezetik a temet őbe. Így 
ismerkednek elhunyt rokonaik nevével, a rokonsági kapcsolattal, a halott roko-
nok sírjának helyével, hiszen id ővel rájuk marad azok gondozási feladata. Leg- 
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inkább a dédszülőkig mennek vissza ilyen szereppel, de ha tudják, megmutatják 
a még korábbi, négy-öt generációval id ősebb ősök, egyenes ági ősszülők sírjait 
is. Ott is gyújtanak gyertyát. 

SÍRJELEK 

Kupuszina az alföldi konyhakertész és gabonatermeszt ő  falvak egyike. 
Környékén kő  sehol sem található. Fában azonban sosem volt hiány ezen a 
vidéken, s így fából készültek a sírkeresztek. Korábban az els ő  keresztet a család 
férfitagjai vagy helybéli bognár, ács faragta ki tölgyfából, diófából, akácfából 
vagy más keményfából, az elhalálozást követ ő  órákban, napon. Egyszer ű  keresz-
teket készítettek, kb. 100-120 cm magasakat. A függ ő leges szár fels ő  részén 
vájatot hagytak a vékonyabb vízszintes szárnak, s azokat nagyobb vasszeggel, 
nem ritkán kovácsolt, szív alakú fejjel er ősítették egymáshoz. A földbe kerül ő  
rész vastagabb maradt, és kátránnyal tartósították. A vízszintes szárba vésték az 
elhunyt vezeték- és keresztnevét, az alá, a függ ő leges szárra pedig a halál évét. 
Másra nem volt már hely. 

A keresztfaragás m űvészete tehát ismeretlen a kupuszinai temet őben, illet-
ve néhány háromíves keresztszárvég utal csak egy m űvészibb igényre, de az nem 
honosodott meg a falubelieknél. 

A kereszteket régen egyszín űre befestették: a fiatalokét kékre, zöldre, az 
öregekét barnára, feketére. Nemeket nem különböztettek meg színnel. A festék 
tartósító szerepe volt fontos. Kés őbb, a II. világháború után deszkakereszteket 
használtak, melyeket a koporsós asztalos készített. Ezeket feketére festették, s 
arra írták aranyszín festékkel az elhunyt nevét és az évszámot. Ma kissé vasta-
gabb deszkából készül a barnára festett kereszt. Rajta a bet űk feketével festet-
tek, vagy műanyagból préseltek. Elterjed őben van mindkét évszám feltüntetése 
a kereszten. 

Az első  keresztet a sírásó helyezi az elkészített sírhalomra, miután lapátja 
vagy ásója nyelével keresztformát nyomott a friss földbe. A fakereszt a halott 
feje fölé kerül. 

Az idő tállóbb síremlék elkészítésének ideje nincs meghatározva, szokások-
kal előírva. Vannak a temetőben kisebb műkő  keresztek, márványtáblák, hatal-
mas márvány síremlékek. Ezek színe leginkább fekete, ritkán fehér. Korábban 
csak fehér márványból készültek, vagy ritkán vöröses-rózsaszín k őből. Alakjuk 
kereszt, tábla, tábla kereszttel, ritkábban obeliszk. Mindegyikre er ősítenek egy 
fém- vagy műanyag Krisztus-corpust is, illetve síkban belevésnek, karcolnak egy 
kereszt alakot. A korábbi fehér márványkereszteken is ilyen síkdíszítmény lát-
ható: corpus, szomorúfűz, pálmaág. S ő t a régi, fából készült, alacsony kereszte-
ken is láttunk ilyen szomorúfűz mintát. 

A síremlékek anyaga és nagysága a család anyagi tehet ősségét jócskán su-
gallja, bár néha azt túl is szárnyalja. Bár él egy hiedelem a falusiak körében, hogy 
a másvilágon mindenkinek viselnie, hurcolnia kell a maga keresztjét, s néhány 
arra utaló adatot is találtunk, hogy az öregek kisebb, könnyebb fakeresztet kér-
tek holtuk utánra. Fedeles, ún. lapát alakú sírjel csak a már említett néhány 
református síron volt. Ma már nincsenek meg. 
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A sírhalmot sohasem hagyták jelöletlenül; a temetés után azonnal került 
(ereszt a sírra. 

A korhadt, kidőlt, „gazdátlanná" vált fakeresztcsonkokat a temet őgondnok 
szedte össze s tüzelte el egy rakáson a boncolóház mögött. F űtésre nem hasz-
iálták fel őket, tehát nem is lopták el azokat a temet őbő l. 

A halál nemének jelölése 

Valójában másodlagos szemiotikai jelenség volt sokáig az ilyen szöveg. 
Jgyanis a természetes halállal elhunytaktól már a temetkezés helye is jelölte az 
altérő  halálokot. Ezt leginkább az öngyilkosok parcellájában olvashatjuk, még-
iozzá: tragikus körülmények között, tragikus halállal jelöléssel. Kivételt képez-
lek a villámcsapás áldozatai, akiknél szintén jelölik a halál tragikus nemét. 

Az elhalálozás helyének jelölése 

Ez nem szokás a kupuszinai temet őben. Ez alól csupán az idegen földben 
nyugvóknak emelt jelképes síremlék a kivétel. A háborúkban, a falutól távoli 
sarctéren elesett, h ősi halált halt katonáknak emeltek síremléket, esetleg sír-
salmot is, illetve nevüket rávésték a családi sírkeresztre, szöveggel jelezve a 
talál helyét és körülményeit: 

— Kegyelettel ejtünk könnyet édesapánk SOÓD JÁNOS emlékére, aki 37 
;ves korában orosz fogságban 1944-ben eltünt..., 

PÉTER JÁNOS, aki eltűnt 1944-ben 22 éves korában Oroszországban..., 
— Jeltelen sírban pihen a család támasza, POLGÁR FERENC 24 éves hon-

éd..., 
FRIDRIK ISTVÁN, aki eltünt 1944-ben 23 éves korában Oroszország-

►an.., 
illetve egy jóval későbbi, nem háborús emlék: 

KISS BORBÁLA, élt 37 évet, megh. 1972. 3. 26-án, felejthetetlen le-
,nyunk, ki a Muzslyai temet őben nyugszik... 

Foglalkozásjelölés a sírjelen 

Kupuszina lakosságának főfoglalkozása mindig is a földm űvelés volt, ezért 
sak az ettől eltérő  tevékenységű  személyek foglalkozása olvasható, az is elvétve 
sírjeleken: plébános, esperes, gyógyszerész, tanító, kovács. 

Fényképek a sírjeleken 

Már a század elejér ő l, amikor a fénykép először jelenik meg a faluban, 
alálunk porcelán fényképeket a sírjeleken. Általában fiatalon elhunyt szemé-
vek képeirő l-fotóiról készíttettek a zombori fényképészeknél ilyen emlék-
:épet, és helyezték a márvány sírjel fels ő  részére. Ezek a fényképek hasznos 
,égviselet-történeti információk hordozói is, például a lányok fejdíszének 
~X. századi fejlődéstörténetét szépen dokumentálják. Meg kell azonban je-
yezni, hogy minden fénykép ünnepi viseletbe öltözött személyt ábrázol, s 
Italában csak mellképekr ől van szó. Ritka az egész alakot mutató fotó. Né-
ány ilyen porcelánképet ki is színeztek, aminek ismét a viseletkutatás veszi 
asznát. 
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Később a házaspárok fényképei kerültek a márványból készült emlékm ű -
vekre.  

Egyetlen olyan fakeresztet ismertünk, amelybe kis mélyedést vájtak, abba  

helyezték el a fényképet, majd ablaküveggel befedték. Ez Horváth János,  a~ 

1933-ban meggyilkolt legény, kés őbbi balladahős keresztje és fényképe volt. Fá.  
ból készült keresztjét a 80-as évek végén tüntették el. Ma ezen a helyen áll  

rokon Buják család sírboltja, a bejárati út bal oldalán.  

Újabban előfordul, hogy a még élő  lakosok is kiteszik, vagy ahogy a falubar  

mondják, kibiggyesztik fényképüket az elő re elkészített leend ő  nyughelyük sír.  
jelére.  

Szentképek a sírjelen  

Nem ritka a keresztek szentképpel történ ő  díszítése sem a kupuszinai te  
metőben. Az egyházi szimbólumok közül már említettük a Krisztus testét, d(  

találunk több Jézus Szíve, néhány Mária Szíve, töviskoronás Jézus, Mária ölében  

a keresztrő l levett Jézussal ábrázolást is. Újabban karcolt szentábrázolások  

megjelentek, pl. a Szent család.  

A szomorúfűz  

A sírjeleken, régieken és újakon egyaránt elég gyakran található stilizál  

szomorúfűz szimbólum használata Kupuszinán nem vezethet ő  vissza az ősi,  
nyelvrokonainknál talán még él ő  szokásra, hogy így ábrázolják az eltemetet  

testet; sem pedig életfa jelentéssel nem bír e szimbólum. Itt csupán e fa szomo  

rúságot is kiváltó nevének a hangulata nyer értelmezést, és az emberi gyássza  

rokon értelme miatt nyert alkalmazást. M űvészettörténeti ismereteink szerin  
az Empfindsamkeit, a szentimentalizmus kora, a XVIII. század vége óta terjed  

hetett el, urbánus temet őkbéli analógia alapján.  

Egyéb sírjelek  

A kupuszinai temetőben nem leltük nyomát a nemeket megkülönböztet(  
sírjeleknek.  

Kerített sírhalmokra, síremlékekre van néhány példa a falu temet őjében  
Néhány gazdagabb család kovácsoltvasból készíttetett kerítést sírja, sírboltja  

köré. Azonban ez a díszítésmód nem vált általánossá.  

A régi, néhány évtizedes, s ő t majdnem évszázados sírkereszteken a k őfara  
gómester neve is olvasható, mely információ a falu gazdasági kapcsolatairó  

árulkodik: Wilpert Apatin, Stipan čević  i Šenberger Sombor, Stempel Zomboi  
A. Tucaković  Sombor, Korn J. Sombor, Márvány Ipar Zombor, Kubik A. stb.  

Koszorúk a temetőben  

Temetéskor a sírra a szokásos és a koporsósnál kapható fakereszt kerül a  

elhunyt nevével — n őknél a lánykori vezetéknévvel — és az elhalálozás évszámé  

val. Erre a keresztre az elhunyt komájának családja köt virágcsokrot, s az maragy  

rajta. A temetési koszorúk a sírhantra kerülnek, s ott maradnak, amíg el ner  

hervadnak, vagy pedig hat hétig. A m űvirág koszorúknak nagy divatja van Ku  
puszinán. Ezeket tovább tartják a sírhalmon, de mindenszentekre már friss Ni]  

rágokat, leginkább krizantémot, de másfajta, Ősszel nyíló virágot is visznek  
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sírra. A friss virágot vázába helyezik a kereszt elé, vagy pedig a kereszthez tá-
masztják, illetve a kereszt el ő tt a földre fektetik. Tesznek csokrot a sírhalomra 
is. Van, aki fel is köti a keresztre a virágcsokrot. Ha közvetlenül az ünnep el ő tt 
volt a temetés, akkor a koszorúk még ott maradnak. Manapság már szokássá 
vált műanyag koszorúk kötése ezen az ünnepen a sírkeresztre is. Ez a koszorú 
ott marad szinte a következ ő  mindenszentekig. Az elcsúnyult, összetöredezett 
koszorúkat a temet ő  melletti gödörbe dobják. 

A felsoroltakon kívül más sírjelek nem találhatók a kupuszinai temet őben, 
illetve a temető látogatásról szólva már említettük őket. 

KERESZTELÉS A TEMETŐBEN 

A kupuszinai temetőben sok évig temetőő ri munkát vállaló Janovics család 
nemcsak a sírásást, de bizonyos térítés fejében a sírok gondozását is ellátta. A 
család tagjai így rendesen minden nap ott végezték munkájukat. Emlékezések 
szerint ők többször is hallottak gyermeksírást a kereszteletlenül elhunyt gyere-
kek parcellája táján. Ilyenkor, ha be tudták határolni a sírt, ahonnan a hang 
érkezett, megkeresztelték az ott nyugvó gyereket: Megkeresztellek az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek nevében Ádámnak, ha fiúról volt szó, vagy Évának, ha lány-
ról. Azután, a hallottak szerint az a gyermek, aki minden hetedik évben emiatt 
felsírt, immár megnyugodott, többé nem sírt. Az így elvégzett keresztelésben a 
hitéhez ragaszkodó ember kötelességének érezte a cselekvést, meg a temet ő  
csendjének és rendjének Ő rzését is. 

A TEMETŐ  ÉS A FALU TÁRSADALMI VISZONYAI 

Jelenleg is, a múltban is tükre volt a temet ő  a falu lakossága vagyoni pola-
rizálódásának. A mostani nehéz gazdasági helyzetben, amikor a mez őgazdasági 
termékek ára túlságosan alacsony, a faluban évente csak egy-egy új ház épül. A 
temetőben azonban gyarapodnak az 1930-as évek óta használatos családi sírbol-
tok, kripták. Rangosnak tartott helyeken igyekeznek gazdagok, újgazdagok és 
szegényebbek is sírhelyhez jutni, s oda szép és drága márványból pompás sírem-
léket emelni maguknak, mondván, ne legyen az örökösöknek gondjuk még erre 
is. Különben a síremlékállítás annak a feladata, aki jussolt az elhalálozottak 
után. Az előre elkészített sírkeresztre, márványtáblára a családtagok neve is 
felkerül a születési évszámmal. Els ő  helyen a legidősebb férfitag neve, majd a 
Feleségéé, azután a többi házbelié. Ha a gazda fiatalabb is, mint él ő  anyósa vagy 
5reganyja, azért az ő  neve az els ő  a kereszten. 

Mindenszentek ünnepén, halottak napján gazdag virágcsokrokat helyeznek 
sírkeresztek elé; hatalmas krizantémvirágok, páfrányok, más díszít ő  zöld ágak 

kíséretében. Néhány évvel ezel ő tt még Zágrábból, Eszékrő l is hozták a szebbnél 
szebb virágokat a piacozásból az ünnepre hazaérkez ők. Szinte verseny volt a 
legnagyobb virágért. Jó néhány éve divatba jött a piros mécsesek gyújtása az 
ünnepen. Ezt a zombori mézesbábos és gyertyaönt ő  árusítja, s nála igyekeznek 

kupuszinaiak a gyertyákat is megvenni. A mécsesek nagyságának és számának 
s vagyonjelző  szerepe lehet, de jelenthetik az er őlködést, az akarnokságot is. 
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TÖRKÖLY ISTVÁN  

A SZAJÁNI TEMETŐ  NÉPRAJZA 

„Van valami fölemelő  és vigasztaló abban, ha az élet bajától kimúlt holtak a 
templom közelében pihennek. Ezért szívesen látja az anyaszentegyház, ha a 
temető  a templom közelében terül el" — írja az ismeretlen krónikás a parókia 
historia domusában. 1  

Valószínű leg a szajáni harmadszori újratelepül őket is ez a gondolat vezé-
relte, hiszen temetőjüket a templom közvetlen szomszédságában építették. 
Első  halottaikat egymástól mintegy 160 lábnyira 2  temették, az akkori templom-
tól nyugati irányba. A följegyzések szerint a szajáni temet ő  a mai napig nem 
váltóztatta helyét, csupán terebélyesedett. 

Az anyakönyvi adatok szerint els ő  halottja Baranyi István hároméves gyer-
mek, aki Hantházán született és 1807. május 2-án halt meg Szajánban. Ugyan-
azon , a napon temették a néhány órával kés őbb elhunyt, Kisoroszon született, 
kétéves Kismárton Pált is. Plébániai irattári kutatásaim során azonban kiderült, 
hogy ennél korábban is temettek már ide. Az els ő  halott egy első  szajáni születé-
sű, megkeresztelt csecsem ő  volt, 1806. január 5-i adattal, Magdolna néven iktat-
ták be, éspedig a nagykikindai katolikus plébánia anyakönyvébe! 

Az történt ugyanis, hogy az imént említett évben felépült plébániát Révay 
Simon, a falu földjének akkori tulajdonosa, a plébániaépület építtet ője egyelőre 
lakhatatlannak minősítette, és ezért ideiglenesen Nagykikindáról járt ki esket-
ni, keresztelni, temetni Fehér Kornél, 3  Ferenc-rendi szerzetes, s az adatokat a 
város plébániáján anyakönyvezte! Szajánban majd csak 1808-ban kezdtek anya-
könyvezni, miután lakhatóvá tették a plébániát. 

A régi temető  kiterjedésérő l nincsenek adatok. Valószín ű , hogy központja 
a későbbi harangozóház lehetett, a hajdani els ő  templom tőszomszédságában, 
vagyis a temető  mai főbejárata tájékán. Más adatok viszont arra utalnak, hogy 
tulajdonképpen két egyenrangú részre oszlott a temet ő, mivel közepét egy vi-
zenyős lapály szelte át. Err ő l az „egyenrangúságról" tanúskodik a még ma is álló 
központi feszület, de ez a rész ma már a temet ő  végének számít. Egykori „rang-
jára" utal továbbá az is, hogy ide temették Er őss Györgyöt,4  a falu első  beiktatott 
plébánosát, akit 1812-ben helyeztek Szajánba, és nyolc év múlva váratlanul el-
hunyt, aránylag fiatalon. Feltételezett sírját majd csak 133 évvel kés őbb tárták 
fel! Mondhatnánk úgy is: véletlenül, ámbár véletlenek — itt a temet őben — aligha 
vannak... 

Amikor 1953-ban elhunyt Herresbacher Dénes s  pápai titkos kamarás, es-
peresplébános, aki 48 évig volt a szajáni hívek lelkipásztora, két hitközségi ta-
nácstag vállalta sírjának megásását. Eközben deszkadarabokon és emberi cson-
tokon kívül egy aránylag jó állapotban levő, illetőleg jól kiismerhető, templomi 
palást darabkájára akadtak! Ez lehetett hát Er őss György ferences szerzetes 
szentfödelének darabkája a küls őleg már nyomtalanul elt űnt sírban. Ehhez 
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most csak annyit tehetnénk, hogy ki-ki saját lelkiismerete alapján döntse el ma-
gában: milyen anyag- és er ő  volt az, ami ennyi ideig őrizte a falu els ő  beiktatott 
plébánosának sírhelyét, s tudassa az utókorral, hogy a központi feszület tövében 
két pap alussza örök álmát. 

Van még egy pap halottja a temet őnek. Itt áll ma is Kovács János 6  plébános 
mármarosi vörös márványból csiszolt keresztje, a szerz ő  anyai nagyszüleinek 
sírja mellett, a mai főút jobb oldalán, a stációk sorában. Ő t, aki szintén 48 évig 
volt itt lelkipásztor, 1863-ban helyezték örök nyugalomba, 70 éves korában. 
Egyébként a szajániak emlékezete szerint ő  volt az, aki 1849 januárjának vége 
felé, este „félreverette" a harangokat, majd a tömegesen templomba tóduló hí-
veket felszólította, hogy azonnal vegyék magukhoz a legszükségesebb holmit, 
tereljék ki a nagyjószágot, mert a szerb szabadcsapatok már Nagykikindát is 
lángba borították! Aztán a jajveszékel ők élére állva, visszavezette őket a 
bölcsőbe, vagyis Szegedre és környékére, miközben magával vitte az anyaköny-
veket és minden más, fontos okiratot. 

Előbb azonban egy csodálatos temetést is elrendelt: a templom el őtti harang-
lábról leszereltette a három harangot, a temet őben „szabályos" sírt ásatott nekik, 
majd szépen elhantolva fejfát állíttatott végükbe, nehogy az ellenség kezébe kerül-
jenek! És ezek a harangok öt hónap múlva vissza is várták a szajániakat. 

Egyébként éppen Kovács plébános sírja körül találhatóak a legrégibb sír-
emlékek is. A sírdombok utcái, egészen a temet ő  jobb oldali végéig, megfelelnek 
a maiaknak, csak a bejárat volt másutt. Éspedig a d űlő  felől. Ez azt jelenti, hogy 
a főút délkeleti irányban, vagyis a kés őbbi kántorház szérűje felő l szelte át. Ezt 
az utcát, amely a Bunfordok utcájába vezet, régente Templom utcának nevezték, 
hiszen az akkori templom közelében haladt. Már vagy száz éve Temet ő  dűlő  a neve. 

A falu északkeleti végénél elterül ő  Vilma tér (vagy más néven Milher) te-
lepítésekor ide költözött dél-bánáti svábok is alapítottak temet ő t. A falu északi 
sarkánál jelöltek ki erre a célra egy kisebb telket és ezt 1852-ben szentelték be. 
Még abban az évben megásták els ő  sírját, vagyis egy kis, hármas sírgödröt: Kirsch 
Fülöp és Horach Susanna, új telepespár hármas ikrének közös nyugvóhelyét, 
akik a följegyzés szerint csupán pár óráig éltek. 

Miután a svábok alig pár évtized múlva — néhány család kivételével — elköl-
töztek innen, egyre ritkábban temettek ide. Már a múlt század vége felé ismét 
csak a központi temető  fogadta be a holtakat. A vilmatéri temet ő  sírjai azonban 
még évtizedekig megmaradtak, a középen elhelyezett feszülettel együtt. E szá-
zad elejére azonban az id őjárás törvénye érvényesült itt is: a gondozatlan sír-
dombok begyöpesedtek, a fakeresztek elkorhadtak, a k őkeresztek kidőltek és 
szétrepedeztek. Csak a feszület állt még, gondos kezek védelmében. A temet ő  
teljes elhalása azonban csak 1945 után kezd ődött, amikor államosították és töb-
bé senki se gondozta. A kegyelemdöfést — találóbb lenne, ha azt mondanánk, 
hogy az utolsó rúgást — a Duna—Tisza—Duna-csatorna itt húzódó ágának kotrása 
adta meg. A földgyaluk kiforgatták majd a töltésbe temették a még épségben 
maradt, egyetlen márvány síremléket is! Afeszületet egy faluszéli hív ő, TalpaiJakáb 
(Jakab Jakab) saját háza elé állította, és azóta is ott gondozzák, már a ház új lakói. 

A régi belső  temető  időközben megtelt és szélesíteni kellett. Mivel akkor a 
nyugat felé eső  részét — mint már szó is volt róla — vizeny ős lapály borította, ezt 
megkerülve, délnyugati irányba szélesítették. Ekkor — feltehet ően a múlt század 
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vége felé — új bejáratot és főutat kapott, amely a d ű lőúttal most északnyugati 
irányba szelte át a temet ő t. Ebben a részben a századforduló dátumait viselik a 
síremlékek. Az új főút közepén 1907 körül téglaalapra egy igen ízléses, m űvé-
sziesen kidolgozott vasfeszületet állítottak, fekete vaskorpusszal. Ez még ma is 
ott áll, jobbára magukra hagyatott sírkeresztek között, csak a corpust cserélték 
ki rajta egy kisebbre. 

Az történt ugyanis, hogy 1948. november 1-én, mindenszentekre virradóra, 
a sötétség leple alatt, elvetemült sötét lelkek lerombolták a falu minden feszü-
letét. Az 1880-ban épült templom el ő tt álló, hatalmas, mármarosi vörös már-
ványból kidolgozott corpust is, a kereszttel és az alapzattal együtt. „De az em-
berek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert gonoszat csele-
kedtek. Mindaz, aki gonoszat cselekszik, gy űlöli a világosságot, hogy nyilváno-
ságra ne jussanak cselekedetei" (János, 3. 19-21). Miután hét év múlva visszaál-
líthatták a keresztet, beszerzési lehet őség híján az imént említett corpust szerel-
ték rá, a temető  nagykeresztjére pedig kés őbb egy kisebbet er ősítettek. 

A temető  új részlegébe tehát a ma is Temet ő  dűlő  néven ismert keskeny 
utcából lehetett eljutni. Igen ám, de ez az út keresztül vezetett a lapályon, ame-
lyet esős időben, meg tavasszal is gyakran borított víz. Ezért más megoldást 
kellett keresni. Abban az id őben a Temető  dűlőt kb. 100 m hosszú üres telek 
választotta el a temető től. Ez tulajdonképpen az egybetartozó iskola- és temp-
lomtelek volt. Egyszer űbbnek bizonyult kiszabni ebbő l a telekbő l egy darabot, 
új temetőbejáratnak. Ekkorra már kövesutat kapott a f őutca. Többszöri ered-
ménytelen próbálkozás után, 1909 tavaszán a politikai község háromölnyi terü-
letet átengedett bel ő le új bejárat építésére, azzal, hogy e kis telek továbbra is 
tulajdona maradt. 

Ezzel most újabb lehetőségek nyíltak a temető  további rendezésére. Még 
Kelemen András, ideiglenes szajáni adminisztrátor idejében fölvet ődött az el-
gondolás, hogy keresztúti állomásokat építsenek. Most végre erre is sor kerül-
hetett. Előbb azonban az új bejáratot építették meg, a kövesút fel ő l. Az új bejá-
ratot az utcafronton egyszer ű  léckerítés és kapu választotta el az úttól. A te-
metőmezsgyén, az új út fölé két, négy méter magas téglaoszlopra FELTÁMA-
DUNK föliratú táblát er ősítettek. Innen a főút most már északkelet—délnyugat 
irányba szeli át a temet ő t, kétölnyi szélességben és mintegy 200 m hosszúságban. 
Így a régi utat mintegy 50 m-re közelítette meg, és itt egy széles, tégla alapzatú 
fafeszület zárta be az új utat. 

Ezután az út két oldalán, a kaputól kiindulva keresztúti állomások épültek, 
váltakozó sorrendben. Téglából készültek, kis bemélyedéssel. Ezekbe, bádogra 
festve, Krisztus szenvedését megörökít ő  képek kerültek, az oszlop oldalán pe-
dig kis márványtábla örökítette meg az adakozó nevét. A stációkat ugyanis csa-
ládok építették, saját költségükön, azzal a joggal, hogy tövében, az els ő  sorban 
legfőbb három díjtalan sírhelyet fönntarthatnak a családnak. 

Az állomások építése 1909-ben kezd ődött és 1910-ben fejeződtek be. 
Összesen 14 stáció épült. Habár a lakosság eleinte bizalmatlan volt az új elgon-
dolás iránt, mégis akadt 15 család, amely magára vállalta az építkezés minden 
költségét. Nevüket azóta is őrzik a márványtáblák. Szerepeljenek itt is, tanúsá-
gul és példaképül az utókornak. 
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I. Budai János és családja, II. Özv. Kabók Józsefné és családja, III. Budai 
István és Káplár Verona, IV. Özv. Z ődiné Sajtos Julianna, V. Budai Ferenc és 
családja, VI. Bunford József és családja, VII. Szabó Pál és családja, VIII. Hallai 
József és családja, IX. Takács Pál és családja, X. Setét Imre és családja, XI. 
Kovács Márton és családja, XII. Ifj. Kaból Simon és Csapó Julis, XIII. Id. Kabók 
Simon és Micsiz Rozál, XIV. Nagy Vilmos és neje. A XV. adakozó, özv. Ónozó 
Mihályné emeltette az új központi feszületet. 

Ebben az időszakban vált egyre inkább szükségessé a temet ő  gondozását 
egy külön erre a célra fogadott emberre bízni. Így született meg a javaslat te-
metőcsősz felfogadására. Már 1912-ben munkába is állt az els ő  temetőcsősz, és 
mindjárt házat is építettek számára, a lapály bels ő  szélén. Ez ma is ott áll, rozoga, 
szinte hasznavehetetlen állapotban, hiszen a temet őnek régóta nincs már cs ősze. 
Az iskolaszék fels ő  utasításra 1913-ben Temet őszabályzatot állított össze. Ez öt 
részből áll: Bevezetés és adatokolás, A temet őcsősz és sírásó díjazása, A te-
metőcsősz kötelessége, utasítás a sírásónak, Sírhelydíjak. 

Jövedelmi forrásként az els ő  három sorban megszabták a sírhelyek eladását 
örök áron. A temet ő  karbantartásának és gondozásának ügyét ún. temet őbizott-
ságra ruházta az iskolaszék. A régi temet őcsőszök közül Ludányi Miska, Király 
János, Búza Sándor, Gölöncsér Bürgés Illés, valamint Nyomtató Bajusz András 
nevére emlékeznek a mai id ős emberek. Azt is tudják még, hogy Kormányos 
Mengyi Sándor volt az utolsó. 

A temetőben 1928-ban került először sor nagyobb méret ű  javításokra. Az 
alapítók ekkor újították meg a keresztúti állomásokat. Az államosításkor a két 
temető  területe együttvéve 6 hold és 304 négyszögöl volt. Kés őbb, pontosabban 
1948-ban a beltérit visszaadták az egyháznak, majd 1954-ben ismét a helyi ható-
ság vette át. Közben a sírhelyek teljesen kitöltötték a temet ő t, és megkezdődött 
a másodszori, vagyis a rátemetés folyamata. Nem volt lehet őség a temető  bőví-
tésére — ma meg már, sajnos, túl nagynak bizonyul! 

1955 tavaszán Herresbacher Dénes földi maradványai fölé síremléket emel-
tettek örökösei. A sírk ő  betonból készült, márvány virágtartókkal és betétekkel. 
Április 11-én szentelték be. 

A szajáni temetőben nincs semmilyen különösebb dísz- és síremlék. Egye-
dül a Nagy Balogh Antal földbirtokos által építtetett, fekete márványoszlopos 
és homlokzatos, szintén fekete márványkripta, mindjárt a bels ő  kapu bal olda-
lánál, vonja magára a figyelmet, de ez düledez őfélben van már. A sírkövek és a 
síremlékek átlagosan közepesek és egyszer űek. Kivéve az új divatú sírköveket. 
Ezek — már elnézést a minősítésért — mintha megbontanák a csöndes kis falusi 
temető  sajátos, kegyeletkiváltó hangulatát. 

A temető  régi, mondhatnánk legrégibb csiszolt kőkeresztjei ma is a legmeg-
hittebbek. Sajnos, nagyobb részük környéke (jószerével a temet ő  végében levők) 
derékig érő  gazzal, fahajtással, vagyis sarjúval ben ő tt, gondozatlan és nehezen 
megközelíthető . Gondozója csak kevésnek van. Kár, mert ezek egyben történel-
mi emlékek is. Még talán arra is emlékeztetnek, hogy Szajánnak a múlt század 
derekán, a szabadságharc leverése el ő tt csaknem háromszor annyi lakosa volt, 
mint ma! Ott van például a nagykeresztt ől jobbra a falu múlt századbéli jegyzőjé-
nek, Pitkó Bélának nagy, fehér sírköve. A bet űk festéke már régen lekopott, de 
mégis kivehető  rajta a szöveg: „Pitkó Béla, szajáni községi jegyz ő , született 1866. 

360 



márczius 25." Aztán alatta a következő  versike: „Porból lett, porrá lett / Itt pihen 
csendesen, / Tisztét betöltötte / Kit űnően, rendesen / Oh, ő  feledhetetlen / Boldog 
férj és apja / Édes két gyermeknek / Lesújtva most ezek / Anyjukkal keseregnek." 

Még beljebb szintén magányos, fehér k őkereszt áll. Hajnal Viktória, hat-
éves kislányé: „Emlékül szeretett édesanyjától". Gaz és sarjú n őtte be ezt is. 
Nincs már ki gondozná. Árván maradt a kis angyalka sírja. A f őút bal oldalának 
vége felé három magyar katonasírkereszt látható; ugyancsak begazosodott. Itt 
sírok nincsenek: Keszég Imre, Moldovány Miklós és Kabók Ferenc az els ő  vi-
lágháborúban hősi halált halt valahol Oroszországban, és szüleik itt, ma is jó 
állapotban levő  kőkeresztet állítottak emlékükre, komiszruhás fényképpel. 
Moldovány keresztjér ő l azonban már hiányzik a kép. Azt mondják: haszontalan 
gyerekek szedték le ezt is. 

Velük szemben, az embermagasságú sarjú között akadtam rá egy már szin-
tén düledező , magára hagyatott, kovácsoltvas kerítéssel határolt családi sírhely-
re. Az egyik nagyméret ű  sírkereszten Kabók Simonnak és családjának neve ol-
vasható. O az a legidősebb Kabók Simon, aki a múlt század vége felé a falu 
túlszaporodó lakosságának elvándorlását megfékezend ő  (előbb Gyulafalvára, 
majd Felsőmuzslyára elköltözött már csaknem 2000 ember), jelképes áron át-
engedett a községnek egy hatalmas, faluszéli földterületet. Itt olcsó putrikat 
építettek a szegények, gyorsan benépesítették, és a nép az adakozó iránti hálából 
Simonfalvának nevezte el ezt az új falurészt. Ma is így ismerik. 

Ahogyan most a sírját látjuk, rádöbbenünk: az emberi hála mégiscsak véges... 
A most következ ő  mondanivaló nem időrendi sorrendben történt ese-

ményről szól. Lehetett, volt egy középkori temet ő  is Szajánban! Ennek nyoma-
ira még e század elején is rá-rábukkantak, puszta véletlenségb ő l — ha szabad úgy 
fogalmazni — hozzá nem értő  kezek. A történelmi följegyzések szerint a falu mai 
helye már 1449-ben lakott volt. A török hódoltság idején megsemmisült, majd 
az 1600-évek második felében „virágzott és plébániája is volt", Zyhan, Zayhan 
elnevezéssel. Ez is azonban megsemmisült, feltehet ően a törökök visszavonulá-
sakor, amikor a zentai csatában dönt ő  vereséget szenvedtek. 

Nos, ez a temető  egy utcával lejjebb, a Bunfordok utcája mögött, a néhai 
Bazsó Antal neves községi bíró nagy terület ű  háztáji földjén hagyott nyomokat 
és emlékeket. Ennek dédunokája Bazsó Márton Palkó, a nagy m űveltségű  állat-
orvosi technikus8  (az év elején ismeretlen okokból öngyilkos lett) mesélte, hogy 
még az ő  gyermekkorában is sok emberi csontot és cserépedény-maradványt 
forgatott ki az eke. Nagyapja sokszor mesélte neki, hogy ők meg régen 70 em-
berkoponyát gyűjtöttek össze, meg egész halom embercsontvázat ástak ki. Olyan 
sírokra akadtak, amelyben több csontváz volt egy rakáson. Egy helyen meg tégla 
alapzatú falmaradványt találtak. 

Minderről véleményt kértem Szekeres László neves vajdasági régészt ő l. 
Szerinte nincs kizárva, hogy egy középkori templom maradványaira bukkantak, 
a tömegsír pedig a múlt század nagy kolerajárványaiban elhunytak tömegsírja is 
lehet. Azokat ugyanis nem temethették a köztemet őbe, ezt előírás tiltotta. 
Egyébként a múlt században négy nagy kolerajárvány érintette a falut, és össze-
sen 823 életet ragadott el. Lehetett-e, volt-e itt a középkorban templom meg 
köztemető  is? Ennek bizonyítása már nem a krónikások, hanem a régészek és a 
történészek dolga. 
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Ahogy a temető  jobb oldali végében tovább vizsgálódtam, ráakadtam még 
egy régi sírkőre: Hegedűs Mátyás 1832-1906 fölirattal. Még a múlt századból 
eredő  följegyzés szerint ő  az egyetlen szajáni szabadságharcos, akire még emlé-
keznek, hogy részt vett az 1848/49. évi magyar forradalomban és szabadságharc-
ban. Különben nemesi rangja volt, s mint hintókovács és bognár dolgozott a 
Tajnay-birtokon. Az ő  sírját is már csak az „id ő  gondozza". Megérdemelné, hogy 
legalább a millecentenárium jövő  évi jubileumára rendbe hozzák és a szabad-
ságharc évfordulóján esztend őnként megkoszorúzzák. 

Ha már az 1100. évfordulót említettük, térjünk vissza néhány mondat ere-
jéig az 1000. évforduló egyik szajáni eseményére is. Nevezetesen arra, hogy 1896 
májusában Govrik Sándor9  akkori plébános egy akáccsemetét ültetett a te-
metőbe a lapály északnyugati peremén, őseink a Vereckei-hágón történ ő  bejö-
vetelének emlékére. Id ővel ez az „ezeréves emlékfa" — ahogyan Szajánban ne-
vezték — hatalmas törzs ű  óriássá fejlődött, és szüntelenül emlékeztette a szajáni 
magyarokat nemzetünk dics ő  múltjára. 

E század els ő  tizedétő l Herresbacher kamarás is féltve őrizte és gondoztat-
ta. A hívek figyelmébe ajánlotta, hogy holta után se feledkezzenek meg az em-
lékfáról. Sajnos, ő  maga is túlélte: 1945-ben az új „néphatóság" kivágatta tűzifá-
nak! Pedig mintha még a Gondviselés is óvta volna: minden pusztító viharnak 
ellenállt, és harmadrend ű  ágai is elérték az emberi test vastagságát. 

A fa kivágásának mintha egy gyászos-jelképes üzenete is lenne: lassan mi is 
kiveszünk e hajdani egyetemes magyar tájról. Es ki tudja, hányan érjük meg, 
hogy ebben a szerény kis temet őben legyen örök nyughelyünk, őseink között? 

Az azonban bizonyos, hogy velük is találkozunk majd — az örök hazában. 
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VALKAYZDLTÁN 

ZENTAI TEMETŐK, KÁPOLNÁK, KERESZTEK ÉS 
SZOBROK 

ELŐSZÓ HELYETT 

E kompendium keretében négy témakör kerül bemutatásra. 
Az első  lényegében egy temet ő  genezise és a zentai temet ők térbeli elhe-

lyezkedését és diszlokációit vázolja fel. A második rész a temet ők keretében 
épült kápolnákkal, kálváriákkal, keresztutakkal foglalkozik. A temet őket szer-
kezet-fejlődésben is itt vizsgáljuk meg. A harmadik részben a szakrális táj elen-
gedhetetlen elementumaival: az útszéli keresztekkel foglalkozik, legyenek azok 
benn a városban vagy azon kívül. A krucifixek mellett a köztéri egyházi témájú 
szobrokat is felsoroljuk. A negyedik témakör a zentai k őfaragókkal és temetke-
zési vállalatokkal foglalkozik. 

Az említett témaköröket keretként kezeltük, ezért egy további alapos és 
körültekintő  munka vázául szolgálnak. 

ZENTAI TEMETŐK 

A XVIII. századi templomállítások mellett — melyek a település megszilár-
dulását voltak hivatni — a temet ők azok, melyek igazából helyhez kötik az em-
bert, a maguk emlékezetállító, a toposzban létez ő t megjelenítő  jellegükkel. 

A temetőegységek változására, diszlokációjára a város területi fejl ődésé-
nek keretében szeretnék rámutatni. A XVIII. században a temet ők még benn 
vannak a városban, majd egy nagy t űzvész után megkezd ődik kitelepítésük a 
városból kivezető  utak mellé. E temet ők csak árkoltak voltak, és a hely szentsé-
gét egy felállított nagy kereszt jelölte. A múlt század végi és e század elejei 
kápolna és keresztállítások után a zentai temet ők mai formájukat századunk 
második felében nyerték el. A keresztállítás, kápolnaépítés, kálváriaalapítás ké-
pezi azokat a térbeli elementumokat, amelyekkel egy árkolt, esetleg kerített 
„halott város" bels ő  szerveződése kirajzolódhat. Most vizsgáljuk meg a zentai 
temetők genealógiáját, majd szóljunk azokról az építményekr ől, melyeknek a meg-
jelenése a temetők rendezettségéhez vezetett: a kápolnákról és a kálváriákról. 

KÖZÉPKORI ÉS TÖRÖK KORI TEMETŐK 

A török kor a XV. század közepét ő l az 1680-as évekig tartott városunkban, 
ahol a török nem épített és berendezkedni sem akart. Ennélfogva a zentai pa-
lánka kevés számú helyőrsége, mint azt a helyi szóhagyomány megerősíti, az 
elődök temetője mellé temetkezik. Dudás Gyula (1861-1911) helybeli törté-
nész jegyzi meg, hogy a régi Majoros és Szekfű-házak alapozásakor i  középkori 
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magyar temető  nyomaira bukkantak. A Borovszky-féle vármegye-monográfia 
274. oldalán Kalmár Simon err ő l így ír: „Az Árpád-kori város kés őbb is, a mo-
hácsi vésszel bekövetkezett pusztulásig, a mai várostól délre feküdt." 2  Erre utal 
az, hogy a mai város éjszaki része mintegy 20 hold kiterjedés ű  temető  fölött 
épült, ami a mohácsi vész el őtti korból származik. A temet őben lóval együtt 
eltemetett tetemre, nemez süvegre, hamvvedrekre bukkantak, melyek 300-400 
éves temetőre utalnak. A legkés őbbi lelet egy Bocskai-korabeli öltözetbe burkolt 
tetem, ami bizonyítja, hogy a temet őt a XVII. század közepe tájáig használták. 

A temető  ezek szerint a legmagasabb részen volt, a Tisza- (Tó-) parton, 200 
méterre a mai hídtól. Zenta a hatalmas temet őre való tekintettel vélhet ően 
népes város volt. 

A török sírokat szintén a Tóparton találták. Fábri Nándor a régi török 
temetőt az Ivo Lola Ribar utca elejére helyezi. 3  

A HATÁRŐRVIDÉK 
KORABELI TEMETŐK 1769-IG 

A határőrvidék időszaka 1702-tő1 1751-ig tartott. Ezekre az évekre a bi-
zonytalanság és ideiglenesség volt a jellemz ő . A kezdeti 500-600 lélek fél évszá-
zad alatt alig haladta meg az 1000-es lélekszámot. Ebben az id őben a „felújított" 
török sánctól délre újabb árkolással védett palánk kapcsolódott. Kneževi ć  a 
granicsár kori temető t a mai Dositelj Obradović  utca környékére helyezi, 4  ami 
a felső  és alsó sánc közötti részt öleli fel. Ekképp a granicsár temet ő  mögött 
laktak a földművesek és halászok a Tisza-parton. 

A város 1751-ben oppidumi rangot nyert. Etnikai képe a be- és kivándor-
lással lényegesen megváltozott. A magyarok megjelenését ett ő l az idő től szá-
míthatjuk. 1751-tő l ugyanis a szabadkai ferencesek, akik az itteni magyarság 
patrónusai voltak, már születési, elhalálozási és keresztelési feljegyzéseket is 
készítettek. 1753-ban már külön temetkeznek a helybeli katolikusok. 1755-ben 
számuk 832. 5  Temetőjük a mai városháztelek északnyugati szárnya körül lehe-
tett, melyet 1756-ban keresztel is elláttak, de még az 1754-1755-ben épült Szent 
István-imaház mellett is temettek. 6  

Klobusitzky érsek, aki az 1750-es években megkétszerezi a katolikus plé-
bániák számát a vármegyében, 1756. május 13-án kelt dekrétumában elrendelte 
a temető  bekerítését. 

A fentiekből látszik, hogy a mezőváros központjában temet ő , temetők van-
nak, ugyanis zentai viszonylatban közismert tény, hogy a Szent Mihály pravo-
szláv templom templomkertje szintén temet őként szolgált. Maga a templom 
szentélye alatt kripta-sírbolt helyezkedett el, ahová az 1870-es évekig a szerb 
papokat (pópákat) és a kiválóbb szerb patrícius családokat temették. Az 
1894-es földrengés alkalmával e szentély fala megrepedt és fél ő  volt, hogy 
beomlik, ezért 1923-ban betemetik, és az ottani hamvakat áthelyezik a szerb 
temetőbe. 

Az 1400 négyszögölet felölel ő  Kirchenfond környékének rendezésére 1873-
ban került sor, amikor a körülötte lév ő  kertet (ahol a mai napig található régi 
síremlék, sót olyan is van, melyet a templomfalba falaztak), mely temet őül szolgált 
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(régi szokás volt, hogy az el őkelőbb, vagy az érdemesült halottakat a templom-
portán helyezték örök nyugalomra), parkosítják és részben kitéglázzák. Hátulsó 
mezsgyéjén 1890-ben vaskerítést állítottak fel. 

TEMETŐKIHELYEZÉSEK 
A XVIII. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN 

Az 1769-es városégés után, amikor lázas újjáépítés és rendezés folyik a 
városban, Szalay plébános 1772-ben kérelemmel fordul a Szentszékhez, melyt ő l 
kéri a temető  városon kívüli elhelyezését és ott kereszt felállítását. Kérelme 
meghallgatást nyert és az engedélyt megkapta. Az 1783-as katonai felmérési 
térképen a temetőket mára városon kívül találjuk, így a szerb temet őt a várostól 
délre az Adai út mentén, a magyar temet ő t pedig a várostól nyugatra a „Gatyaszár" 
utca (ma Stevan Kni ćanin utca) mögött, akkor még igen tekintélyes távolságra 
a várostól. 

A temetők városon kívülre helyezése a Mercy-féle praktikus városrendezési 
elv helyi alkalmazásával esik egybe, amikor a fő tér elnyeri mai alakját és rendel-
tetésbeli felosztását. A városon kívül való elhelyezést nem csak ésszer ű  okok, 
hagyományok diktálták, hanem a megnövekedett számú lakosság és a város ter-
jeszkedése is. 8  

A TEMETŐK KIALAKULÁSA A XIX. SZÁZADBAN 

Vagy száz évig a zentai temet ők életében nincs különösebb változás. Annyit 
tudni csak, hogy 1838-ban a szerb temet ő t 2 lánccal megnagyobbították9  és az 
déli mezsgyéjével elérte a nagy város körüli vízlevezet ő  árkot. 

Az óhitű  temető t 7 hold 300 négyszögöl nagyságúnak mondják a XIX. század 
közepén. 1863-ban körülárkolták és halottasházat építenek, amely még ma is 
áll. Mindez leolvasható az 1865-1866-os térképr ő l, arról, amelyen már öt zentai 
temető t találhatunk. Így a még meglévő  használaton kívüli katolikus temet ő lo  

mellett még két katolikus temet ő t: egyet a mai vásárállásnál és egyet a téglaéget ő  
kemencék mellett, a Föls ő  kertek alatt, közvetlenül a városból kivezet ő  út 
mentén. Ugyanakkor ez utóbbi közelében egy nagy körkálváriát találunk a mai 
Jugopetrol helyén. 

Bár már régebben bezárták, a régi katolikus temet ő t csak a zentai vasútvo-
nal építése idején számolták fel. A vasútvonal ugyanis e temet őt érintve fordult 
délnek, Óbecse irányába. A temet ő  sorsa az előmunkálatok idején, 1885-ben 
pecsételődött meg. 1892-ben mára régi temet ő  4 hold 1584 négyszögölnyi terü-
letét házhelyként (35 darab) kiosztják. 12  

A város azonban id őben gondoskodott másik temet őkrő l. A felsővárosi 
temető t 1851-ben nyitották meg 13  és 1853-tól használták. Az alsóvárosit ugyan-
csak ekkortájt alapíthatták. 

A temetőket struktúrájukban a következ ő  fejezet tárgyalja, különös tekin-
tettel a kápolnákra, kálváriákra és emlékkeresztekre vonatkozó adatokra. 
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A FELSŐVÁROSI TEMETŐ  

Az úgynevezett Fels ővárosi temet őben 1853. január 11-én temettek 
először. Az elhalálozott Danyi János 56 éves volt. E temet ő  lokációja az Északi 
szérűk alá, a téglaégető  kemencéktő l keletre (a múlt század 90-es éveiben itt 
alakul ki a Vartus-féle ipartelep), közvetlenül a szeged—újvidéki törvényhatósá-
gi út mellé tehető . 

A bécsi Kriegsarchivban őrzött, No 64-es colonne No XXXVII. jelzet ű , 
1865-1866-ban készült térképen, mint már említettem, körkálvária fedezhet ő  
fel a temető tő l délre. Ez a kálvária az 1848-as szabadságharc zentai áldozatainak 
emlékére létesült, de vélhetően a Zentára érkező  vasút nyomtáva végett a te-
metőbe helyezték át. A „48-asok" sírja fölé már 1884-ben emlékoszlopot akar-
tak állítani, 4  és az exhumálás 1889. április 28-án meg is történt, amikor a ham-
vakat az új sírkertbe vitték. Emlékm ű  állításra 1893 októberében került sor 
Szekfű  György (1830-1912) nyugalmazott főjegyző  szervezésében, aki 803,77 
forint költséggel a honvédemlékművet felállíttatta. A közadakozásból felállí-
tott, vasráccsal körülkerített fekete márványobeliszket Gerenday A. és Fia buda-
pesti cég készítette. 15  

Ennélfogva a körkálvária és az 1883-as fels ővárosi temetőbeli kálvária-
restaurálás 16  nem egészen összeegyeztethet ő , mert egy 1894-es térképen a kör-
kálváriát még bejelölték, tehát még létezett, igaz, hogy a vasút közelsége miatt 
nehezen használhatták. Meglehet, hogy ezért kellett új kálváriát állítani. 

A kálvária restaurálására Boros Imre zentai születés ű , ebben az időben 
fejszi plébános 17  jóvoltából került sor, aki e célra 3000 frt-ot adományozott a 
városnak. Az újonnan állított keresztutat 1883. szeptember 15-én szentelte fel 
Bende Imre apátkanonok. A kálvária a Lebák és Szekf ű  család örök nyugvóhe-
lyéül is szolgál. Oldalába falazva találjuk Kollonits László (1769-1857) albei 
prépost, zentai plébános síremlékét, aki a XIX. század 30-as éveiben a zentai 
kórházat alapította. 

A kálvária mellett álló lélekharangot az Ugrina Mihály és Zoric Klára alap 
támogatásával Bodichi Sándor bajai harangönt ő  készítette 1899-ben. Bodichi 
egyébként a Jézus Szíve-templom harangjait 1896-ban, a Szent Antal-templom 
harangját 1910-ben öntötte. 

1889-ben a Golgotához vezet ő  keresztút mellé a Majoros család mauzóle-
umot emeltetett 18  Majoros István (1826-1889) volt zentai f őbíró19, országgyű-
lési képviselő  emlékére, akinek nagy érdemei voltak a Zentai Takarékpénztár, 
a Zentai Általános Takarékpénztár megalapításában és . a népiskolák megszer-
vezésében. 

A kelet—nyugati irányú keresztútra (mely a temet ő  főgerince) a déli oldalon 
bejáratával néz a centrális, félköríves záródású, kolostorboltozattal pallatolt, 
laternás épület. Egy restaurálás 20  után, 1929. október 31-én újraszentelték (ez 
leolvasható a fényképekr ő l). A klasszikus stilusban épült, rézzel fedett épület 
homlokzatát selyemtéglából alakították ki. 

Ha a temetőstruktúrát szemléljük az 1876-os és 1911-es várostérképeken, 
akkor egy kereszt alakú főközlekedési utat veszünk észre. Régebben a déli ol- 
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A fels ővárosi temető  kálváriája 

dalon volt a főbejárat; a keleti kapu az utóbbi 20-25 évben vált azzá. Ehhez 
1879-ben készített téglajárdát Goldstein Zsigmond. 

Közvetlenül a főbejárat mögött két temet őépületet találunk. Különös, 
hogy az 1911-es térképen a már meglév ő  Majoros-kápolna és a kálvária nincs 
bejelölve! 

A kezdetekben a temet ő  nyugati felébe temettek, ennélfogva terjedése 
keleti irányú. 21  Ezt igazolja az a kérés is, amellyel a polgárok 1923-ban a te-
mető  szélesítését követelik. Kérésüknek 1928-ban eleget tesznek, de a kapott 
három hold terület nem elegend ő , mert a Dobrovoljac telep terjedése után 
alig 3,5 méter szabad hely maradna a temet ő  és a házak között. Az ügy nagy 
problémát jelentett. A két világháború között különben is mell őzték a hitköz-
ségi ügyek elintézését. 1935-ben például állatok jártak be a temet őbe, ezért a 
hívők annak bekerítését sürgették. A tulajdonjogok rendezetlensége miatt az 
ügy elhúzódott. 22  A temető t 1944-tő l kezdve a város köztemet őként kezeli. 23  

Akkor a rendelkezésre álló 36 000 peng ő  temetőalapból korszerűen akarják 
rendezni. Bekerítésére mégis vagy 20 évet kell várni. Ez 1965-ben történt meg. 
Az 1928-ban restaurált hullaházak helyén álló ravatalozót a hetvenes évek ele-
jén építették. 

AZ ALSÓVÁROSI TEMETŐ  

A XIX. század 50-es éveiben nyílt meg a vásárállás közelében az alsóvárosi 
temető . A temetőben 1882-től akartak hullakamrát állítani, amire három évvel 
később került sor. 24  Ez a temető  is 1879-ben kapott téglajárdát az északi bejárat 
felő l.25  
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A Majoros-féle kápolna 

A temető  arculatát századunk elején nyerte, amikor felépítik a temet őká-
polnát. 1903-ban Kalmár Antal és neje, Zabor Anna építették a díszes kápolnát 
a Kalmár család örök nyugvóhelyéü1. 26  1903. november 2-án, halottak napján 
szentelte fel Érdújhelyi Menyhért zentai plébános. A nyilvános jelleg ű  kápolná-
ban minden Szent Anna-napkor (július 24-én) szentmisét celebrálnak. 

Ugyanakkor még az év végén 7  az alsóvárosi temetőben kálváriát emelnek 
a kápolna elé (a főbejárattól indul). Érdekességként említjük meg, hogy az egyik 
latorszobor, a kőművesek hanyagsága miatt, röviddel az állítás után led ő lt. Szó-
beli közlés szerint csak két latorszobor volt, Krisztus nélkül. A Szent Anna-ká-
polna elé kerülő  kálváriát „ISTEN DICSŐSÉGÉRE"Fodor Pálné Kovács Klára 
építtette. A hatvanas években, a kápolna b ővítésekor a kálváriát egybeépítették 
a kápolnával. Ez igencsak megbontotta á kis szakrális építmény harmonikus 
egységét. 

A kápolnát a II. világháború alatt is érte rombolás. Tornyát 1941-ben le-
döntötte egy ágyúgoyó, s egy-két golyó a kápolnához vezet ő  keresztúti stáció-
képeket is eltalálta. A keresztutat 1929-ben újították fel jámbor hív ők adako-
zásából. Megáldását egy ferences rendházi atya végezte. 29  Az olajjal és tempe-
rával vászonra festett stációképeket egy bizonyos da Luigi M. szignifikálta. 30  
Magát a keresztutat Óváry János ismert k őfaragómester Bartussal együtt készí-
tette. Felszentelésükkor nagy menet vonult fel a Jézus Szíve-templomtól. 31  

1928-ban a hullaházakat is rendbe hozták, 32  és tárgyaltak a temető  kiszéle-
sítéséről.33  

Az előzetes védelem alatt álló kápolna egyter ű , kolostorboltozatos, kis 
szentélye tört szögű . A szép toronnyal ellátott, kés ő  klasszikus stílusú épület 
különös értéke a Szent Anna-kép. 
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A szent Anna-kápolna 

PRAVOSZLÁV TEMETŐ  

Az 1783-as, II. József korabeli katonai felmérési térkép alapján a szerb 
temető  vagy kétszáz éve ott van, ahol ma is, a `áros déli részén, a régi Adai út 
mellett, a vásárállástól keletre. Tényleges nagyságát többszöri b ővítés nyomán 
nyerte, így 1838-ban dél felé b ővült -'4  egészen a várost körülvev ő  nagy vízleve-
zető  árokig. 1879-ben a szerb temet őhöz is, mint az összes többihez, téglajárdát 
épít a város. Ezt megel őzően,1.863-ban körülárkolták és halottasházat építettek 
benne. Ez utóbbi a mostani nyugati bejáratnál található. Van a temet őnek 
északról is egy bejárata, így a „f őutcák" egy nagy kereszt alakot rajzolnak ki. 
1868-ban épül e metszőpontban az óhitűek temetőkápolnája. A késő  barokkos-
klasszicista stílusban épült kápolnát Jakov Kraguj(evi ć) hagyatékaként 1868. 
november 25-én emelték 35  Gábor Arkangyal tiszteletére: „U SLAVU I ČAST 
PRESVETE TROJICE OTCA I SINA I SV. DUHA A ZA SVOJ RODITELJI 
SVOJIH I NEZABORAVNOG ZDINCA SINA MILANA SPOMEN KAPE-
LU ONI OSNOVA I PODIŽE ŽALOSNI OTAC JAKOV KRAGUJEVIĆ  
ŽIT — SENĆANSKI GOD. 1868." Amint az a szöveg ő l kitűnik, Milan fia emlé-
ére emeltette, aki a 48-as forradalom áldozata lett. 

A kápolnát, mely egy kisebb méret ű  templomot képez, 1.969-ben, Nikanov 
)<icskai püspök idejében, a zentai szerb lakosság és hitközség kívül és belül 
:elújította. Az emlékkápolna belsejében is görögkeleti templomot alkot, szép 
konosztázát a zentai Petar Pili ć  tanítványa, Novak Radonji ć  készítette, 36  az 
konokat maga Pilić  festette. 37  Mindennek szépen faragott padok, zászlótartók 
adnak keretet. A kápolna el ő tti emlékkereszt térfokozó hatású. 

A temetőben lévő  sírok közül kiemelkedik Branovacsky Eugén és Vuics 
?ersida emléksírja, akik a szerb színészetért tett alapítvány jutalmául a görög- 
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keleti egyháztól 1884-ben síremléket kaptak. 38  A görögkeleti temetőben a han-
tok fejjel keletnek állnak, megfelel ően az ortodox vallás követelményeinek. 

A ZSIDÓ TEMETŐ  

Zentán a zsidóság a XVIII. század végén jelent meg. Két temet őjükről tu-
dunk. Az egyikről az a fáma járja, hogy a Tiszába roskadt, annak romboló hatá-
sára. A „másikat" 1852-ben a Skultéty fivérekt ől vásárolt telken, a Tóparton 
helyezték el. Meglehet, hogy e temet ő  része a régebbinek, hisz a Tisza a múlt 
század közepén3Y  egészen a Tópart alá húzódott. 1883-ban az izraelita temet ő  
elő tti vízlevezet ő  árok fölé téglából új hidat készít Szeg ő  István 159,50 forin-
tért. 40  Temetőbővítésre, különböző  vallási okokból 1928-ban került sor, ami-
kor a zentai szefárd hitközség 41  a temető  melletti Hanák-féle, 500 négyszögöl 
területet megvásárolta. 42  

KERESZTEK, SZOBROK ZENTÁN ÉS HATÁRÁBAN 

A tér szakralizálásának másik és szintén fontos elementuma a városokban 
és a határban elhelyezett keresztek, szentek szobrainak hosszú sora. Állításuk 
lehet kegyeleti, emlékezési vagy hálaadási indíttatású. Megkülönböztetjük a 
köztéri, a határbéli és a templomkertekben elhelyezett kereszteket, szobrokat. 
Zentán az idők folyamán nagyon sok köztéri szobor, kereszt került templom-
kertbe. 

A Zenta terein és útjain elhelyezked ő  keresztek és szobrok leírását kezdjük 
a város szívét képez ő  főtéren, melynek kialakulása az 1769-es városégés utáni 
restaurálás időszakára esik. 

A fő téren 1770-ben építették a Szent István provinciai, barokk stílusú 
templomot, és bejárati homlokzatától jobbra keresztet állítottak. 43  E keresztet 
az 1808-ban készített Repitzky-féle Planum Geometricumon is bejelölték. 
1911-ben, amikor a templom figyelmetlenség következtében leégett, az új temp-
lom építésekor az egész fő tér szakrális emlékeinek áthelyezésér ő l 2056 jkv/912 
szám alatt határozat született, miszerint „a tér szimmetriájára és célszer űbb 
beosztásának szempontjából bármely történelmi esemény vagy vallási ok aka-
dályul nem szolgálhat"; +4  s kivételt csak a görögkeletiek emlékkeresztje képez. 

Az óhitű  keresztet a régebbi szerb templom helyén, a Búzapiacon állították 
fel 1809-ben „RODU I OBSTETVU" emlékére. 45  A vörös márványkeresztet öt 
öl magasnak írja le Ugróczi Ferenc 1816-ban. E kereszt a kés őbbiekben az új 
templom építésekor nézeteltérésekre adott okot. 46  Végül a II. világháború után 
bekerül a Szent Mihály templom kertjébe, a templombejárat elé. 

A fő tér nyugati részének közepén (ez volt maga a piac), közel a Szent István 
római katolikus templomhoz állt a közadakozásból emelt díszes és drága Szent-
háromság-szobor. Felállításának évét az eddigi adatok 1803-ra teszik. 47  A 
XVIII. század végi éhínség és járványok kiengeszteléséül szolgálhatott, már 
ahogy ez széles körben szokás volt. Repitzky térképén még sincs bejelölve! Az 
újabb kutatások szerint 1808-10 között készülhetett, de a rajta dolgozó talján 
szobrászmesternek még 1816-ban is pénzösszegeket utaltak ki munkájáért. 
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Nepomuki Szent Antal 
	

A szerb temet ő  kápolnája 

A barokk szoboregyüttest Ross István helybeli plébános emeltette. Ho-
mokkőbő l lévén fenntartása körülményes, ezért a cirka 12 méter magas Szent-
háromság-oszlop fenntartására számadást készítenek 1834-ben is. 48  

Az elfogadott tervezet szerint 49  a régi helyén maradna a görögkeleti ke-
reszt, 50  a templom elé két oldalra kerülne a készül ő  félben lévő  Szent János-szo-
bor és a régi Szentháromság-szobor (persze restaurálnák), ezek együtt a f ő tér 
líszeivé válnának. A tervezet szerint a katolikus kereszt és a Mária-szobor a 
templombejárat közelébe kerülne. Err ő l még 1915-ben 51  is szó esik, de a Szent-
háromság-szobor az I. világháború után elt űnt a fő térrő l. A katolikus kereszt és 

szobor a két háború között még a helyükön maradtak, de kés őbb ezek is eltűn-
nek a fő térrő l. 

A fő térhez közeli Béke-tér Zenta egyik legmeghittebb és legszebb tere. Itt 
található Nepomuki Szent Jánosnak, a halászok és vízimolnárok védszentjének 
;zobra. A szobrot a Mihálkovits család 52  állítatta, de nem tudni, mikor. Mostani 
Helyén a Szent János-kereszt állt az 1830-as években. 53  Nepomuki Szent János 
(ultusza a XVIII. században terjedt el és 1726-tól birodalmi szentként tisztel-
:ék. Zentai szobra az 1857-es II. kataszteri felmérési térkép 54  331-es kis telkére 
(erült. Vélhetően a 60-as évek végén állították. Az 1876-os indukációs térké- 
)en55  öt utca keresztez ődésében áll. Mivel akadályozta a közlekedést, 1882- 
)en56  díszesebb helyre akarták helyezni, amit a kalocsai f őegyházi hatóság jóvá 
s hagyott. A költségeket a városi közpénztárból szándékoztak fedezni. 

Athelyezésére mégis sokkal kés őbb került sor, és az kapcsolatban van a 
lídépítéssel. 1908-ben már tervezik áthelyezését és felújítását is egyben. 57  Az új 
szobrot a budapesti Tóth István készítette 1912-ben öntött bronzból. 58  1912- 
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ben még a fő téren akarják elhelyezni, de egy év múlva, Mester Andor indítvá-
nyára, úgy határoznak, hogy a Szent János-kereszt helyén fogják felállítani. 59  A 
hívek közadakozásából készült új szobor végül 1914-ben került mai helyére. A 
régi szobrot elvileg Csóti plébános kérelmére Tornyosra akarták kivinni, de 
különös módon az urdasi templom elé került. 6o  

A Nepomuki Szent János-szobor három lépcs őfokra emelt díszes kiképzé-
sű , körübelül 1,80 méter magas, faragványokkal díszített posztamensen áll, és 
ma is a Béke (azelő tt Szent János) tér ékessége. 

A köztéri szentek szobrainak sorában következik a valaha az Anna utca és 
a Jókai utca 61  kereszteződésén álló Szent Anna-szobor. Állítójáról nem tudunk 
semmit. Századunk elején, 1903-ban 62  a forgalom akadályozásának elkerülése 
végett a sarokra helyezik. Áthelyezésekor három részre szedték szét. A szobor 
1958-ig állta Reinholcz-ház sarka el ő tt, ahol 1927 és 1930 között Pongrácz Imre 
kőfaragóműhelye is működött. A háromalakos, barokk stílusú, magas poszta-
mensen álló szobrot kovácsoltvas kerítés vette körül. Szent Anna társaságában 
Joachimet és Szűz Máriát találjuk. Amikor a Reincholcz-házat lebontják, s 
1960-ban az AIK irodaház épül helyére, a Szent Anna-szobor harmadik, jelen-
legi helyére kerül. 63  Igen megrongált állapotban ma is a Jézus Szíve-templom 
udvarában található. 

És ha már szobrokról esik szó, meg kell említeni a fából készült Szent 
Flórián-szobrot is, melyrő l megbízhatatlan adatok szerint annyit tudunk csak, 
hogy a régi tűzoltólaktanya elő tt állt. 64  

A legfiatalabb zentai katolikus templom, a Szent Ferenc-plébánia udvará-
ban áll a bejárattól balra a Fatimai Szűz festett szobra, melyet 1959-ben állítot-
tak. A templombejárattól jobbra egy jelzetlen kereszt van. 

A Štrossmayer téren (ma Szabadság tér) 1932-ben helyezik el az 1930-ban 
Óvári János kőfaragó által készített keresztet, 8 négyzetméternyi felületen a tér 
északi részén. Felszentelését 1932. október 9-én végezte Péchy Béla alsóvárosi 
plébános. G5  A téren álló 1913-ban állított haranglábat szintén a plébánia udva-
rába helyezték át. 66  A kereszt ma a Kis Szent Teréz-kápolna udvarában található. 

Felsőhegyen, nem sokkal a Szent József, a munkás templom építése után 
Kalmár Pál Antal sajátjából egy díszes k őkeresztet állít 1890-ben, melyet egy 
fővárosi kőfaragócégtől rendelt. 67  Manapság mégsem a Kalmár-kereszt áll a 
templom előtt (az a Kálváriára került). A helyette álló keresztet fogadalomból 
és engesztelésül a fels őhegyi hívek állították 1946-ban. Háromlépcs ős talapza-
ton áll, kétoldalt műkő  virágvázával ékesítve. Felirata: DÍCSÉRTESSÉK A JÉ-
ZUS KRISZTUS! / KRISZTUS GYŐZ! / KRISZTUS PARANCSOL! 

Keviben Stark V. szegedi k őfaragó készít márványkeresztet a templom-
kertbe 1000 korona költségen. A Jankovits Károly és neje, Burány Etel által 
emelt keresztet 1903. június 7-én szentelte fel Érdújhelyi Menyhért. 68  

A főtéri és városi emlékek, szobrok, valamint a templomkertbéli keresztek 
leírását (melyek valaha jórészt nem itt álltak) befejezve, tegyünk említést Zenta 
város főbb terein és útjain elhelyezett ismert krucifixekr ő l. 

A Széna téri kereszt ott áll, ahol hat utca torkollik a szabálytalan kiszéle-
sedésbe, kisebbszerű  teret alkotva. Valaha itt árulták a szénát, és kútágasát az 
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1870-es évek végén ' tüntették el. Az itt lév ő  kereszt a tér közepén állt a két 
világháború közötti id őkig. 

Ma a vaskerítéssel körülvett vörös márvány alapzatú kereszt a régi Hu-
szágh-patika nyugati homlokzata el ő tt díszeleg. A talpazaton a következ ő  szö-
veg olvasható: NÁZÁRETI JÉZUSNAK AMIK...I...IGAZ ISTEN FIÁNK 
ÁLLÍTOTTA TISZ'T'ELETÉRE SÁNDOR PÉTER 1809. 69  

Zenta másik fontos terén melyet a Tyúkpiac néven ismert a köznép, hosszú 
ideig állt egy hatalmas márványkereszt egy pravoszláv szent festett képével. E 
keresztet szerb kereszt néven is emlegették. O  

Hasonlóan a szerb kereszthez, már az 1860-as években a Géza, az Óvoda 
és az Új templomtér találkozásánál állt vagy száz évig egy hatalmas k őkereszt et  

A templom, melyet már a XIX. század 30-as éveiben fel akartak építeni, 1895-
ben épült. Még abban az évben Szorcsik Pál és neje díszes k őkeresztet emelte-
tett a templom elé. 1895. június 22-én szentelték fe1. 72  A XX. század elején, a 
tér rendezésekor a keresztet a tér közepére helyezik. 73  E keresztnek azóta nyo-
ma veszett. Ellenben az azóta a térre épült önkiszolgáló északi homlokzatánál 
áll egy oszlopmaradvány a fel nem épült Szent István-templomból. A kör ke-
resztmetszet ű  oszlopok szerte a városban hirdet őoszlopokként szolgáltak. Ma-
napság már csak ez az egy áll még. 

A következőkben azokat a kereszteket sorolom fel, melyeket a városból 
kivezető  utak mentén állítottak. Zentának hosszú ideig volt fontos útszakasza a 
Régi adai út. 74  Az út mentén, a szerb temetővel szemben, már a II. József kora-
beli térképen egy keresztet jelölnek, mely még az 1865-1866-os térképen is 
megtalálható. 75  A kereszt eltűnésének idejét homály fedi. 

Ha továbbmegyünk ezen az úton az egykori Epreskert felé, a régi árvaház 
elő tt találjuk a műkő  talapzaton álló, kompozit oszloprend tetején lév ő  félmé-
teres vaskeresztet festett corpusszal. Körülötte 2X2 méteres parkírozás marad-
ványa. Állításának ideje ismeretlen. 

Még tovább követve a dél felé vezető  utat a Kisbátkai útnál érkezünk Ni-
kola keresztjéhez. Borovszky 76  mintegy negyedórányira teszi az árvaház és a 
düledező  Nikola-kereszt közötti távolságot. A kereszt oldalán persely volt. A 
századelőn a szerbek Nikola napján tömegesen jártak e kereszthez ájtatoskod-
ni, amikor is a persely megtelt pénzzel. A néphit azt tartja, hogy aki Nikola 
perselyébe nem sajnál bedobni egy-két krajcárt, az sohasem fúl vízbe. A kereszt 
vélhetően felállítójáról kapta nevét. Az új Adai úton (újabban Újvidéki út né-
ven ismert) 1892-ben állított szép keresztet Márkus Márton. Talapzata fehérre 
megszelt. Keresztje vasból van. 

A Tornyosi úton áll a század eleje óta szépfalazott talpazaton egy vasönt-
vény kereszt, melyet ISTEN DICS ŐSÉGÉRE ES AZ EMBEREK KÖZÖTTI 
BÉKE ÉS EGYSÉG JELÉÜL FELÚJÍTOTT A KIS SZENT TERÉZ-PLÉ-
BÁNIA PASZTORÁLIS TANÁCSA 1991-ben. 

Ezzel befejeztük a város területén álló keresztek bemutatását és leírását. 
Vegyük most számba, ha hiányosan is, 77  a falvakban és a határban álló keresz-
teket, szakrális létesítményeket. 

Ha a régi Likasi úton közelítünk Fels őhegyhez, a Kis Ignác d ű lő  kezdetén78  
állt Kis Ignác (Orbán), azaz Deák Orbán keresztje. Ma a jelzett helyen Csernák 
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Antal és Illés 1895-ben állított vaskerítéssel körülvett, jó állapotban lev ő , kb. 
3,5 méter magas keresztje áll, az út felé nézve. 

A felsőhegyi szakrális emlékeknél említsük meg, 79  hogy Sző lőhegyen (Vi-
nograd) 1808-ban épült fel a Szent Orbán-kápolna, melyr ő l az 1879. évi sema-
tizmus így ír: „Existit ni vincei Capella S. Urbani e piis fidelium oblatis suscitata 
1808. Patronus: eadem comunitas catholica." Közismert, hogy „Orbánnak a lel-
ke a fagyra visszajár", ezért véd őszentként szerepel a fels őhegyi sző lőkben is. A 
Szent Orbán-kápolnát a fels őhegyi templom építésekor bontották le 
1890-1891-ben. 80  

A felsőhegyi temetőben hatalmas lóherevég ű , dél felé néző  fakereszt áll. A 
pléhkrisztus lábainál szintén pléhb ő l készült Szent Szűz áll. A fakereszt tövébe 
egy kisebb keresztet véstek. A fels őhegyi kálváriát Isten dics őségére emeltette 
Kalmár Antal 1890-ben,81  melyet a temetőben újraállíttatott Fodor Mihály és 
neje, Juhász Viktória 1929-ben. A Krisztus-kereszten a következ ő  szöveg áll: 
IMADUNK TÉGED KRISZTUS ÉS ÁLDUNK TÉGED, MERT TE SZENT 
KERESZTED ÁLTAL MEGVÁLTOTTAD A VILÁGOT. Ez alatt MEG-
VÁLTÓNK IRÁNTI KEGYELETBŐL ENGESZTELÉSÜL E SZENT 
HELYRE ÁTHELYEZTÉK A FELSŐHEGYI HÍVEK 1951. XI. 1-én. 

A kálvária bal oldali latorkeresztjének talapzatán az Eszes család nyugvó-
helyének emlékszövege áll. 82  

Szépen kifestett, fakerítéssel körülvett, gondozott kertben áll, közvetlenül 
a felsőhegyi Papp vámőrlő  malom83  keleti oldalán a Szent János-szobor. Készí-
tette Takács János Tapodi és örökösei költségén 1901-ben Kovács L. Szabad-
kán. Felsőhegyhez közel, a Likasi úton, a Bolha falu kezdetén egy öntött vaske-
reszt áll. 84  A falutól délre pedig a Kalocsa-völgy „torkolatánál" egy kereszt, 
melynek felírata az állítás szándékáról tanúskodik: ENGESZTELESÜL A 
MINDENHATÓNAK AZ 1914-17. ÉVBEN DÚLÓ VÉRES VILÁGHÁ-
BORÚ MEGSZÜNTETÉSÉÉRT EMELTETTÉK GERE J. FERENC ÉS 
NEJE BOROS MARGIT FIUK PÉTER ÉS NEJE KALMÁR JULIANNA 
1917-ben. 85  A keresztet 1886-ban Sóti József és Cseh Viktor alapította. Ett ő l 
északra, ha követjük a völgy vonulatát, érjük el a Píszár-keresztet a Piszár d ű lő  
és a Gyömrei út kereszteződésénél. 86  Ha tovább mennénk a Gyömrei úton, a 
régi Vuics-tanyánál megtalálhatnánk a Csépe-keresztet. 87  

A Karjadi úton, a Miskei tanyánál áll a Miskei kereszt. 88  Az Orom alatt 
lévő  csodakút gyógyhatását 1935-ben fedezték fe1. 89  E kútnak híre ment a kör-
nyéken, és Miskei Antal gyógyfürd ős, a szabadalmazás után, 90  hálája jeléül 1938-
ban keresztet állít tanyája közelében. Gere Vince adminisztrátor szentelte fel. 

Sorban a következő  kereszt a Likasi úton a Tóth-tanya közelében lév ő  ke-
reszt, melyet ISTEN DICSŐSÉGÉRE TÓTH MÁRTON ES NEJE TÓTH MÁ-
RIA ÉS GYERMEKEI TÓTH MIKLÓS ÉS NEJE LUKAY ERZSIKE EMEL-
TE'ITÉK BOLDOG HÁZASSÁGUK ELSŐ  ÉVÉBEN AZ ÚR 1923-DIK ESZ-
TENDEJÉBEN. E kereszt műkőből van, vaskrisztussal. Be van kerítve. 91  

E keresztet követi sorban a Kopasz-kereszt, melyet Isten dics őségére emel-
tetett Kopasz Mátyás Mihály és neje, Varga Rozália 1892-ben. A keresztet 
1992-ben felújították. Penavin Olga és Matijevics Lajos Zenta és környéke föld- 
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rajzi neveinek adattárában még egy Kopasz-keresztet említenek a 30. oldalon, 
mégpedig Kopasz Ferenc földjén a Gere dű lőn álló fakeresztet. 92  

Keviben Fehér kereszt néven ismert a Völgy nyugati partján az a kereszt, 
melyet Puskás Sándor emeltetett. E kereszt 4 km-re van a tornyosi templomtól 
a topolyai út völgyparti keresztez ődésénél. Puskás János és Gere Julianna és 
fiuk, Puskás János 800 korona költségen állíttatták azt a keresztet, melynek csak 
névadója azonos. Ez a kereszt Kevit ő l délre, közel a faluhoz található. A már-
ványkereszt felszentelésére 1913. szeptember 14-én került sor nagy közönség 
jelenlétében. Az ünnepi körmenet Csóti János plébános vezetésével a tornyosi 
templomtól indult. A keresztet vaskerítéssel kerítették be. 93  

Szintén Keviben 1938-ben Kocsis Mihály és fia, Kocsis Pál Márton gazdák 
állítottak fel keresztet, melyet Németh Béla péterrévei lelkész szentelt fe1. 94  A 
Rudics iskola elő tt (a Tornyos' út és a Kevi út keresztez ődésénél) áll a Rudics-
kereszt, melyet a keresztnévadó család állíttatott. 95  

Hátra maradt még négy kereszt: az egyik a Burány soron a Cigány iskola 
közelében, a másik a Gyömrei és a Becsei út keresztez ődéséné1,96  Bogarason az 
állomás közelében lévő , melyet Nagy József állomásfőnök állíttatott, s melynek 
felszentelése 1908. május 31-én történt Gózon István belvárosi (zentai) plébá-
nos közreműködésével, 97  valamint Rudics Ignác keresztje a Tornyosról Csanta-
vérre vezető  úton, a Rudics-tanya elő tt. 98  

Végezetül, miután felsoroltuk az általunk ismert zentai köztéri, templom-
kerti, utak menti, temet őbéli kereszteket és köztéri szobrokat rámutatva, hogy 
hálából, emlékezés, kérés vagy engesztelés szándékával emeltették őket, ső t 
olyan is akadt, mint például a Nikola keresztje, melyt ő l csodát vártak, elmond-
hatjuk, hogy hátravan azok anyagok szerinti kimutatása, a még meglév ő  és meg 
nem lévő  keresztek dokumentálása fényképpel és felméréssel, és csak azután 
behatóbb és eredményesebb vizsgálatuk és elemzésük. 

KŐFARAGÓK, KŐFARAGÓCÉGEK ÉS 
SÍRKŐÁRUSOK 

E tanulmány nem öleli fel a temet őkben található, fejfák, síremlékek, ke-
resztek, sírjelek mély és sokrét ű  szimbolikáját. Ellenben kísérletet tesz a zentai 
kőfaragócégek, kőfaragómesterek bemutatására, akiknek a munkáit városunk 
temető iben fellelhetjük. 

A zentai kőfaragókról és kőfaragócégekrő l a múlt század végétő l vannak 
adataink. Behatóbb tanulmányozás talán kimutathatná, mikor és milyen körül-
mények között jelentek meg a kőből készült sírjelek, de ettő l — mivel kevés 
megbízható adat áll a rendelkezésünkre — szintén el kell tekintenünk. Az elha-
nyagolhatatlan emlékanyag feltárása, elemzése egy részletesebb tanulmány tár-
gya lehetne. 

Rátérve e fejezet témájára, Zentán az általunk ismert legkorábban említett 
sírkőraktárosok 1890 körül a Híd utcában működő  Rosenbaum Lázár vésnök, 
és a Szabadkai utcában Ferenczy János voltak. Mindketten sírkőraktárat tartot-
tak fenn. 

1907-ben jelent meg városunkban Weigner Károly óbecsei okleveles szob-
rász és kőfaragó, aki a főtéri Szilvássy-házban fióki sírkőraktárat nyit. Weigner 
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gránittal, aszianittal, labradorral és márvánnyal dolgozott. Aranyozást, szövege-
zést, kriptaépítést is vállalt, de szobrászati munkák kivitelezését is végezte. 

Századunk 10-es éveiben Weigner mellett Vajda és Pauk volt az a két k őfa-
ragó, aki leginkább kitűnt munkáival. 

Vajda Henrik, aki több éven át az ország legnagyobb sírk őgyárában dolgo-
zott, 1909-ben nyitotta meg sírkőüzletét az új Plébánia palotában. 

Pauk Gábor pedig négy évvel később nyit sírkőraktárat és kőfaragóműhelyt 
az Eötvös (ma Népi forradalom) utcában. Pauk Szentháromság-szobrok, mau-
zóleumok, kápolnák, úti keresztek felállítását és szobrászati munkák elvégzését 
is vállalta. 

Az I. világháború utáni id őszakból a kőfaragók és műkövesek között Pong-
rácz Imre és Ováry János a legismertebb. Pongrácz a fels ővárosi temetőben több 
művésziesen kiképzett sírkövet állított, így például a Simonyi családét, melynek 
kivitele egyedi színezetű . Zentai működése nem volt hosszú életű . A Szent An-
na-szobornál lévő  Sétáló-házbeli (azelőtt Reinholcz-ház) sírkőüzletét, három-
évi működés után, 1930-ban bezárta. Ezzel mintegy helyet adott a kor legfoglal-
koztatottabb szobrászának és sírk őkészítőjének, Óváry Jánosnak. 

Óvári János 1895-ben született Szabadkán régi nemesi famíliában. A k őfa-
ragó- és szobrászipar kitanulása után mint segéd Budapesten, Baján és Belgrád-
ban praktizált. 1923-ban alapította meg zentai vállalatát, amelyben sírk ő , épü-
letkő , műkő  és gipszszobrok készítésével kezdett foglalkozni. 1925-ig Bartussal 
közösen dolgozott. Bartus Illés halála után özvegye kilépett az üzletb ő l. Óváry 
maga vezeti tovább a Hauer fakeresked ő  háza melletti kőfaragó- és szobrász-
ipartelepet az Ilona fejedelemasszony 7-es szám alatt. Munkáit mégis még 1929-
ben is mint Óváry és Bartus jegyzi, vélhet ően a cégbejegyzés miatt. 1928-ban 
veszi át Haller Szabadkai utcában lev ő  cementtelepét. A modern gépekkel fel-
szerelt műhely alkalmas mauzóleumok, kripták, kálváriaszobrok és k őkeresztek 
tökéletes elkészítésére. 1938 körül Jenacsek téglagyárossal (Jenacsek téglagyára 
a régi Otpad helyén állt) közösen cement- és márványárutelepet m űködtet, ahol 
faragott és műkő  síremlékeket gépesített üzeme nagy sikerrel állít el ő . 

Az Óváry által készített síremlékeket mind Tornyoson, mind Zentán a 
Felső- és Alsóvárosi, illetve a zsidó temet őben is megtaláljuk. 

1927-ben keresztet készít Oromhegyesen Svázi Etel és fia Dávid Mátyás 
megrendelésére és ugyanitt 1928-ban elkészíti a kálváriát. A zentai Alsóvárosi 
temetőben 1929-ben készíti el a keresztutat. A Munkástelepen 1932-ben (a ke-
resztet már 1930-ban elkészítette) állít keresztet, és oltárt farag a Szent Teréz-
kápolna részére. Bár e tanulmány témájához nem igazán kapcsolódik, egyik 
utolsó ismert munkája, az 1942-ben felállított fő téri országzászló (terve az IASA 
tervtárában). Óváry János elismert szaktekintély volt szakmájában; így például 
1933-ban ő  volta kőfaragók mestervizsgáztatója, 1935-ben pedig az Ipartestület 
vizsgáztatója és becsületbírósági tagja. 

Bár ő  uralta az 1930-as évekt ől a zentai kőfaragóipart, 1938-tól kezdve 
mellette a Faragó Nándor (1910-1984) és Kovács k őfaragó műkő - és cementáru-
készítő  is szóhoz juthatott. 

Faragó Nándor 1936-ban alapította műhelyét a Hold utca 3. alatt. A zentai 
temetőket járva, az említetteken kívül gyakran találkozunk a szegedi Fischer 
nevével, valamint a szabadkai Márványipar által készített síremlékekkel. 
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Rövid írásunkban megpróbáltuk felvázolni a zentai k őfaragók témánkhoz 
kapcsolódó tevékenységét. Rajtuk kívül szólunk még az e témába vágó temet-
kezési vállalatokról, melyek XIX. század végi megjelenése rányomta bélyegét a 
halotti kultusz további alakulására. 

l'EMETKEZÉSI VÁLLALATOK ZENTÁN 

Az Első  Zentai Temetkezési Vállalatot 1882-ben alapította Búza János. A 
tízes évekig működött. Búza egyébként bútorraktárt tartott a Nagyvendégl ő  
(később Eugén Szálló) tőszomszédságában, a Braun Ádám-házban. Raktára 
volt még a Kinizsi utcában is. 

Időben a következő  temetkezési vállalat az Úri utcában, a szerb pék házá-
ban nyíllik 1884-ben. Scheinberger Dagobert asztalos Kegyelet Temetkezési Vál-
lalatát 1887-ig működteti, amikor a cs ődeljárás során Wéber Károly bútorgyáros 
veszi azt át, az asztalosműhellyel együtt. Erdekes, hogy Wéber 1902-ben szintén 
csődbe jut. 

Mészáros Pál asztalosmester 1906-ban még a Híd utcában (ma Jovan 
Đorđević  utca) dolgozott. 1907-ben Morgenstern kárpitossal társul, a Plébánia 
palotában új üzletet nyitnak és megalapítják a Szent Antal Temetkezési Vállala-
tot. Lerakatuk és bútorüzletük a Bercsényi (Szép) utca 6-os szám alatt volt. 
Mészáros szentképeket is árult. 

Klenóczky Pál temetkezési vállalatáról keveset tudunk. 1893 körül m űkö-
dött a görögkeleti hitközség házában (Fehér hajó) a Búza téren (a mai f őtér 
keleti része). Hogy mikortól és meddig, az ismeretlen. 

JEGYZETEK 

1  Knežević  V. Milivoj: Zbornik za istoriju grada Senta. Senta, 1935. 14 és 90. Kneževi ć  a 
helymeghatározást pontosítja, így a középkori katolikus temet ő  lokációját a Vuics-ház, 
a katolikus plébánia, a Szent János-szobor környékére helyezi, amit a nép a „süveges" 
magyarok temetőjeként ismer. A temet ő  területét Kneževi ć  10-12 ezer négyzetméter-
re becsüli. Dr. Korek József (Szentai Újság, 1944. június 28.75. szám) a bátkai komp-
lejárónál középkori temet őt vél. 

2  A középkori város helyének kérdését itt és most nem tárgyalom. Vannak olyan felte-
vések is, hogy annak jó részét elmosta a Tisza. 

3  Fábri Nándor: Zenta földrajza. 1967. 30. 

4  Egyesek szerint a szerbek mostani temet őjüket mára XVIII. század elejét ől használták. 

5  Dudás Andor: Zenta rövid története. 1903. 

6  Ethnographia, Bp., 1973/3. Balassa István: A magyar temet ők néprajzi kutatása. Az 
1876-os XIV. tc-ben kimondják, hogy a templomok melletti régi temet őkbe csak ha-
tósági engedéllyel lehet temetni. A zentai temet ők már a XVIII. században a városon 
kívülre kerültek, és a szerb templomkertbe a XIX. század közepéig temettek. 

7  Knežević  V. Milivoje: Zbornik za istoriju grada Senta. Senta, 1935. 66. 1882-ben már 
nem temettek a templomkertbe, mert szép parkká alakították át. 

8  1783-ban 3523 római katolikus és 1175 görögkeleti élt városunkban. F: 381 IASA. Joco 
Vujié-Dudás Andor kézirata. 
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9  Zenta elöljárósági közgy ű léseinek és tanácsüléseinek jegyzőkönyvéből: 1838. április 6. 
17. szám alatt. 

l0 1883-ban megjegyezték, hogy már 30 éve bezárták. 

11 1876-ban a kemencék Goldstein Zsigmondé voltak. 
12 F: 381 LASA. Joco Vujić-Dudás Andor kézirata: Err ől már az 1890. májusi közgyű lés 

7. pontjában szó esett, de akkor az ótemet ői terület házhelyekül való kiosztását elha-
lasztották. Továbbá: Zentai Közlöny, 1890/21. 

13 Híradó, 1938. március 13.4. és Zentai Közlöny, 1899/45. száma: „... már 50 éve hasz-
náltnak mondják a temet ő t." 

14 Zentai Híradó, 1884. augusztus 10.33. szám. 
15 F: 381 IASA. Joco Vujič-Dudás Andor kézirata és Borovszky Samu: Magyarország 

vármegyéi és városai. Bács-Bodrog vármegye. 1909, 285. 
16 F: 381 IASA. Joco Vujič-Dudás Andor kézirata. 
17 F: 381 IASA. Joco Vujič-Dudás Andor kézirata: „1896-ban mint nyugalmazott keczeli 

plébános hal meg." 

18  A későbbiekben a zentai plébánosok végs ő  nyugvóhelyéül szolgál. A kápolna keleti 
homlokzatára erősített táblák err ől tanúskodnak: Tamás Ferenc (1880-1964), Csipák 
Ferenc (1906-1974), Piukovi č  Franjo (1880-1967) és Fábri Jen ő  (1908-1968). Itt 
nyugszik a nemrég elhunyt Bartusz József is. 

19 1861 és 1868-ban volt főbíró. 

20  1928-ban egyébként a temetőbéli építmények javítására pénzt irányoznak el ő . Szentai 
Friss Újság, 1928. október 26. 123. szám. Az alsó- és felsővárosi öt hullakamra javítá-
sára 13 140 dinárt irányoztak el ő . A javításokat pályázat útján végezték. 

21 A temető  nyugati mezsgyéjén a XIX. század végére kialakult a Vartus-féle ipartelep, 
északról 1883-tól kezdve m űködött a Grundböck-féle kemence, ezért ezekbe az irá-
nyokba a temető  nem terjeszkedhetett. 

22 Szentai Friss Újság 1935/126 szám. 
23 Szegfű  György 1879-1886 között íródott határid ő  naplója. k. I. 273. 1882/jkv 257, 

1885/j kv 128. 
24 Szegfű  György 1879-1886 között íródott határid ő  naplója. k. I. 273. 1882/jkv 257, 

1885/jkv 128. 

25  A téglajárda egy darabon még ma is megvan. 
26 Összetartás, 1903. december 6. 142. szám és F: 381, miszerint Zabos Anna és Döme 

Verona emeltette a kápolnát. Anna és Verona egyébként testvérek. 

27  Összetartás, 1903. december 6. 142. szám. 

28  A Páduai Szent Antal-templom pénztárnaplója 1911. január 1. és 1918. december 31. 
között. 

29  Szentai Friss Újság, 1929. szeptember 29. 114. és 1929. október 4. 118. szám. 

30 A felsőhegyi Szent József, a munkás templomban lévő  keresztút képeit is Luigi M. 
készítette. 

31 Szentai Újság, 1929. október 4. 118. szám. 
32 Szentai Friss Újság, 1928. október 26. 123. szám. Avárosban lév ő  öt hullaház kijavítá-

sára 13 140 dinárt irányoztak el ő . 
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33 Szentai Újság, 1928. szeptember 30. 115. szám. A közgyű lés hetedik pontjában tárgyal-
ják a temető  kiszélesítését. Ez kelet felé történt. 

34 Zenta elöljárósági és tanácsüléseinek jegyz őkönyve 1838. április 6. 17. szám. 
35 A kápolnára vonatkozó adatok jórészt Milivoje V. Kneževié Zbornik za istoriju grada 

Senta című , 1935-ben megjelent m űvéből valók. 
36 Milivoje V. Kneževič : Zbornikza istoriju grada Senta. Senta, 1935. 162. Novak Radonjié 

1836-ban született. 
37 Pilié munkája az olajba festett Feltámadás ikon. 

38  F: 381. IASA. Joco Vuji č-Dudás Andor kézirata. 
39 F: 003. A II. kataszteri felmérés idején (1857) a Tisza egészen a Tópart alatt folyt. A 

30-as évektől kezdve az 50-es évekig több nagyméret ű  tiszai árvízről tudunk. 
ao Szegfű  György: 1879-1886 között íródott határid ő  naplója. k. I. 273. 1883/jkv 57. 
41 Századunk 10-es éveiben történt meg a szétválás. 
42 Szentai Friss Újság, 1928. november 18. 132. szám. 
43 A főtéren álló kereszt és a Boldogságos Szűz Mária-szobor a Szent Ferenc-plébánia 

udvarába került. 
aa Dr. Kerekes Frigyes Kázmér cikksorozata a Zentai Újság 1942/54-61-ig terjed ő  szá-

maiból. 
as Milivoje V. Kneževié: Zbornik za istoriju grada Senta. Senta, 1935. 51. 
46 Az emlékkereszt nem érvényesült és hatását vesztette. 
47 Borovszky Samu: Magyarország városai és vármegyéi: Bács-Bodrog vármegye. Bp., 

1909, 283. és F: 381 IASA. Joco Vuji č-Dudás Andor kézirata szerint 1803-ban épült. 
48 Zentai Közlöny, 1891. augusztus 17. F: 381. IASA. Joco Vuji č-Dudás Andor kézirata. 
49 E variációt a Foerk-Petrovácz építészpáros készítette. 
so Áthelyezésének akadályokba való ütközésére már 1912-ben felfigyeltek. A 20-as, 30-as 

években a templomépítés több okból kifolyólag meghiúsul. 
51 1915. 10. 14./84 építészeti bizottsági ülés, a 20427/915 kig szám szerint a Szenthárom-

ság-szobor áthelyezése a mellékelt terv szerint a templom jobb oldali homlokzatába, a 
plébánia elé helyeztessék. 

52 F: 381 IASA. Joco Vujič-Dudás Andor kézirata: az 1831. évnél az Osgyáni-ház épül a 
Szent János-kereszt mellett. 

sa F: 003 IASA. A térképet Voyt Béla és Popovich Milán készítette 1857. május 18-án. 
ss SE: 01 IASA. K. oszt. XI. 55. szelv. ch . 39. 1876. Felvette Jindrák Ferenc mérnök. 
56 F: 381 IASA. Joco Vujič-Dudás Andor kézirata: az 1882. október 12-ei közgy ű lésrő l 

a 230. szám alatt Szegfű  György határidő  naplója szerint. k. I. 273. 
57 Kiss Istvánnak hídépítésekkel foglalkozó cikksorozatából a Tisza vidékben, a Magyar 

Szó mellékletében (1984). 
58 Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Novi Sad: Prostorni plan opštine Senta 

- Studija o zaštiti spomenika kulture, Novi Sad, 1986. október. 
59 F: 381 IASA. Joco Vuji č-Dudás Andor kézirata: 1913. január 18. 
6o F: 381 IASA. Joco Vujič-Dudás Andor kézirata. 
61 A mai Petar Drapšin és a Táncsics Mihály utca keresztez ődésénél. 
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62 F: 381 IASA. Joco Vuji ć-Dudás Andor kézirata: 1903. november 18-án az 1876-os és 
az 1887-es térkép szerint is a szobor a keresztez ődésben állt. 

63 Kulcsár Veronika múzeumi restaurátor 1987-es kéziratában a „Zenta építészeti értékei 
egykor és most" cím alatt. 

64 Beder István zentai író szóbeli közlése 1993-ban. 
6s Szentai Friss Újság,.1932/116. szám. 
66 1913. április 28./56 sz. építészeti bizottság jegyz őkönyvéből és Ősszetartás, 1913. április 

18.47. szám. A haranglábat a városi ács készítette. 
67 Zenta és Vidéke, 1890. május 4. 18-19. szám. 
68 F: 381 IASA. Joco Vujić-Dudás Andor kézirata. 
69 Megjegyzésként elmondható, hogy 1809-ben több keresztet, Szentháromság-oszlopot 

állítanak Zentán, és restaurálják az egyházi létesítményeket, ami nagyobb szabású ak-
cióra utal. Mellesleg adalékként a Széna téri kereszthez a Szentai Friss Újság 1935. 
június 16. 71. száma a Svetozár Miletics (Óvoda utca) sarkán lév ő  keresztet, Keczeli-
keresztként említi. Ez könnyen lehet az a kereszt is, mely az Újtemplom téren állt. 

70  Az 1857-es II. kataszteri térképen ceruzával jelölték be, az 1865/66-os térképen már 
tussal. Penavin Olga-Matijevics Lajos: Zenta és környéke földrajzi neveinek adattára. 
Újvidék, 1980. 75. 

71 Penavin Olga-Matijevics Lajos: Zenta és környéke földrajzi neveinek adatára. Újvidék, 
1980. 71. 

72 Ősszetartás, 1905. április 5.39. szám. 
73 Zentai Hírlap, 1901. június 30.26. szám. 
74 A múlt század 90-es éveit ől nyitották meg az új, megyei szint ű  adai utat, miután felépí-

tették a vasútvonalat. 
75 A mai felsővárosi temető  közelében szintén állt 1783-ban egy kereszt. 
76 Borovszky Samu: Magyarország Vármegyéi és Városai. Bács -Bodrog vármegye. Buda-

pest,1909, 284. és Penavin Olga-Matijevits Lajos: Zenta és környéke földrajzi neveinek 
adattára. 1980, Újvidék, 80. 

77 Nem készült részletes felmérés, dokumentálás és térképezés. 
78 Penavin Olga-Matijevics Lajos: Zenta és környéke földrajzi neveinek adattára. Újvidék, 

1980. A 68. oldalon: a Likasi útról vezet a fels őhegyi temetőhöz. 
79 A felsőhegyi temető  Szent János-szobrával nem foglalkozunk részletesen. 
8° F: 381 TASA. Joco Vujič-Dudás Andor kézirata. 

81  Kalmár Antal keresztje azelőtt a templom előtt állhatott. 
82 A felsőhegyi kálvária fennáll az Ormon. A keresztút a dombra vezet, de a stációképek 

hiányoznak. A felsőhegyi temető  domboldalba épült. Falu felöli kapuzata igen gyatra 
állapotban van, megmaradt, szépen faragott részei szebb id őkre emlékeztetnek. 

83 Zentai Közlöny, 1909. július 18.29. szám. 
84 E kereszt azonos a zentai Tornyosi úti öntött vaskereszttel. 

8s F: 381 IASA. Joco Vuji č-Dudás Andor kézirata szerint az 1918. szeptember 8-i be-
jegyzésnél néhai Gere Imre Ferenc oromi tanyáján újonnan felállított keresztr ől olvas-
hatunk. Gere I. Ferenc 1910-1916 között a zentai vashíd bérl ője volt. 
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86 Penavin Olga-Matijevits Lajos: Zenta és környéke földrajzi neveinek adattára. Újvidék, 
1980. 84. 

87  Penavin Olga-Matijevits Lajos: Zenta és környéke földrajzi neveinek adattára. Újvidék, 
1980. 77. 

ss F: 381 IASA. Joco Vujid-Dudás Andor kézirata és a Zentai Híradó 1938.május 8. 12. 
számából. 

s9 Miskei Antal fürdője 1935-54 között állt fenn. A nagyobb mennyiség ű  ásványi anyago-
kat tartalmazó kút számtalan betegségre gyógyírként szolgált. Felszámolása sajnálatos. 

9° Zentai Híradó, 1938. május 8. 12. szám. 
91 Tóth Márton 1902-ben a tornyosi templomnak adományozott szobraival is bizonyította 

mély vallásosságát. 
92 Meglehet, hogy ugyanarról a keresztr ől van szó! 
93 F: 381 IASA. Joco Vujič-Dudás Andor kézirata és Penavin Olga-Matijevics Lajos: 

Zenta és környéke földrajzi neveinek adattára. Újvidék, 1980. 22. 
94 Zentai Híradó, 1938. augusztus 28.28. és 1938. július 24.23. szám. 
95 Penavin Olga-Matijevics Lajos: Zenta és környéke földrajzi neveinek adattára. Újvidék, 

1980. 24. 
96 Penavin Olga-Matijevics Lajos: Zenta és környéke földrajzi neveinek adattára. Újvidék, 

1980. 24. 

97  F: 381 IASA. Joco Vuji ć-Dudás Andor kézirata. 
9s Penavin Olga-Matijevics Lajos: Zenta és környéke földrajzi neveinek adattára. Újvidék 

1980. 24. 
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RAJ ROZÁLIA—NAGY ISTVÁN 

REFORMÁTUS TEMETŐINK*  

BEVEZETŐ  

A Vajdaság nyolc református közösségében, a holtak tiszteletének szán 
területeket végigjárva kerestünk arra választ, hogy vajon el ődjeink végső  nyug 
vóhelye egykor milyen lehetett. 

Vidékünk temető i néprajzi szempontból még feltáratlanok. Tekintettel 
protestáns egyház sajátos egyszer űségére, a református temet őkrő l, a katoliku 
sokkal szemben még kevesebb szó esett. Ezt a tényt szem el őtt tartva tűztül 
célul, hogy az időseket szóra bírva, a temet őket látogatva keressük a régit, mi. 
közben videofilmre rögzítjük a még fellelhet ő  elemeket. 

A mai temetők tükrében kíséreljük meg bemutatni az egykoriakat. Milyen 
ségüket a sírhantok, de fő leg a sírjelek helyi sajátosságaiban, a temetéssel és 
temetőkkel kapcsolatos szokásokban keressük. 

MORAVICA 

Mint más népek egykor, a már meglév ő  fák tövébe gyakran temetkeztek 
őseink is. Temető ikben gyakori volt a fejfához való fa, bokor ültetése is. Ez a 
szokás Moravicán a két meglévő  református temet ő  közül a keleti temető  egyik 
részén napjainkban is fellelhet ő . Így mondják a helybeli öregek: olyan volt a 
temető  régen, mint az erd ő . A friss sírhantokat gyeptéglával fedték. Igy kés őbf 
a táj természetes növényzete borította be a sírokat, melyeket a temet őcsős 
kaszált. 

A régmúlt időkbő l fából készült sírjelek nem kerültek el ő , viszont találunk 
az 1822-ben épült műemlékké nyilvánított templom kertjébe áthelyezett múlt 
századi, kőből készült egyszer űbb, paraszti megmunkálású sírkövet, nagyobl 
számban pedig vöröses, igen változatos díszítés ű  és feliratozású sírlapot. 

A helybeliek a fából készült sírjeleket fejfának mondják és visszaemlékezé-
sük szerint mindig is táblás fejfáik voltak. Amíg helybeli asztalosmesterek ké-
szítették őket, az azonos formán a felirat és díszítmény alig különbözött. Az el-
hunyt korától függően változott a fejfa alapszíne, a fehért ől egészen a feketéig. 

A századforduló el ő tti sírlapok, majd a megjelen ő  obeliszk formájú sírjelek 
az elhunyt társadalmi rangját tükrözik. Az azonos körbe tartozók sírjainak ren-
deződése nyomon követhet ő  napjainkban is. Gyakori jelenség a faluban, hogy 
az élő  hozzátartozó nélkül maradt elhunyt sírhelyét, újra áruba bocsátják. Is-
merős esetében a régi feliratozást is meghagyják. 

Az alábbiakban, a megjelölt cím alatt készült néprajzi videofilm kísér őszövege 
olvasható. 
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Újabban villanyáram segítségével szólalnak meg a harangok a templom 
tornyában. Amíg a harangozó kötélhúzással kondította meg a hírharangot, az ő  
dolga volt az is, hogy a toronyból kikiáltsa az él ők sorából távozó nevét. 

PACSÉR 

Avölgytől jobbra és balra a faluszélen két református temet ője van Pacsér-
nak. Mindkettőbe ma is temetkeznek. Azt mondják az id ősek, hogy megkülön-
böztetés nélkül, az elhunytat általában abba a temet őbe temették, amelyik kö-
zelebb esett lakóhelyéhez életében. 

Volt idő , még az 1950-es években is, amikor a temet ő  megkülönböztetett 
részébe temették a gyermek halottakat, amennyiben nem volta családnak „krip-
tája", ahogyan a faluban mondják. Mindkét temet őben alkalmazzák a ráteme-
tést. Azelő tt, amíg a talaj bontatlán volt, egészen az 1950-es 60-as évekig, pad-
malyos sírgödröket ástak. Valamikor a távoli rokonság, barátok ásták meg a sírt, 
sohasem pénzért. Egy alkalommal beomlott az oldalkamra és maga alá temetett 
egy embert. Ekkor szűnt meg ez a régi szokás. Mostanában a temet őcsősz végzi 
ezt a munkát, de már csak egyszer ű  sírgödröt ás. 

Az ő  kötelezettsége a sírok, a temet ő  karbantartása is. Azokat a sírokat, 
melyek nincsenek lefödve, vagy amelyekbe nem ültettek irágot, kaszálja. Ő  az 
egyház alkalmazottja. Vállal azonban sírgondozást is. 

Akárcsak egykor, ma is, a temet ő  szabad részét, ahova nem temetkeznek, 
bérbe adja az egyház. 

A fejfák mellé régebben dió-, hárs-, gesztenye-, orgona-, kés őbb akácfákat 
ültettek, az utóbbi 40 évben inkább feny ő t és örökzöld bokrokat telepítenek. 

November másodikán azel ő tt is szokás volt és ma is szokás a temet ő láto-
gatás. Régebben erre az alkalomra nem vásárolták a virágot, hanem hajlított 
fűzvesszőbő l, borostyánból és apró őszirózsából készítettek az asszonyok ko-
szorút és ezt vitték a sírra. 

A táblás fejfák egyszer űbb változatai közül a téglalap forma fels ő  részének 
lekerekített változatára emlékeznek az öregek már gyerekkorukból is. A rájuk 
rögzített fémpánttal védik őket az időjárás viszontagságaitól. Általában díszítet-
lenek, viszont ezeken is, csakúgy mint a maradandó anyagú sírjeleken, gyakori-
ak a különféle szimbólumok. Fényképet keveset találunk. 

FEKETICS 

A 210 évvel ezelő tt Bácskába települt feketicsiek a magyarországi Kunhe-
gyesrő l és Tiszaburáról érkeztek. A feketicsi temet ő  egykori fejfái a Tiszaburán 
ma is látható fejfák formáira emlékeztetnek, és nem csónak alakúak, mint Kun-
hegyesen. Az 1930-as évekb ő l valók magukon őrzik még a szépen megformált, 
írott betűs, vésett feliratozást, és az oszlopra emlékeztet ő  formát, az egykori 
díszítmény nyomait is. Ebb ő l a típusból a kis temetőben találtunk többet. 

A régi temető  a mai iskola körül volt. A jelenlegi két református temet ő , a 
falu szélének két különböz ő , szembeeső  pontján van. Az őket összekötő  út két 
végén. Mindkettőbe temetkeznek, és mindkettőben nyomon követhető  a hon- 
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foglalás kori temetők sajátossága, így a századforduló táji sírjelek, és a kés őbbi-
ek egy része is, a falu felé fordulnak. Kés őbb a sírok azonos irányú tájolása 
megszűnt, és az utak mentére az elöljárók megtervezett utakhoz igazodnak. 

Az egykori „nagy" temet őbe régen kereszteletlen nem kerülhetett. Az ilyet a 
„kis" temetőbe temették. A nagylányt, ha meghalt, menyasszonynak öltöztették. 
Esetenként zenével temették. A régi sírok padmalyosak, oldalkamrásak voltak. 

A temető látogatás azel ő tt inkább csak november 2-án volt szokásban. Az-
tán a később kialakult szokás szerint húsvétkor is kijárnak és istentiszteletet is 
tartanak. 

Az 1940-es években szokás volt a faluban, hogy a fiatalság sétaképpen és 
ibolyát szedni járt vasárnap délutánonként a temet őbe. 

Napjainkban szinte kizárólagosan, különböző  formai eltérésekkel, táblás 
fejfákat találhatunk. A régebbieken, szépen vésett feliratozással, csak a név sze-
repel. Akad elvétve fémb ő l készült változat is. 

Az 1950-es években készült, betonnal lefödött, a szemnek kevésbé szép 
síroknak sajátos, középen kissé kiemelked ő  formáját láthatjuk. 

Igen szép látványt nyújt és gyakori az örökzöld cserjével befuttatott sír. 

ALSÓITTEBE 

A régi temető  helyén, a Nagyutca végén, az Epresen, ma családi házak áll-
nak a bánáti Alsóittebén. Tőle kicsit távolabb, a falu szélén, a Kistelek és a 
Méglakhatsz utcáktól északra, van ma a temet ője a falunak. Területét a két 
keresztút négy részre választja. Els ő  részébe ma nem temetkeznek. Az ezt kö-
vető  két részt út választja el egymástól. A jobb oldali a régebbi. Ide már a múlt 
században is temetkeztek. Ma a szemben lév ő  újabb területet használják e célra. 
A halottat fejjel nyugatnak teszik a sírba. A feje irányába helyezik el a fejfát. 
Megkülönböztetés nélkül sorba temetkeznek. Különböz ő  vallású házastársak 
esetében egymás mellé, mindegyiknek a maga vallása sírjelét helyezik a sírra. 

Hírharang jelzi, hogy halott van a faluban. Mint más református községben, itt 
is, ha férfi a halott kétszer, n őnek egyszer szakítják meg a harangok hangját. 

Itt ma is helyben készített, hagyományos, oszlopszer ű , akácfából készített 
fejfát helyeznek a sírra temetés alkalmával. Régen, fiatal halott esetében fehérre 
festették. Ma általában barnás a színe, ha megkopik, esetenként újra festik, vagy 
műkőből sírlapot állítanak. A fejfára régebben is leginkább az elhunyt nevének 
kezdőbetű i és életéve került. Egykor vésték ezeket az adatokat. 

A csipkézett díszítményt szinte napjainkig alkalmazzák, de akad régebbi, 
ahol a szomorúfűz szimbólum is megtalálható. 

Régen itt nem volt szokás halottak napján a temet ő  látogatása. Ma isten-
tiszteletet is tartanak ezen a napon. A temetést követ ő  időszakban vittek virágot 
a sírra, aztán az lassan begyöpösödött. 

Ma arra is akad példa, hogy karácsonyi fenyőkoszorút vagy húsvéti barkát 
helyeznek a fejfához. Van hely, ahol a fejfa már elkorhadt, és él ő  fa jelzi a sírt. 
Ott a fára helyezik a megemlékezés koszorúját. 

A sírok virággal gazdagon való beültetése itt talán az elmúlt 30 év folyamán 
vált szokássá. 

384 



DEBELLÁCS 

Az egykori híres vásárok színhelye, Torontálvásárhely, a mai Debelja ča, 
1994-ben ünnepelte a falu fennállásának 200. évfordulóját. 1794-ben 211 család 
települt ide a magyarországi Gyoma, Hódmezővásárhely, Makó és Szentes köz-
ségből. 1799-ben alakult meg a református egyház. Ma csaknem 3000 lelket 
számlál. A falu régi temető ire már az idősek is alig emlékeznek. A nagy kolera-
járvány idején, 1832-ben, külön temetőbe temettek. Ezt a nép murgusznak ne-
vezte. A II. világháború utáni szerb telepítések során t űnt el az a malomkő , mely 
a helyét jelölte. A másik régi temető  a labdarugópálya helyén volt. 

Ma két temetője van a falunak; mindkett ő  az egyház birtokát képezi. A 
három oldalról bekerített keleti rész 1929-ben a község által ajándékozott terü-
lettel növekedett. A nyugati a kisebb. Mindkett őbe ma is temetkeznek. A hely-
beliek visszaemlékezése szerint egy id őben kezdhettek temetkezni mindkét 
helyre. 

A temetők sírjeleinek négy változatával ismerkedhetünk meg. Múlt szá-
zad végi feliratozással els ősorban vöröses és világos szín ű  sírkő táblát találtunk. 
Egyetlen, 1917-ben állított fából készült sírtáblára is bukkantunk. Kés őbb az 
obeliszk formájú, leginkább fekete márvány síremlékek a gyakoriak, több eset-
ben fotóval. 

Az egykori, fából készült sírjelekre utalást sem kaptunk a helybeliekt ő l. 
Általánosan a táblás fejfa típusa az elterjedt, melyre ovális vagy szögletes fém-
lapot rögzítenek a felirattal. Napjainkban ezt a temetést követ ő  hosszabb-rövi-
debb idő  után műkőből készült, általánosan elterjedt négyszögletes sírk ő lap 
váltja fel. A nem fából készült sírjeleken általánosan elterjedt a szomorúf űz 
ábrázolás. 

Újabban kialakult szokás, hogy a temetés id őszakát követő  rövid időre a 
sok koszorút ideiglenesen fából készült állványon helyezik el. A közelmúlt szo-
kása az is, hogy még az elhalálozás elő tt megvásárolják a sírhelyeket, és elkészít-
tetik a sírlapokat. 

HER'1'r;LENDYFALVA 

A Pancsovához csatolt, már nem különálló Vojlovica, az egykori Herte-
ledyfalva az al-dunai székelyek lakhelye. A 110 éves református gyülekezetnek, 
ma mintegy 1400 tagja van. 

A temető  utcán végighaladva jut az ember a faluszéli temet őbe. Régen is 
ide temetkeztek, bár a régebbi részen alig akad nyoma sírjelnek. 

Sírjaik kelet—nyugati irányban fekszenek, a sírfeliratok leginkább a falu 
irányába állnak. 

Az egykori gazdagon faragott fejfákból nem sok van már, de a meglév ők 
tükrözik még azok formáját, vésett díszítményeit. Magasságuk a visszaemléke-
zés szerint nagyobb volt a mai 70-80 cm-nél. Helybeli ács- és asztalosmesterek 
készítették őket, akiktől a koporsót is vásárolták a helybeliek. Fejfáikat nem 
festették. A szegényebb sorsban lévők maguk készítették el családtagjaik számára. 
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Nagyban megegyeznek a formák a Kunt Ern ő  általi irodalomban az oszlo-
pos fejfák típusaiként megjelölt egyszer űbb változataival. Akad példa azonban 
a Gömör megyében gyakori, kör fejrészes típus egyszer űbb változatára, továbbá 
amelyiken a vízszintes, rovátkás díszítés sejthet ő . 

A sírásást jó barátok, ismer ősök végezték egykoron. 
Amikor a nagylány, legény halottat Szent Mihály lován, vállon vitték társai, 

a menet élén rúdi kendő t vitt egy közülük. Díszes, tarka váll- és fejkend őkbő l, 
valamint szalagokból készítették az ismer ősök — rokonok, asszonyok, lányok. A 
temetés után az elhunyt hozzátartozói visszavitték ezeket tulajdonosaiknak. 
Tarka ruhában voltak a temetésen ilyenkor a fiatalok. Még a közelmúltban is élt 
a szokás, hogy vő legénye koporsója mellett, a temetési szertartás alatt, a leány 
menyasszonyi ruhában volt. A fiatal leányt pedig menyasszonynak öltöztetve 
temették el. 

Régen nem ültettek ilyen sok virágot a sírokra, mint ma. A zölddel ben őtt 
sírokat folyamatosan kaszálták. A helybeliek emlékeznek egy folyondáros nö-
vényre. Temetővirágnak mondják. Az ínséges években ennek kis ágait mártot-
ták arany- vagy ezüstporba és t űzték fel a vendégek gallérjára, lakodalmak al-
kalmával. 

Az egykori helybeli lelkész sírját a kegyeletet adózó erdélyi fafaragó fejfája 
jelöli. 

Napjainkban gyárilag készített táblás fejfát helyeznek a sírokra, melyeket 
később leginkább műkő  síremlék vált fel. 

Vízszintes rovátkákkal díszített fejfa 
	

Hagyományos fejfa az 1930-as évekb ől 
(Hertelendyfalva) 
	

(Piros) 
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PIROS 

Az 1915-ben elhunyt Gubránszki Sándor és felesége sírját jelöli a nagy 
árs. Nyughelyük azon a területen van, amelyet az egyháznak temetkezési 
élra adományoztaka századforduló utáni években. A fekete obeliszk formájú 
íremlék, a kovácsoltvas kerítés is a sír körül az elhunyt vagyoni helyzetér ő l 
Inúskodik. 

A Heves megyéb ől 1786-ban a futaki, akkori Hadik uradalomhoz tartozó 
'iros községbe települtek leszármazottjai közül csak kevésnek a nyugvóhelye 
asonló ehhez. 

A sírok egyirányú tájolását tükrözi a temet ő  e régebbi része. Ide már csak 
zok temetkeznek, akiknek a családi sírboltja itt van. Ezeknek a síremlékeknek 
feliratozása a falu irányába néz. 

Gyakori a fotó és a különféle szimbólumok alkalmazása, de sírvers is 
lő fordul. 

Atemetőrendezés alkalmával a keresztutak mentén helyezték el a századvégi 
ő  sírlapokat. Ezekhez az utakhoz igazodnak ma a sírok. 

Legelterjedtebb sírjel a táblás fejfa különböz ő  változata, melyet a síremlék 
lkészülte után is megőriznek és az mögé a földbe szúrják. Itt is gyakori változata 
hasonló formára, méretre készített m űkő  tábla. 

A visszaemlékezések szerint az 1930-40-es években még volt rá példa, hogy 
hagyományos faragott fejfa került az elhunyt sírjára. Sikerült néhány példányt 
llálnunk még belő lük. 

Formájuk nagyban megegyezik a Feketicsen, Magyarittabén, Herte-
endyfalván még meglévőkkel. Bár akad rá példa, hogy a fels ő  részt csúcsosra 
űrészelték. Méretük különböz ő . Magasságuk bizonyára az alsó rész korha-
ásától kisebbedett meg. A fels ő  rész díszítményeib ől a csipkézés ismerhető  
el. Lefele haladva a feltételezett feliratozás csupán tapintással érzékelhet ő . 
/ég lejjebb a vésett szomorúf űz szimbólum sejthet ő . Bár egyiknek a belseje 
eljesen elkorhadt, elüls ő , sima lapján a vízszintes rovátkáknak még nyoma 
an. 

MARADÉK 

A Vajdaságban, Bácskában és Bánátban vannak nagyobb számban refor-
aátusok. Kilenc egyházközösségben és 31 szórványban élnek. Egyházközössé-
ük összesen mintegy 18 000 lelket számlál. 

Az Újvidéktől délre eső  szerémségi Maradék magyarságának kisebb része 
:atolikus, nagyobb része pedig református. 

A 19. században idetelepültek Temerinb ő l, Moholról, Kuláról és Cserven-
:áról érkeztek. Református vallásuk nem ősi eredetű , ősi hagyományok itt nin-
senek. Ez temetőjének sírjelein is tükröződik. Református temploma van a 
:özségnek, de állandó lelkésze 1995-ben már nincsen. Béres Károly jár ki szol-
;álatot teljesíteni. 
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. ..,. 	 ... ~ .__. 

Csupán hat gyerek jár hittanra. Nem csak vallás, nemzetiség tekinteté 
ben is elszórtan él itt a református lakosság. A legkisebb és igen veszélyezte 
tett gyülekezet ez. 

A temető  területét fákkal szegélyezett út választja ketté. Egyik részén, aha 
va ma nem temetkeznek, nyoma van a múlt századi sírk ő tábláknak és obelisz 
formájú sírjeleknek. A másik részen az általánosan elterjedt táblás forma kii 
lönböző  változatai találhatók. Gyakran készítik e típust m űkőbő l. A sírok irá 
nyát a két részt elválasztó út határozza meg. 

Gyakori a fotó alkalmazása a síremlékeken ma is. 
Sajátos jelenségnek számít, hogy a feliratos rész szövegében sokszor az el 

hunyt szólított nevét tüntetik fel. 

ÖSSZEFOGALALÓ 

A fejfa hagyományos népi temetkezési szokásaink ősi jellegű, tárgyi kelléke. 
Vidékünkön nem alakult ki az erdélyiekhez hasonló fejfák változatgazdag 

sága. Temető inkben inkább az a folyamat kísérhet ő  végig, mely a sírjelek alaku 
lását mutatja.  

A nyolc temető  közül ötben még fellelhet ők a hagyományos fejfák marad 
ványai. 

Általánosan elterjedt szimbólum a szomorúfűz, később a kehely a sírokon 
A sírhantot gyakran rideg, m űkő  fedő lappal zárják. Napjainkban a temet ők lá 
togatottabbak és több a virág a sírokon. 

Kunt Ernő  szerint az ízlés- és értékváltás 'oka minden bizonnyal a hagyo 
mányos paraszti kultúra alapjainak megrendülésében van. 

Maradékon gyakran az elhunyt szólított nevét tüntetik fel a sírjelen  

388  



IRODALOM 

Balassa Iván: A határon túli magyarok néprajza. Budapest, 1989. 
Balassa Iván: A magyar falvak temet ői. Corvina, Budapest, 1989. 
Balassa-Ortutay: Magyar néprajz. Corvina, Budapest, 1980. 
Bartha Elek: A hitélet néprajzi vizsgálata. Debrecen, 1980. 
Bartha Elek: Vallásökológia. Debrecen, 1992. 
Bálint Sándor: A szögedi nemzet. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 

1978/79-2. 1980. 
Csete-Szemesi István (szerk.): 1994 A debelyacsai református egyház 

gyökerei, 200 éves múltja és jelene. Budapest, 1994. 
Faggyas István: Fejfás temetők a magyarországi Gömörben. Debrecen, 1987. 
Gunda Béla: Református vallási néprajz. Református élet, 1941. VIII./13. 
Hoppál M.-Jankovics M.-Nagy A.-Szemadám Gy.: Jelképtár. Budapest, 

1988. 
Kiss Lajos: Magyar fejfák, bálványfák. Magyar Iparművészet, 1906.9. 
Koppány J.: Harangozók és harangozási szokások Tótkomlóson. Vallási 

Néprajz II, 1985. 
Kunszabó Ferenc: Sárköz. Budapest, 1986. 
Kunt Ernő : A magyar népi temet ők szemiotikai elemzése. Herman Ottó 

Múzeum Évkönyve, 1975. 
Kunt Ernő : Temetők az Aggteleki-karszt falvaiban. Debrecen, 1978. 
Kunt Ernő : Temet ők népm űvészete. Budapest, 1983. 
Lükő  Gábor: Tisza melléki községek temet őiben.. A debreceni Déri Múzeum 

Évkönyve, 1942. 
Madar Ilona: Kunhegyesről kirajzott, Bácsfeketicsre betelepült reformátusok. 

Confessió, 1985. IX/3. 
Madar Ilona: Fejezetek zoboralja társadalomnéprajzához. Debrecen, 1989. 
Molnár A.: Szlavóniai magyar reformátusok között. Confessió, 1983. VII/4. 
Moravica monográfiája I-II.: Topolya, 1976-1977. 
Novák László: A Duna-Tisza köze temet őinek néprajza. Nagykő rös. 

Előmunkálatok a magyarság néprajzához, 1978. 
Olasz Ferenc: Fejfák. Budapest, 1975. 
Református évkönyv 1993., 1994., 1995 . Agapé, Újvidék. 
Szacsvai Éva: Barokk a vallásos népművészetben. Néprajzi Értesít ő  LXXV. 

Budapest, 1993. 
Szűcs Sándor: Sárréti pákásztemetkezések. Ethnographia, 1948. 
Sz űcs Sándor: Magyar néphagyomány - európai néphagyomány. 

Budapest-Debrecen, 1991. 
Szűcs Sándor: Vallástörténeti kislexikon. Budapest, 1973. 
Ujvári Zoltán: Születést ől a halálig. Debrecen, 1993. 

389 



PEJINATTILA 

A ZENTAI ZSIDÓ TEMETŐ  

A temetők kutatásának, tudományos feldolgozásának problémája általában a 
műemlékvédelemmel kapcsolatban szokott felvet ődni. A halott családjának ki-
halása vagy a hozzátartozók elköltözésd, fizikai megsemmisülése, illetve egész 
egyszerűen csak gazdasági erejük drasztikus csökkenése óhatatlanul felveti a 
gazdátlanul, gondozás nélkül maradt temet ők, sírhelyek, síremlékek megóvásá-
nak kérdését. A különböző  profilú szakemberek, de maga a környezet is más-
más módon közeledik a problémához, illetve viszonyul hozzá érdekeinek, célja-
inak megfelelően. Az egyén szubjektív érdekl ődését, valamint a kegyeleti szem-
pontokat leszámítva a történész lenne hajlandó legtovább menni; azaz meg őriz-
ni mindent, ami múltunkhoz köt ődik, hiszen nem egy esetben a temet ő , ponto-
sabban az azon belüli síremlékek képezik az egyetlen érdemleges forrást egy-egy 
személyrő l, családról, esetleg egy egész közösségr ő l. 

A fent említett szempontok szinte kivétel nélkül érvényesek a Vajdaságban 
elszórtan még létez ő  zsidó temetőkre, így a zentaira is. A holocaust, valamint a 
haláltáborok kisszámú túlél őinek kivándorlása következtében e temet ők több-
sége az őket fenntartó háttér nélkül maradt. Kutatásuk, feldolgozásuk, értéke-
lésük nagyban hozzájárulna védelmükhöz is. Sajnos, meg kell állapítanunk, 
hogy kevés szakember vállalkozik erre a feladatra. Elriasztó okként említhet ő  
meg a vizsgálódás tárgyának ember- és jelenközelsége, fájó asszociációkra ösz-
tönző  képessége. A legfontosabb gátló körülmény azonban a téma összetettsé-
ge. A temető  ugyanis néprajzosokat, történészeket, m űvészettörténészeket, 
nyelvészeket, szociológusokat foglalkoztathat(na), tehát interdiszciplináris 
megközelítést követel. A zsidó temet ő  kutatójának külön problémát okozhat az 
írás, nyelv, szokások idegensége, de veszélyt rejtenek az el ő ítéletek, leegyszer ű -
sítések, valamint a könnyelm űen felállított analógiák is. 

Már a munka megkezdésekor komoly gondot jelent eldönteni, milyen és 
mennyi adatot gyűjtsünk be és dolgozzunk fel; azaz: a temet ő t mint egészet, 
avagy sírhelyek, síremlékek halmazát szemléljük. Ugyanez a kétely merülhet fel 
a temető  megóvásával kapcsolatban is. Mivel a zsidó temet ők többsége zárt, így 
nem sok időnk van ezt a kérdést eldönteni. Mindenképpen szükség van egy 
elsődleges felmérésre, hogy előzetes védelmet biztosítsunk a vizsgálandó objek-
tum számára, és csak ezután kezd ődhet a komolyabb, mélyre szántóbb munka. 1  

Vajdaság mind a középkorban, mind az újkorban nemegyszer volt tanúja 
és szenvedő  alanya háborús pusztításoknak és gyakori határmódosításoknak. 
Mindennek következményeként a zsidóság tartós ittlétét csak a XVII. század 
végétő l tudjuk nyomon követni. 2  Így temet ő i is viszonylag új kelet űek, ezért 
korukat nem használhatjuk fel érvként, amikor szót emelünk védelmük érdeké-
ben. Emiatt, sajnos, a felületes érdekl ődésű  kutató számára sem kínálnak látvá-
nyos témát. 
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A temetők kora azonban mind a feltáró munka, mind a m űemlékvédelem 
szempontjából nem az egyedüli kritérium. Irányadóak lehetnek a következ ő  
adatok is: hány közismert személyt temettek el az adott temet őben; milyen a 
sírkövek anyaga; vannak-e érdekes, kirívó sírfeliratok, szimbólumok vagy a tu-
domány, illetve művészet szempontjából bármilyen tekintetben értékes sírem-
lékek. 

Egyes zsidó temetők — így a zentai — esetében azonban kerülni kell a fenti 
leegyszerűsítéseket. A holocaust ugyanis nemcsak az itt él ő  zsidóság fizikai 
megsemmisülését hozta magával, hanem közvetlenül vagy közvetve szellemi 
örökségét is kigyomlálta. Így például Zentán nem maradtak ránk a hitközségi 
levéltárak, és egyéb iratok, tárgyak, fényképek is csak szórványosan kerülnek el ő  
— korántsem a kívánatos min őségben és mennyiségben. 

Egyéb források híján így a temet ő  elsőrendű  forrássá léphet el ő , s szolgál-
tathat értékes adatokat a kutató számára. Ezenkívül a zentai zsidó temet ő  — le-
számítva a megcsúfított-megcsúfult kis zsinagógát — az egyetlen monumentális 
emlék, amely Zenta egykori polgáraira emlékeztet bennünket. 

Mivel a zsidó temető  is interdiszciplináris módon vizsgálandó, így ideális 
megoldás az lenne, ha a különböz ő  profilú szakemberek csoportot képezve jár-
nák be a temetőket. Ismerve azonban jelenlegi körülményeinket, már az egyéni 
érdeklődés is sikerként könyvelhet ő  el. 

A többi temet őhöz hasonlóan a zsidó temet őhöz is szervesen kapcsolód-
nak bizonyos tevékenységek, illetve intézmények: a haláleset meghirdetése a 
sajtóban, gyászlappal, alkalmi kivitelezés ű  távirattal (levelez ő lappal), név-
jegykártyával; a temetés szertartása; a gyászszokásokhoz f űződő  cselekmé-
nyek (sírkőavatás, gyász, jahrzeit-táblák); temetkezési egyletek, illetve válla-
latok stb. 

ZSIDÓ TEMETŐK ZENTÁN 

A XVIII. század második felében a tiszai határ őrvidék felszámolása, illetve 
a Tiszai koronakerület megalakítása következtében jelent ős változásokra ke-
rült sora bácskai Tisza-vidék etnikai térképén. Zentán a magyarság került több-
ségbe, az addig domináló szerbek kisebbségbe. A század 70-es éveiben csatlako-
zik hozzájuk a harmadik etnikai-vallási elem: a zsidóság. 3  

Az első  — előbb ideiglenesen, majd tartósan megtelepül ő  — zsidók elsősor-
ban a kereskedelmet és egyéb hiányszakmákat űzik; a türelmi taksa és más kor-
látozó intézkedések másodrendű  polgárokká fokozzák le őket. Ennek ellenére 
a XIX. század első  felében kiépítik a normális felekezeti-közösségi élethez szük-
séges intézményrendszerüket: van imaházuk, temet őjük, 1845-tő l elemi iskolá-
juk. A hitközség mellett megszervezik a Hevrá kádisá (Szentegylet) működését 
is, melynek egyik legfontosabb feladata a temetések lebonyolítása, valamint a 
temető  fenntartása. A magyarországi zsidóság egyenjogúsításával (1867) a zen-
tainak is nagyobb szerep jut a gazdasági-társadalmi életben. 

A zsidóságot illetően Zenta mindvégig ortodox környezet marad. Az egyre 
erősödő  liberális irányzat, a neológia nem tud többségbe kerülni, mivel f ő  hor-
dozói — a körébő l kikerülő  értelmiség — a nagyobb városokba települ. Másrészt 
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az ortodoxia állandó utánpótlást kap, els ősorban Galíciából, hászid környe-
zetbő l. A hászidok szefárd imarendjükkel is elkülönülnek a többiekt ől oly-
annyira, hogy 1928-ban saját imaházat emelnek, illetve külön parcellát vásárol-
nak temetkezési célokra a már meglév ő  zsidó temető  mellett. A megosztottság 
nem csupán a vallásban mutatkozik meg; sor kerül a társadalmi-vagyoni ré-
tegződésre, ami kiválóan tükröz ődik a temető  sírkövein is: anyagukban, kivite-
lezésükben, felirataikban, csoportosulásukban. 

A felekezeten kívüli, azaz a többi felekezett ő l való elkülönülésre elsősor-
ban éppen a külön temet ő  léte utal. A zentai zsidó közösség 1852-ben vásárolja 
meg a Skulthéti-testvérekt ő l azt a parcellát, amelyen a ma is meglév ő  temető  
létesül. A hagyomány tud egy régebbi temet őrő l is, mely a Tisza partján volt, és 
egy csuszamlás következtében a folyóba omlott. Feltehet ő  azonban, hogy meg-
közelítő leg ugyanarról a lokációról van szó: az ún. Tópart végéről. Valamikor 
ugyanis itt húzódott a folyó árterülete; ennek vize moshatta alá a „partot", az új 
temetőnek való helyet pedig egyszerűen a „vízbe omlott" mellett vásárolták, a 
most is szembetűnő  magaslaton. 4  

ÁLTALÁNOS ADATOK 

A temető  a város északnyugati részén található a Spiro Mátyás, Müller 
István, a Kosovói, valamint a Testvériség-egység utcák által behatárolva. Három 
oldalról téglafal övezi, az észak-keleti részt pedig bokrok és él ő  sövény védik, 
mintegy természetes falat képezve. Az így bekerített temet ő  nem követi ponto-
san az égtájakat; az átlagos eltérés mintegy 10-20°. 

A temető  területe 11,327 m2. Tulajdonosa a formálisan még létez ő , gyakor-
latilag azonban csak néhány tagot számláló zentai Zsidó Hitközség. 

Egyes adatok szerint 1935 körül 1519 sírt lehetett itt összeszámolni; ebb ő l 
553 jeltelen volt. 5  Ma mintegy 1050 sír található; ebb ő l 18 jeltelen. A síremlé-
kekbő l 952 még jó állapotban van, közülük 80 sérült vagy ledő lt. Nagyon sok az 
alig olvasható feliratú sírk ő . 

Aholocaust áldozatainak emelt emlékmű  közelében található a szertartási 
épület (halottasház), kívül-belül igen rossz állapotban. Feltehet ően a század 
elején épült, mintegy az itteni zsidóság számának, vagyoni helyzetének tanúja-
ként, hiszen halottasházat csak a nagyobb hitközségek emeltek. Belül feketére 
meszelt, fent körbefutó, koszorúszer ű, florális díszítéssel. A keleti falon két be-
keretezett, héber írású és nyelv ű  szöveg figyelhető  meg: a 16. és 49. zsoltár, 
mellettük pedig mécstartók. Az épület kelet—nyugati tájolású. 

Az ültetett fákon kívül itt található még a cs ősz zöldségeskertje; igaz, kis 
területen. 

A 60-as években bezárták a temet ő t. Ettő l kezdve a Kosovói utca fel ő li 
kapu is használaton kívül került, és a temet ő  csak a csőszház udvarán keresztül 
közelíthető  meg (Müller István u. 18.). 

A temető t a csősz őrzi és tartja rendben. A kaszálás esetleges; így a sírok 
közötti ösvények csak ritkán, kaszálás után kivehet őek. Ennek ellenére el-
mondható, hogy zártsága ellenére a zentai temet ő  a rendezettebbek közé 
tartozik. 
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TÉRBELI ELRENDEZÉS 

Bármely temet őbe lépünk, szembetűnik az élő  sajátos viszonyulása a hol-
takhoz. Ezt tükrözi a sírok térbeli elrendezése, egymáshoz való viszonyulásuk, 
valamint a temetőhöz kötődő  egyes tevékenységek: a temetés, sírkövek állítása, 
sírjelek megmunkálása, díszítése és feliratozása... 

Mindez nemcsak a közösségen belül uralkodó társadalmi-gazdasági viszo-
nyoktól függ, hanem tagjainak világnézetét ő l is. Vannak külső  tényezők is, me-
lyek kihatnak a térbeli elrendezésre, mint például a különféle — f ő leg jogi és 
higiéniai természet ű  — rendeletek, törvények, valamint a stílusok váltakozása, a 
divat stb. 

A temető  zsidó elnevezései — „az élet háza", „a sírok háza", „az örökkéva-
lóság háza" — szintén arra figyelmeztetnek, hogy a temetés után nem sz űnik meg 
az élők és holtak közötti kommunikáció, hanem különböző  módon, formákban 
tovább él, mégpedig éppen a síremlékek közvetítésével. 

Mivel pedig a fontosabb információk hordozói a síremlékek, a könnyebb átte-
kinthetőség kedvéért csoportosítani kell őket. Ez többféleképpen lehetséges. 

Mindenképpen első  helyen kell említeni a vallásból ered ő  megosztottsá-
got, differenciálódást. A szefárd rítusú ortodoxok által 1928-ban vásárolt, mint-
egy 500 négyszögölnyi területet ugyanis még ma is jól kivehet ő  vascövekek sora 
választja el a temet ő  többi részétő l. 

A temető  egész területén pedig külön csoportot alkotnak az ún. kohanita 
sírok, melyek a délkeleti és az északnyugati fal mellett sorakoznak. A kohaniták 
ugyanis a hagyomány szerint Árontól származtatják magukat. Mint ilyenek 
nem léphetnek a temetőbe, kivéve ha közeli hozzátartozójukat temetik; a 
temető  ugyanis rituális szempontból tisztátlannak számít. Ezért haláluk 
után a falak közvetlen közelében temetik el őket, így hozzátartozóiknak nem 
szükséges a temet őbe lépni. Kegyeletüket, tiszteletüket leróhatják a fal 
túloldalán is. 6  

A társadalmi-vagyoni megosztottságra utal a sírhelyek csoportosulása, a 
síremlékek anyaga, formája, felirata. A kiemelked ő  közéleti személyiségek, ér-
telmiségiek, módosabbak általában a bejárat, a szertartási épület, valamint a 
temetőn át vezető  főútvonal közelében vannak eltemetve. 

Külön csoportokat, kategóriát alkothatnak a gyermeksírok, valamint az 
idegenek, a kikeresztelkedettek, öngyilkosok, b űnözők sírjai. Ezekből egyelőre 
csak a gyermeksírokat sikerült elkülöníteni, mégpedig a temet ő  központi ré-
szén, a délnyugati fal közelében. 

Általában külön helyet szokott kapni a geniza, ahol a sérült tóratekercse-
ket, mezuza- és teffillin-szövegeket, imakönyveket „temetik" el. 7  Mindeddig ezt 
sem sikerült megtalálni, ha egyáltalán volt ilyen a zentai temet őben. 

Külön helyet kapnak azok az emlékm űvek, melyeket egy-egy sorsdönt ő  
történelmi esemény, háború részvev ő inek, áldozatainak, mártírjainak emelnek. 
Ilyen jellegű  közös emlékművet a zentai temet őben csak a holocaust áldozatai-
nak szenteltek. Körülötte sorakoznak az 1941. november 11-én kivégzett már-
tírok: Spiro Mátyás, Müller István, dr. Ger ő  István, Lőwy Dénes és Károly sír-
emlékei. 
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A soros, azaz kronológiai sorrendben történ ő  temetkezést előíró rendelet 
megnehezítette a rokoni-családi temetkezést, de nem szüntette meg teljesen. 
Így például a házastársakat egymás mellé temették a zentai zsidó temet őben is. 

ANYAGOK ÉS FORMÁK 

Szem elő tt tartva a tényt, miszerint Bácska k őben szegény vidék, a sírkö-
veknél felhasznált anyag is némiképp tanúja a zentai zsidóság gazdasági-társa-
dalmi erősödésének. Nagy számban jelentkezik a rózsaszín ű  erdélyi márvány; 
ebbő l készültek túlnyomórészt a régebbi síremlékek. F őleg az ortodoxok köré-
ben volt népszerű . Külön érdekesség, hogy egyeseken ammonitesz-házak lenyo-
matai figyelhetők meg. 

A múlt század végén egyre inkább elterjed a fekete, ún. svéd gránit, mely 
minősége és ára miatt különösen megbecsült volt a módosabb zsidó — és nem 
zsidó — zentaiak körében úgy is, mint egyfajta státusszimbólum. 

Sokan nem engedhették meg a drágább anyagok megvásárlását, így akarva, 
nem akarva a silányabb mellett döntöttek. Így megjelent a m űkő  is. 

Formájukat tekintve a vertikálisan felállított sztélék, illetve obeliszkek 
vannak túlsúlyban a zentai temet őben. Kisebb számban horizontálisan lefekte-
tett kő lapok is előfordulnak. 

Habár a zsidó hagyományok a sírhelyek megjelölésében visszafogottságot 
írnak elő , ezt a szabályt a XIX. század végét ől mindinkább megszegik, különö-
sen a neológok, akik nem tartják magukat olyan mereven a talmudi tradícióhoz. 
Így az obeliszkek állítása is az ő  újításuk, míg az ortodoxok mindvégig a sztélét 
tartják meg mint ősi, hagyományos formát. 

A zentai temetőben igen ritka az elkerített sír. A szórványosan el őforduló 
vasrácsok művészi kivitelezésükkel mintegy megbontják a földb ő l kinövő  sírkö-
vek monotóniáját. 

A magára valamicskét is adó sírk őfaragó nem állt meg az egyszer ű  meste-
rember szintjén. Így egyesek igyekeztek továbbtanulással vagy munkájukon ke-
resztül ébresztgetni, illetve fejleszteni m űvészi hajlamaikat. Ugyszintén vigyáz-
niuk kellett a feliratok helyes kiírására, mert a hibás szövegeket utólag ki kellett 
javítani, újravésni. Sajnos, a kő faragókról kevés adat áll rendelkezésünkre. 
Többnyire az újsághirdetésekb ől tudunk meg róluk valamit; esetleg csak egy-
egy síremlék talapzatába vésett nevükr ől értesülünk. A legrégebbi műhelyek 
között említhetjük meg a szabadkai Márványipart, melyet 1894-ben alapítottak 
meg; 1942-ben már 40 munkást foglalkozatott. 8  Weigner Károly Becsén műkö-
dött a század elején, de Zentán is volt lerakata. 9  Ováry János a két háború 
között tartott fenn m űhelyt Zentán; munkáját 1923-tól lehet követni. 10  Pongrác 
Imre szintén a két háború között m űködött Zentán, és egyike volt azon sírk őfa-
ragóknak, akik művészi kivitelezésű  síremlékeket készítettek, így munkái nem-
csak a zsidó, hanem a Fels ővárosi temetőben is fellelhetők. 11  A zsidó temető  új, 
ortodox részében pedig leggyakrabban Bleier Géza nevével találkozunk, azaz 
annak héber alakjával (Cvi). A felsoroltakon kívül még vagy húsz személy vagy 
műhely neve olvasható a zentai zsidó temető  sírkövein. 
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SZIMBÓLUMOK; DÍSZÍTÉS 

A XIX. század végén a zsidóság ellentmondásos törekvései — konzervatív 
hagyományőrzés és asszimilációs törekvésekkel párosuló, liberális divatköve-
tés — jelen vannak a temetőben is. Így például találkozhatunk gazdagon díszített 
ortodox sírkövekkel, a hagyományos kötöttségek el ől menekülők síremlékei-
nek értéke pedig csupán anyagának min őségébő l (és árából), esetleg méretéb ő l 
ered. 

Ami a sírköveken el őforduló szimbólumokat illeti, ősi, nemegyszer jelen-
tésükben kellően meg nem magyarázott jelekr ő l van szó. Némely megjelenik a 
nem zsidó tradícióban is, így például a szomorúfűz vagy az eltört szárú virág. A 
zentai zsidó temetőben leggyakrabban a következ ő  szimbólumok fordulnak el ő : 

KOHANITA KÉZ. Speciális ujjtartásban összeillesztett kezeket ábrázol. 
A már előbb említett kohaniták sírkövein fordul el ő . 

LEVITA KANCSÓ TÁLLAL. Az előzőhöz hasonlóan törzsi szimbólum-
ról van szó. Azok síremlékein találjuk, akik a hagyomány szerint Lévi törzséb ő l 
származtatják magukat. A jeruzsálemi templomban és kés őbb, a zsinagógai 
szertartásoknál a gyülekezetet megáldó kohaniták kezét ők öntötték le vízzel. 
E funkciójukra utal a kancsó tállal mint szimbólum. 

SZOMORÚFŰZ. A temetőben leggyakrabban előforduló motívum, való-
színűleg azért, mert nem köt ődik nemzetséghez, nemhez vagy foglalkozáshoz. 
Ellentmondásos jelentés ű ; jelképezheti a szomorúságot, gyászt, de az örök éle-
tet is, mint ahogyan a levágott, földbe szúrt f űzfaág is gyorsan kihajt és fává 
terebélyesedik. Az ágaiból kötött csokor a b űnök megbocsátását is jelképezheti. 
Más szimbólumokkal való kombinációja is előfordul. A sírköveken kívül a 
gyászlapokon, jahrzeit-táblákon jelenik meg. 

MÁGÉN DÁVID. A hatágú Dávid-csillag igen gyakori a zsidó te-
metőkben, ám a zentaiban inkább kivételt képez. 

ELTÖRT SZÁRÚ VIRÁG. A tulipánhoz hasonló, de kis, kerek levelek-
kel. Gyermeksírok szimbóluma; a törött szárú virág a derékba tört, fiatal életre 
utal. 

GYERTYATARTÓ ELTÖRT GYERTYÁVAL. Az el őző  jelképhez ha-
sonlóan, ez is a hirtelen távozásra mutat. Talán kapcsolatba hozható azzal az 
ünnepi szokással is, hogy gyermek születésekor két gyertyával többet gyújtanak; 
az eltört gyertya viszont ennek ellentétét jelentheti. 

Más temetőkben általában a nők síremlékein fordul elő ; a zentai esetében 
ez nem jellemző . 

ÁGRA'1'EKEREDŐ  KÍGYÓ. Azentai zsidó temet ő  egyetlen olyan sírjele, 
amely a megboldogult foglalkozására utal (orvos). 

Szembetűnő  a menóra mint jellegzetes zsidó szimbólum hiánya. 
Amennyiben kétnyelvű  feliratozásos sírkőről volt szó, a fenti jeleket mindig 

arra az oldalra vésték, amelyre a héber szöveget. 
Habár a zsidó hagyományok tiltják a képi ábrázolást, a zsidó temet őkben 

is előfordul, hogy egy-egy sírkövön megtaláljuk az elhunyt fényképét, így példá-
ul a szabadkai temet őben. Ami azonban a zentait illeti, itt, úgy látszik, még a 
neológok sem merték megszegni az erre vonatkozó el ő írásokat. 
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FELIRATOK 

A zentai zsidó temet ő  sírköveinek többségén többé-kevésbé olvasható fel-
iratokat találhatunk. 

A szöveget rávésés elő tt feltétlenül megmutatták a rabbinak vagy a Hevrá 
kádisá titkárának. Ha hibát találtak, ki kellett javítani. Amennyiben valami 
mégis elkerülte a figyelmet, a hibás feliratú sírkövet utóbb el kellett távolítani a 
temetőbő l és kijavítani. 

A feliratokat nyelvük, illetve írásmódjuk alapján oszthatjuk fel. Ígry a zentai 
temetőben vannak egynyelv ű  és kétnyelvű  feliratok. Az egynyelvű  lehet héber 
vagy jiddis, magyar és szerb, a kétnyelvű  pedig héber—magyar, illetve héber—né-
met. A héber egynyelvű  és a kétnyelvű  feliratozás esetében a héber szöveg álta-
lában a sírkő  nyugati oldalára került. A kizárólag héber feliratos síremlékeknél 
a másik oldal durván megmunkált felület ű  maradt. Ilyenek találhatók az orto-
doxoknál. 

A héber feliratoknál kevés kivétellel a kvadratikus írást használták; a ma-
gyar és német nyelvűeknél nyomtatottat, d őlt betűket, esetleg gót ábécét. 

A kétnyelvű  feliratozás bizonyos fokú asszimilációs készségr ő l tanúskodik, 
másrészt a hagyománytisztelet sem szorult teljesen háttérbe. Ezt bizonyítja a 
tény, hogy a feliratok 51%-a kétnyelv ű , 48%-a héber és csak 1%-a magyar. 

A más felekezet ű  temetők felirataihoz hasonlóan a zentai zsidó temet ő  
sírkőszövegei is tartalmaznak bizonyos kötött elemeket, formulákat. Ezek: 

Jellegzetes rövidítések (P. N. = Itt van elrejtve; TNCBH = legyen lelke 
bekötve az élet kötelékébe stb.). 

Az elhunyt polgári és/vagy héber neve. 
Születési és elhalálozási év, illetve hány évet élt. 
Az elhalálozás és/vagy sírk őállítás dátuma a zsinagógai naptár szerint. 
Alkalmi szöveg, ami lehet egyszer ű , frázisokból összeállított próza, eset-

leg vers vagy akrosztichon. Ugyanígy lehet a tórából vagy a Zsoltárokból vett 
idézet is. A Zsoltárokból ollózott sorokból ügyesen összeállított akroszticho-
nok valószínű leg kapcsolatban állnak azzal a hiedelemmel, hogy a megboldo-
gult bűnein úgy könnyíthetünk, hogy annyi zsoltárt olvasunk el, amennyi be-
tűbő l áll héber neve. Innen adódik az a szokás, hogy a zsoltárokat úgy választják 
ki, hogy kezdőbetű ik az elhunyt nevét adják. 

TEMETÉS. A TEMETŐ  LÁTOGATÁSA ÉS RENDBEN TARTÁSA 

A következőkben szó lesz néhány — a temetéshez köt ődő  — szokásról is, 
mely szorosan kapcsolódik magához a temet őhöz mint helyszínhez. 

Amennyiben a temetőben van szertartási épület, akkor itt történik a halott 
előkészítése a temetésre. Utána egyszer ű , gyalulatlan deszkákból összeállított 
ládába helyezik, majd következik a temetés szertartása. 

A sírok keleti—nyugati tájolásúak. A halottakat általában arccal keletnek 
fordítják. 

A hamvasztásos temetkezést tiltják a vallási el ő írások; ugyanígy a halottak 
kihantolása és más helyre való temetése is csak kivételes esetben engedélyez-
hető . A zentai temetőben két exhumálásról tudunk. Az egyik 1929-ben történt, 
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amikor Ruff Mór földi maradványait fia a szabadkai temet őbe szállíttatta. 12  A  
másikra 1976-ban került sor, amikor a már el őbb említett öt mártírt exhumál-
ták, s másokkal egyetemben a Fels ővárosi temetőben közös sírba temették.  

A múlt század végén már gyászlapokkal hirdetik meg a halálesetet, a két  

háború közötti id őszakban pedig már a helyi sajtó is közöl gyászjelentéseket.  

Sírkövet az első  évforduló után volt szokás állítani, de olykor megtörtént  

ez már a harmincnapos gyász után is.  

A zsidóságnak nincs külön, a halottaknak szentelt napja. Általában az el-
halálozás évfordulóján látogatják meg rokonaik sírját. Ezenkívül eljárnak a te-
metőbe a bűnbánati vagy gyász jelleg ű , böjttel járó ünnepeiken, mint amilyen  
például Jom kipur vagy Tisá beáv. 13  Mivel az évfordulókat a zsinagógai naptár  

szerint kell megülni, ezért szokás volt jahrzeit-táblázatokat nyomtatni, amelyre  

a polgári időszámításra átültetett dátumokat írták fel.  

A szokások és vallási elő írások megszabták azt is, hogyan kell viselkedni a  
temetőben. Ugyanúgy, mint a zsinagógába, ide sem szabad fedett fejjel lépni.  

Ezenkívül tilos itt minden profán jellegű  cselekmény: evés, ivás, dohányzás, de  
még a tóra olvasása is. Ugyanígy tilos a temet őben nő tt virágoknak, fák gyümöl-
cseinek elvitele vagy akár a lekaszált fű  felhasználása.  

A sírokra virág helyett kavicsokat, apró köveket szokás helyezni. A temet ő  
bejáratánál vizet készítenek kézmosáshoz.  

A HEVRÁ KÁDISÁ  

A zsidó temetőkkel kapcsolatban mindenképpen meg kell emlékeznünk  

egy sajátságos felekezeti egyesületr ő l. A Hevrá kádisá vagy Szentegylet a hitkö-
zség mellett vagy önállóan m űködött. Nem nevezhető  kimondottan temetkezési  
egyletnek, hiszen szerteágazó tevékenységet folytatott. Mégis, m űködésében a  
központi szerep a halottak körüli foglalatoskodásnak jutott, kezdve a temetésre  

való előkészítéstől a sírkőállításig, valamint a temető  gondozásáig. A hagyo-
mány szerint a halottakról való gondoskodás hangsúlyozottan jó cselekedetnek  

számított, hiszen a halott azt már nem viszonozhatja az él őnek. Idővel szokássá  
vált, hogy a közösség minden nagykorú tagját felvették a Szentegyletbe. Zentán  
a múlt század közepét ő l vannak írásos dokumentumaink a Hevrá kádisá műkö-
désérő l, habár minden bizonnyal már jóval előbb megalakult. Különböző  jöve-
delemforrások biztosították az egyesület tevékenységének anyagi alapját: a tag-
felvételi díjak, tagsági díjak, alapítványok egyszeri adományok, különféle illeté-
kek. Hála ennek, a Hevrá kádisá egyfajta szociális szelepként is szolgált, hiszen  

ingyen eltemette a városban elhalt zsidó származású idegent, a nincstelen vagy  

hozzátartozók nélküli szegényt, fizette a szegény sorsúak kezelési költségeit és  

gyógyszertári számláit, férjhez adta a szegény sorsú hajadonokat, ingyenes  

szombati, ún. havdole gyertyákat osztogatott a rászorulóknak, hogy azok is mél-
tóképpen üljék meg a szombat ünnepét; de segítették a közösségi épületek — is-
kolák, imaházak — építését is. 14  

~ 

Fábri Nándor Zenta földrajza című  könyvében 1965-ben így ír a zentai zsidó  

temetőről: „A város északi részén, századunk elején létesült a zsidó temet ő ,  
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amely az összesek közül a legrendezettebb. Tekintettel arra, hogy a városnak 
jelenleg zsidó lakossága nincs, e temet ő  létjogosultsága sem indokolt, és az új 
városrendészeti terv szerint bizonyos id ő  múlva ezt is felszámolják". 15  

A hibás adatok ellenére (vagy éppen ezért) tanulságos idézet. 
Szerencsére az 1970-ben közzétett városrendezési terv meghagyta a zsidó 

temető t. Elő irányozta viszont a pravoszláv bezárását és zöld övezetté való átala-
kítását. Szerencsére erre sem került sor. 16  

A zsidó temető  passzív védelme azonban nem sokat segít. Félő , hogy e 
sírkert azoknak az épületeknek a sorsára jut, melyeket védelem alá helyeztek, 
de pénz híján vagy érdektelenség miatt a természetes enyészetnek estek áldoza-
tul. 

JEGYZETEK 

1  Mind nálunk, mind Magyarországon a 80-as években kezdtek komolyabban foglalkozni 
a zsidó temetők felmérésével, szakszer ű  feldolgozásával intézményesített formában is. 
Voltak (vannak és lesznek) egyéni próbálkozások is. Az eddig publikált eredmények 
mennyiségi és minőségi szempontból sem mindig kielégít őek, mivel az elvégzett kuta-
tások, felmérések, temet őbe járások is esetenként más-más indíttatásúak voltak. Íme 
néhány példa: Zusia Efron: Jevrejski nadgrobni spomenici u Dubrovniku. Zbornik Jev-
rejskog istorijskog muzeja 1. Beograd, 1971. 337-338; Zusia Efron—Duško Ke čkemet: 
Židovsko groblje u Splitu. 1973; Vidosava Nedoma čki: Jevrejski nadgrobni kamen u 
Beogradu iz 1641. Jevrejski almanah 1961-1962, Beograd, 24-16; Vidosava Nedoma č-
ki: Nadgrobni spomenici. Katalog izložbe „Židovi na tlu Jugoslavije", Zagreb, 1988. 
33-35; Vidosava Nedoma ćki: Zalobni odredi i običaji. Katalog izložbe „Židovi na tlu 
Jugoslavije"; Mirjam Rajner: Jevrejska groblja u Beogradu. Zbornik Jevrejskog istorijs-
kog muzeja 6, Beograd, 1992. 201-215; Sáros László—Váli Dezs ő : „ Tanú ez a kőha-
lom..." — Zsidó temet őkKözép-Európában. 1993; Mirko Vajcenfeld: Jevrejsko groblje u 
Subotici. Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja 5, Beograd, 1987. 209-211; Wirth 
Péter (szerk.): Itt van elrejtve. Tokaj—hegyaljai zsidó temet ők. Budapest, 1985. 

2  A dunacsébi sírmellékletként el őkerült, mintegy 450 cseréptöredékre karcolt zsidó 
szimbólumok esete mindeddig nincs megnyugtatóan lezárva, illetve értelmezve. 
Annyi biztos, hogy e sírok a X. század körüli id őszakra datálhatók. 

3  A zentai zsidósággal kapcsolatos adatoknál vö.: Pejin Attila: A zentai zsidóság rövid 
története. Honismereti Közlemények, 1992, 23-35.; Vig Lajos: Podaci za istoriju 
senćanskih Jevreja. Zbornik za istoriju grada, Senta 1935, 87-89. 

4  Uo. 

5  Uo. 

6  A zsidó vallásról, szokásokról lásd: Jólesz Károly (szerk.): Zsidó hitéleti kislexikon. Bu-
dapest, 1987.; Ujvári Péter (szerk.), Budapest, 1929 (reprint 1987). 

7  Tóra = A Pentateuchus (Mózes öt könyve); Mezuza = az ajtófélfára er ősített tok, 
benne kis pergamentekercsre írott imákkal; Teffillin = b őrtokok, melyeket szíjakkal a 
homlokra és kézre er ősítenek ima közben; bennük szintén pergamen van elhelyezve 
ugyanazokkal az imákkal, melyek a mezuzában találhatók. 

8  Fanta—Medriczky—Király (szerk.): Országos ipari címtár. 1941/42. évi kiegészítő  (II.) 
kötet, Budapest, 1942. 63. 
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9  Zentai Híradó, 1907. június 30. 

1° Csuka Zoltán (szerk.): A visszatért Délvidék. Budapest, 1941, 82. 

11 Szentai Friss Újság, 1928. június 3. és 1930. március 16. 
12 Szentai Friss Újság, 1929. december 11. 
13 Jom kippur = A zsidó év tizedik napja, a megbánás és b űnbocsánat ünnepe. Tisá beóv 

= Az Első  és Második jeruzsálemi templom lerombolásának évfordulója. 
14 Atila Pejin: Jevrejska konfesionalna udruženja u Senti do 1941. godine. Rad vojvodans-

kih muzeja 35, Novi Sad, 1993. 141-146. 
15 Fábri Nándor: Zenta földrajza. Zenta, é. n., 30. 
16 Zenta város általános városrendészeti terve. Kivonat, Novi Sad, 1970. 52. és 60. 

A temet ő  térképe 
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BESZÉDES VALÉRIA 

A SZABADKAI ZSIDÓ TEMETŐ  SÍRFELIRATAI 

A temető  kétségkívül legértékesebb részei az egyes sírokon található feliratok, 
epitáfiumok. Maguk a sírkövek többé-kevésbé típussíremlékek, magukon vise-
lik a XIX. század stílusirányzatait. Mindössze öt sírboltról mondhatjuk el, hogy 
a megrendel ők a szokásostól eltérő  síremléket kívántak állítani hozzátartozó-
juk tiszteletére: a Halbroch, a Hartmann, a Kunecz család mauzóleumot építte-
tett. A helyi hitközség ugyancsak mauzóleumot építtetett tudós rabbijának, 
amely nagyságában, monumentalitásában is kiemelkedik a többi sír közül. 
Egyetlen szobrot, tört szárnyú madarat a Kalmár család sírjára állítottak. A 
sírfeliratok viszont minden esetben egyediek. Nyomon követhetjük bel ő lük a 
szabadkai zsidó hitközség liberalizálódását, részleges asszimilációját, a holoca-
ust borzalmas tragédiáját a múlt század negyvenes éveit ől napjainkig. A népraj-
zos számára természetesen nem érdektelenek a rokonsági viszonyok sem. Mivel 
a zsidó közösség anyakönyveinek nagy része megsemmisült, a házassági kapcso-
latokat, a rokonsági viszonyokat a sírfeliratok alapján rekonstruálhatjuk. Sza-
badkán a Halasi úti temet ő  az egyetlen, amely a városban található öt temet őn 
kívül érintetlen maradt, ugyanis a szabadkai zsidóság még akkor sem semmisí-
tette meg a sírját egy-egy halottnak, ha annak a családja meghalt. Nem volt 
szokás az egymásra temetés se. Legfeljebb a férj és a feleség került egymás mellé, 
ritkábban a gyermekeik is itt kaptak végs ő  nyughelyet. A síremléket a hozzátar-
tozók a halott halálának az évfordulójára állíttatták; ekkor készült el a sírok 
felirata is. 

Az alábbiakban a sírfeliratok nyelvével, a sírversekkel, a sírokon található 
egyéb szimbólumokkal foglakozunk. 

A FELIRATOK NYELVE 

A feliratokat héberül, németül, magyarul és szerbül vésették fel a sírkövek-
re. Hogy melyik nyelvet választották, az változott az elmúlt másfél évszázad 
folyamán. A múlt század negyvenes éveiben az ortodox és a neológ sírköveken 
többnyire héber nyelvű  a felirat. Sajnos ezek megfejtésére nem vállakozhatunk, 
nyelvi akadályok miatt. A feliratok hosszúságából, a szöveg megkomponálásá-
ból arra következtetünk, hogy a bevezet ő  rész ezeknél az „Itt nyuszik", „Itt 
rejtezik" rövidítés lehet. Ugyancsak feltételezzük, hogy a szöveg többi része 
olyan zsoltárrészlet, melynek a kezdő  betűiből az elhunyt neve olvasható ki. 
Hogy melyik a legrégebbi sírkő  a szabadkai zsidó temetőben, azt sajnos még 
nem tudjuk megállapítani, de azt igen, hogy az els ő  kétnyelvű  sírkövet már 1846-
ben felállították. Héber és német nyelv ű  a szöveg; az elhunyt legszükségesebb 
adatait tartalmazza a német szöveg. 1847-b ől már héber és magyar feliratozású 
sírt is találtunk. A negyvenes és az ötvenes évek legelején, ha kétnyelv űek a 
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szövegek, a nem héber szöveg többnyire csak az elhunyt nevét jelöli, esetleg azt 
az évszámot amikor meghalt az illet ő , a zsidó, illetve a Gergely-naptár szerinti 
keltezést is. Az ötvenes évek második felében, a Bach-korszakban a héber mel-
lett kizárólag a német nyelvet használták. Asír elején, a keleti oldalon olvasható 
a héber szöveg, a sír hátlapján pedig a német nyelv ű  epitáfium. A hatvanas 
évektő l megjelennek ismét a magyar sírversek a héber szöveg mellett. A század-
fordulóig egyre hosszabbodnak a magyar sírfeliratok. A magyar sírversek divatja 
éppen a századfordulóra tehet ő . Azonban ebben a korszakban is találunk né-
hány héber és német nyelv ű t. Az ortodoxok a továbbiakban is kizárólag héberül 
fogalmazták meg az elhunytakról a legfontosabb tudnivalókat; ezt a szokásukat 
egészen a második világháborúig megtartották. 

A temetőben nincsen külön ortodox temet ő . Az első  világháború és az 
impériumváltozás után jelennek meg a szerb nyelv ű  szövegek. A két világhábo-
rú közötti időszakban azonban a héber nyelv mellett a magyar nyelv volt az 
általános. A II. világháború után a sírfeliratok továbbra is magyar nyelv űek, 
egyre gyakoribb azonban a szerb nyelv használata. Napjainkban kizárólag szer-
bül írják fel az elhunyt legfontosabb személyes adatait. 

A SÍRFELIRATOK SZERKEZETE 

A kétnyelvű  feliratok esetében héberül írják fel az „Itt nyugszik" rövidítést. 
Ezt követik az elhunyt személy adatai. Ha n ő  volt, akkor állandó jelzőként a 
„legjobb anya", „leggondosabb feleség" szókapcsolatot használják. A magyar 
névadási szokást alkalmazzák: p1. özv. Sattler Józsefné. Az asszonynév adásnak 
ez a szokása a két világháború között is népszer ű  volt. A szerb nyelvű  feliratok 
esetében egyszer űen szó szerint átültették a magyar asszonynévképz őt. Minden 
esetben feltüntették a n ő  leánykori nevét, születésének és halálának a dátumát is. 

A férfiak esetében a jelző  a „leggondosabb apa", „a legh űségesebb férj". Az 
életkora elő tt pedig a „munkás életének" jelz ős szószerkezetet alkalmazták. 
Mindkét nem esetében feltüntették, ha házasok voltak, hogy hány évet töltöttek 
boldog házasságban. A felirat zárószakaszában felsorolják, kik azok, akik a sír-
követ állíttatták. Ugyancsak a zárórészben olvashatjuk a következ ő  szöveget: 
„Béke lebegjen drága hamvai felett". A szöveg szó szerinti fordítása a német 
nyelvű  feliratnak, ide pedig a héberb ől került. A katolikus temet őkben közked-
velt feliratot (Béke poraira) nem alkalmazták, viszont a másik záróformulát 
(Nyugodjék békében) fölváltva használták az el őbbivel. A két világháború kö-
zötti időszakban lerövidülnek a feliratok. A bevezető  rész továbbra is héber, a 
továbbiakban csak az elhunyt nevét, születésének és halálának az idejét tüntetik 
fel a síron. Az elhunyt foglakozását csak akkor vésették föl a k őre, ha értelmiségi 
volt, bankár, gyáros. A holocaust áldozatairól nemcsak a közös emlékm űvön 
emlékeznek meg, hanem a családi sírboltokon is feltüntetik, kik azok, akik 
Auschwitzban és a többi koncentrációs táborban vesztek el, kik t űntek el az 
orosz fronton munkaszolgálatosként. Minden esetben megörökítették, ki mi-
kor született. Az áldozatok között ott olvashatjuk az egyéves gyermekek neve 
mellett a csaknem száz évet élt nénike nevét is. Örök mementóként szolgál ez 
az utókornak. A szabadkai zsidó közösség nemcsak a holocaust áldozatairól 
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emlékezik meg így, hanem mindazokról az innen elszármazottakról is, akik va-
lahol külföldön hunytak el. Ezt is feltüntetik a sírköveken. Az elhunyt nevét, 
idősebbek, fiatalabbak esetében is, gyakran becézett formában örökítették meg: 
Böske, Laci, Sári stb. 

A SÍRVERSEK 

A héber sírfeliratok minden esetben sírverset is tartalmaznak. A két-, illet-
ve háromnyelvű  feliratoknál különböző  korszakokat különíthetünk el. Az ötve-
nes években a német nyelv ű  sírversek részben zsoltárfordítások, részben pedig 
az elhunyt halálának körülményeit mondják el. A századfordulón, amikor ma-
gyar nyelvűek a sírversek, a polgári erkölcs értékeit: a házassági h űséget, a csa-
ládról való gondoskodást, a munkában eltöltött éveket emelik ki a szövegek. 
Íme néhány példa: 

Hova a hűség útja visz 
Mellé temették ím anyánkat is 
Hogy egy magasztos édes gondolat 
Váljék teljessé a föld alatt 
Kik együtt rótták künn a lét nagy útját 
Az örök álmot is együtt aludják 
De hajh ránk nézve kettő  sírhalom 
Menthetetlenül keserű  fájdalom 
Kiket takar legszentebb nekünk 
Holtunkig megsiratja két szemünk 

Bánat öröm köz ím meghalva az emberi pályát 

Bánkódó férjnek hitvese porladoz itt 
Bár maga árva de gyászt az anya érte visel 
Késői rokonok álljatok meg e drága sírhant előtt 
Szívemre mely itt alant porland 
Mert ő  volta leghűbb feleség a legszeretőbb rokon 
Béke hamvaira 

Egy drága szent tetem porland alant 
Hitvest és ősz apát takar e hant 
Kit nem gy őz megsiratni két szemünk 
Pedig hisz ő  nem is halt meg nekünk 
Nem halt megél szívünkben mindörökre 
Él mint az erkölcs s jóság drága gyöngye 
Mint becsület tündökl ő  oszlopa 
Mint munka szorgalmas apostola 
S ki csüggedőn megállsz e sír előtt 
Meríthetsz innen életet er őt 
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Sírverseket leginkább a gyerekek, illetve a fiatalon elhunytak síremlékébe 
véstek. Ezek természetesen azt a fájdalmat fejezik ki, melyet a szül ők éreznek 
gyermekük elvesztése miatt. 

Alighogy éltél máris itt hagytál 
de emléked neked örökké élni fog 

Leszállott az úr földi kertjébe 
Hogy angyalt vigyen fel mennyei reményébe 
És téged szemelt ki drága gyermekünket 
Azóta fájdalom l őn a mi osztályunk része 

Természetesen a sírverseknek vallási jellege is van. Mindössze egy sírkövön 
találtunk idézetet a tórából. 

Napjaink elmúlnak 
Terveink elszakadnak 
Szívem ábrándjai szétfoszlanak. Job. 13. 17. 

Olyan feliratot is találtunk, melyben az Isten kegyelmét kérik az elhunyt 
számára, azért, hogy enyhítse az ittmaradottak fájdalmát. Egy másik sírversben 
pedig arra utalnak, hogy az elhunyt az angyalok között imáival közbenjár azo-
kért, akik itt maradtak ezen a világon. A sírfeliratok az él őkkel kommunikálnak. 
A szabadkai zsidó temetőben sohasem az elhunyt nevében üzennek az él őknek, 
hanem mindig azoknak az üzenetét olvashatjuk, akik a sírkövet emeltették. 

A SZIMBÓLUMOK 

A sírfeliratok szerves részét képezik azok a szimbólumok, melyeket az 
egyes síremlékekre véstek. A zsidó hitközség számára azok a szimbólumok a 
legjelentősebbek, melyek azt jelzik, hogy az elhunytak melyik törzshöz tartoz-
tak. A szabadkai temetőben négy ilyen szimbólumot találunk: két kéz, kancsó, 
korona és oroszlán. A szabadkai zsidók e jelképek alapján többnyira a kohanita 
törzshöz tartoztak, mert az ortodox sírokon többnyire a két kezet találjuk. A 
leviták sírjain a kancsó látható. Mindössze egy síremléken találtuk meg az 
oroszlánt. Sajnos a sírkő  annyira tönkrement, hogy a család nevét nem tudtuk 
kiolvasni. Két emlékműre, melyet a múlt század hatvanas éveiben állítottak, a 
korona törzsjelet vésették. A többi szimbólumot, melyekkel a sírfeliratokat dí-
szítették, megtaláljuk valamennyi szabadkai keresztény temet őben. Ha fiatalon 
halt meg valaki, a század elejéig a sírkő  tetején egy kettétört rózsaszálat talá-
lunk. A sírfelirat köré ritkán babérkoszorút is vésettek. A sírves alá pedig egy 
tölgyfa-, illetve babérágat tettek keresztbe. A legkedvesebb szimbóluma szomo-
rúfűzfa. Már 1846-ban alkalmazták, tehát tizenhat évvel korábban a Kárpát-
medencében, mint ahogy ezt eddig a szakirodalom számon tartotta. A szomo-
rúfűz nyugatról került erre a vidékre, valamikor a múlt század hatvanas éveiben 
Kezdik meghonosítani a keresztény temet őkben. Meggyőződésünk, hogy a sza-
badkai zsidók már régi otthonukban ismerték ezeket a sírjeleket, tehát amikor 
megtelepültek városunkban, a korábbi nyugatról hozott hagyományukhoz ra- 
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gaszkodtak. Németországban, Csehországban már a XVIII. században használ-
ták a szomorúfüzet a gyász kifejezéseként. A két világháború között kezdik al-
kalmazni a Dávid-csillagot. Néhány síremlékre felvésték a menórát. Egy-két 
múlt századi síremléken törött ég ő  gyertyával jelképezték az élet mulandóságát. 
Az ötvenes években állított kő táblán a szomorúfűz mellett ott áll a koporsó is. 

A SZIMBÓLUMOK ÉS A SÍRFELIRATOK ELRENDEZÉSE 

A sírkő  lapjának felső  harmadába vésték minden esetben a zsidó törzsre 
utaló jelképet. A kohaniták úgy is alkalmazhatták ezt, hogy a két kéz közrefogja 
az „Itt nyugszik", „Itt rejtezik" héber feliratot. Olyan k őtáblát is találtunk, ahol 
a kő lap felső  fele három egyforma részre van felosztva, mintha k ő tábla lenne. A 
két szélső  táblán található egy-egy kéz. A törzsi jel alatt leginkább a szomorúf űz, 
esetleg cédrus van. Az újabb sírokon ezen a helyen áll a Dávid-csillag. E szim-
bólumok után héber felirat olvasható, majd a magyar szöveg, amely az elhunyt 
legfontosabb adatait tartalmazza. Ezt követi a sírvers, majd azok neve, akik a 
síremléket állíttatták. Ritkán a szöveges részt rozmaring-, illetve babérfaággal 
zárták le. Ha a házaspárt egymás mellé helyezték örök nyugalomra, akkor bal-
oldalt a feleség, jobboldalt pedig az elhunyt férj adatait tüntették fel. A szöveg 
zárórésze: „Béke lebegjen hamvaik felett", és hogy ki állíttatta a sírt, a sírlap 
egész szélességét kitölti. Ha a sír lapját vertikálisan nem osztották fel két részre, 
akkor leginkább a fels ő  részen olvashatók a férfiak adatai; ez alatt van a feleség-
re vonatkozó rész. 

A SÍRFELIRATOK NYELVE 

A sírfeliratokat aszerint, hogy milyen nyelven vannak megfogalmazva, há-
rom csoportba oszthatjuk: 

Egynyelvű  feliratok: héber — a temet ő  alapításától az ötvenes évekig. 
Kétnyelvű  feliratok: a) héber—német — a múlt század negyvenes éveit ő l 

a harmincas évekig, b) héber—magyar — 1846-t ő l napjainkig, c) héber—szerb — a 
harmincas évektő l napjainkig. 

Háromnyelvű  feliratok: a) héber—magyar—német — a múlt század ötvenes 
éveitő l a II. világháború kezdetéig, b) héber—magyar—szerb — a húszas évekt ől 
napjainkig. 

A német nyelvű  feliratoknál a kezdetekben a gót írásmódot alkalmazták, a 
szerb feliratok latin bet űsek. A keltezést a magyar sírfeliratoknál a Gergely-
naptár szerint jelölik, ritkán el őfordul, hogy a magyar feliratok alatt is a zsidó 
időszámítás szerinti keltezést olvashatjuk. A héber szövegeknél a zsidó hagyo-
mányt követték. Néhány esetben a héber keltezés mellett ott találjuk a hivata-
losan használatos keltezést is. 
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NATAŠA NIKOLI Ć  

EPITÁFIUMOK 

A szabadkai görögkeleti temet ő  1777-ben,létesült,l csakúgy, mint a három má-
sik temető : a Zentai, a Bajai és a Halasi úti. 2  Ez egybeesik a császárn ő  ez év 
augusztus 28-án kelt rendeletével, azaz a második '„regula `mens"-sel, `amely 
megtiltja a templomkertben való temetkezést. 3  Az Epres erdő  melletti temető t 
külön szerb temetőnek nevezi. Ez eredetileg a mai Grabovac utca bal oldalán 
feküdt, majd idővel átterjedt a jobb oldalra is; a területén három kápolnát emel-
tek. Miután nem volt mód további b ővítésre, 1933-ban a legrégebbi baloldalt 
elegyengették és újraparcellázták. Ugyanígy tettek a temet ő  más kisebb része-
ivel, illetve egyes kriptáival és sírjaival is. Az el őírt hátáridő  (kripták esetében 
30, sírok esetében 20 év) leteltével a régieket újak váltják fel, az epitáfiumok 
azonban — a régi formát megtartva és új jegyekkel kiegészülve — továbbra is 
jelentkeznek és élnek. 

Ebben a dolgozatban az epitáfiumoknak szentelünk külön figyelmet: 
azoknak a „kiegészítésekkel ellátott sírfeliratok ”-nak, „amelyek a megboldo-
gult személy főbb adatain és a gyászolók nevén kívül valamilyen kommentárt 
is tartalmaznak az elhunyt életér ől, haláláról és a gyászolók hozzá való viszo-
nyáról" 4  . 

Epitáfiumok a római kortól kezdve ismeretesek. Szerb nyelven a középkor-
ban jelennek meg. „uralkodók, nemesek és főpapok, olykor pedig egyéb jeles 
elhunytak sírján is. Tábláikat alapítványi épületek, monostorok és templomok 
falába rögzítették". 5  Legnagyobb számban bogumil pilléres sírköveken lelhetők 
fel Boszniában, Rađevinában és Jadarban, Miloš kenéz idején pedig a városok-
ban. „A 19. század közepétő l a falvakban is emelnek emlékm űveket a tekinté-
lyesebb személyiségeknek: síremlékeket... feliratokkal." 6  

A szabadkai görögkeleti temet őben ma 2349 epitáfium látható; ezek közül 
18 a XIX. századból való, 70 századunk els ő  két évtizedéb ő l, 234 sírfelirat a 
húszas—negyvenes években készült, majd a mához `közeledve fokozatosan n ő  a 
számuk. A temető  még mindig működik. Az emlékművet a rajta szerepl ő  legko-
rábbi elhalálozási évszám szerint datáltuk, szem el ő tt tartva, hogy az elhalálozás 
első  évfordulójáig szokás fölállítani a sírkövet. 

Az elhunytra utaló adatokat tartalmazó alapszöveg a síremlék elüls ő  vagy 
hátsó felén látható. Az epitáfium éppúgy kerülhet a hátlapra, mint az elejére, 
része lehet az alapszövegnek, de állhat külön is, esetleg a sírlapra helyezett nyi-
tott könyvben. 

A síremlékek típusának megfelel ően az epitáfiumok zöme újabb típusú, 
téglalap alakú, fekete-szürke gránitlapból készült sírkövön áll, vagy betonsírk ő  
egyik oldalát borító gránitlapon, ritkábban obeliszken és kisebb számban úgy-
nevezett „nyitott könyv"-ben, amely önmagában alkotja a síremléket, vagy pedig 
a meglevő  sírkő  elő tt a sírlapon fekszik. 
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Az alapszövegen és az epitáfiumon kívül a síremlék tartalmazhatja még az 
elhunyt fényképét vagy arcképrajzolatát, kereszt vagy szomorúf űz jelképet, öt-
ágú csillagot, öröklángot, olajágat... Az epitáfiummal ellátott összes síremlék 
közül mindössze 9 olyan van, amely nem tartalmaz egyéb jelképet. Fénykép 60 
síremléken látható, az elhunyt arcképrajzolata 23 síremléken, keresztjelkép 
53-on, a többi szimbólum pedig ritkábban jelentkezik. 

Epitáfiumot 113 síremlék tartalmaz, ami az összes síremléknek 4,8 százaléka. 
A legrégebbi 1859-ből való, a következő  1899-ből; egy-egy készült századunk els ő  
és második évtizedében, a húszas évektől pedig növekszik a számuk. Mindez arra 
utal, hogy az epitáfiumok ebben az időszakban elvétve jelentkeznek. 

A megőrzött múlt századi és e század eleji síremlékeket zömükben érde-
mesebb polgároknak emelték, leginkább olyan sokágú és gazdag családok tag-
jainak, amelyek a mai napig fennmaradtak (mivel a síremlékeket is fenntartják). 
E síremlékek reprezentatívan vallanak korukról. Ha egy-egy id őszakra vonat-
kozóan az epitáfiumok számát összehasonlítjuk a síremlékek számával, akkor a 
XIX. század végén a legnagyobb az arányuk (11%), aztán a húszas és a negyve-
nes évek közötti időszakban (9,4%), majd a hatvanas és nyolcvanas évek között 
(7,7%), ami kapcsolatba hozható a társadalmi körülményekkel és a nagyobb 
társadalmi megrázkódtatások nélküli békés id őszakokkal. 

A görögkeleti temet ő  részben egyházközségi, részben társadalmi tulajdon, 
ezért más felekezethez tartozókat is temetnek ide, legnagyobb számban magya-
rokat, s ezek síremlékeit szintén kísérik epitáfiumok. Magyarokon kívül na-
gyobb számban temettek még oroszokat, akiknek síremlékein a leggyakoribbak 
az epitáfiumok. 

Az elhunytak életkora szerint nem állapítható meg semmilyen különleges-
ség, minthogy minden életkorú elhalálozott fölé kerülnek epitáfiumok, 10-t ő l 
80 évesig egyformán, csak a 10 évnél fiatalabbak kapnak valamivel kisebb szám-
ban ilyen föliratot. Az epitáfiumot szentelhetik apának, férjnek, fivérnek, anyá-
nak, feleségnek, lánynak, szül őknek... Valamivel többet mond az az adat, hogy 
több férfi kap epitáfiumot, kétszer annyi, ahány n ő : 64 a 31-gyel szemben. Az 
epitáfiumok mellett gyakran feltüntetik az elhunyt foglalkozását is. A 17 ilyen 
eset közül 16 vonatkozik férfira, csupán egy n őre — egy tanítónőre —, a férfi 
társadalmi helyének megfelel ően. Szülőknek 15 epitáfiumot szenteltek, és meg-
figyelhető  az a jelenség is, hogy valaki még életében síremléket állíttat, és arra 
epitáfiumot írat. 

Az epitáfiumoknak kommunikációs eszköz gyanánt az a szerepük, hogy 
üzenetet, ígéretet, óhajt közöljenek, s eszerint csoportosíthatók, illetve osztha-
tók is fel: 

Az epitáfiumok régebbi válfajához tartoznak azok, amelyekben a megbol-
dogult közvetlenül fordul az él őkhöz: 

Állj meg és olvasd! Orosz vagyok 

A borzalmas halál 
ahol a legszebb korban ért utol 
lekaszálta szép reményem 
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nyugszom földben feketében 
hulljon a nap hő  sugara 
egy anya egyetlen fiára 

Az epitáfiumok gyakran a halál okát is közlik: 

Legszebb évem pirkadásán 
hamvas zsenge szép virágszál 
if ú testem földben hever 
nem volt nekem patikaszer 
szíven talált az áram az ütött engem 
agyon nagy kínnal e világban már 
mindenem odahagyom 

Fölidézik az elhunyt érdemeit: 

Férjnek szeretett voltál 
apának gondos voltál 
vőnek kedves voltál 
barátnak példás voltál 
de a halál mely így lesújthat 
örökös bánatban 
hagyott mindannyiunkat. 

Feddik az elhunytat: 

Miért akkor mentél el, 
mikor a legszükségesebb voltál 
magadnak és nekünk is, 
hogy egyetlen szó 
és búcsú nélkül menj el. 
Elmentél itt hagyva árváid 
anyjukkal a családi tűznél 
Némán maradtunk 
mikor életed virágjában 
elragadott a halál 
s itt hagyott bennünket 
örök bánatban és 
fájdalomban érted 

Elmentél már vissza sose térve, 
mérhetetlen bánat s fájdalom árán kisfiad, 
Stevicát oly igen szeretted, mégis, 
Nego, itt hagytad árván... 

A halált balsorsként ábrázolják: 

Elragadott tőlünk a sors 
kegyetlen egy csöndes májusesten 
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nyugodj békében aludj fiam  

mi is követünk mindannyian  

Ígéreteket közvetítenek: 

A haláltól nem óvhattunk meg  

a feledéstől óvni fogunk amíg élünk  

Gyerekeid sohasem hagynak elfeledni  

Az epitáfiumok tájékoztató jelleg űek is lehetnek: 

Szeretetben és egyetértésben  

élték le közös életük napjait  

— és egyazon napon haltak meg,  

így az öröklétben is  
elválaszthatatlanok  

A vallási tartalom is jellemezheti őket, ami bibliai idézet is lehet: 

Szívünk érted ver anyánk  

lelki üdvödért kéri az istent  

Áldott tiszta szívvel kérjük az istent  

hogy nyugalmad és békéd legyen  

az örök otthonban  

"Boldogok a tisztaszív űek,  
mert meglátják az Istent" Máté, 5.8. vers  

Az epitáfiumok bizonyos állításoknak adnak hangot: 

Anyám nem föld és f ű  gyanánt fal  
az enyészet mi itt nyugszik csak egy részed  

Éltél és élni fogsz örökkön  

csak nem öregszel többé  

Az élet kezdete mosoly és muzsika  

A vége bánat és könny  

Mindig szeretni foglak  

Vagy általános igazságoknak: 

Nagy a halál mert az élet  
közepett bennünk zokog  

~ 

408  



A h űvös halál szépet és éket kaszál 

x 

hit remény szeretet tölti ki az egész életet 

Az epitáfium gyakran „rövid, roppant tömör versezet" 7 : 

Itt nyugszik egy csodás fiatalság 
anyjának egyetlen öröm s vigasság 

Olykor valamely ismert lírai költemény átvett vagy átalakított versszaka: 

A világegyetemben fukar kézre mértek 
kiszámítva minden evilági élvet; 
holnapunk is az lesz, 
a mánk amivé lett 

M. Rakič  
Az epitáfiumok az él ők és a holtak világával való kommunikálás eszközei. 

A régebbi korokban ugyan csak tekintélyesebb személyiségek síremlékein kap-
tak helyet, vagy tragikusan elhunyt személyek síremlékének voltak jellegzetes-
ségei, az utóbbi időben azonban szabad választás eredményének tekinthetjük 
őket, és nem fedezhet ő  fel különleges kötelezettség e tekintetben a társadalmi 
környezet iránt, amely figyelemmel kísér minden eseményt, s amely támogatná, 
illetőleg szankcionálná ezt a jelenséget. Az epitáfiumok legnagyobbrészt az 
egyéni lelemény és a költészet iránti érzékenység függvényei. A kísér ő  jelkép-
rendszeren, a fényképen vagy rajzolaton, a feltüntetett foglalkozáson és a gyá-
szolók gyakran hosszú lajstromán kívül az epitáfiumok egyben menekülést is 
jelentenek a névtelenség és a felejtés el ő l. 

JEGYZETEK 

1  Iványi István: Szabadka szabad királyi város története II. Szabadka, 1892. 319. 

2  Arh. sig.: I. A. S., F: 2,18. B. /pol. 1785. 

3  S. Stanojević: Istorija srpskoga naroda. Beograd, 1926. 303, 304. 

4  Ivan Čolović : Književnost na groblju. Beograd, 1983. 7. 

5  Mladen S. Đuričić : Epigrami, epitafi, epigrafi. Beograd, 1962. 11. 

6  Ua., 26. 

7  Ua.,10. 
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NAGY ABONYI ÁGNES 

HALOTT, AKIT A FÖLD KIVETETT 

Minden nagyobb önálló településhez szükségszer űen tartozik olyan terület, 
amely az elhunytak elföldelésére szolgál. A temet őterület mérete legfőképpen 
a lakosság lélekszámától függ, emellett a vallási hovatartozás és a vagyoni álla-
pot is befolyásolja a temet ő  külalakját. Ez vonatkozik Adára is, ahol második 
éve igyekszem autentikus népszokások felelevenítésére buzdítani a hagyomá-
nyápolókat és a velük való kapcsolatot kihasználva, ott-tartózkodásom alatt 
gyűjtést végezni.' Ahhoz, hogy a helyi népi kultúráról reális képet kapjak, 1994 
októberében felkerestem a római katolikus temet ő t is. Adán felekezetek szerint 
három temető  létezik, a pravoszláv, a katolikus és a zsidó temet ő , melyek közül 
az utolsó már nem élő  (csak a halott-tisztelet kegyeleti aktusainak színtere). 

Az adai katolikus temető  korát tekintve kb. másfél évszázada áll fenn. A te-
metők településen kívülre helyezésének folyamata idején hozták létre. A helyi la-
kosság szerint mindig a temet őbe temettek, viszont Gyetvai Péter helytörténeti 
könyvében közölt adatot arról, hogy valamikor a templom körül temetkeztek: 

„A templomkertben, mint Kanizsán és Zentán is 1767-ben még néha te-
mettek, de 6 frt taxa mellett. Adán különben már ekkor megvolt a falun kívül a 
külön katolikus temet ő ..."2  „1776. április 11.-e óta a katolikusokat már a közsé-
gen kívül temetik és előtte nem viszik a templomba, mint a görögkeletieket." 3  

A római katolikus temető  a 19. század közepéről származó telekkönyvi 
térképen a település északi peremén helyezkedik el a zentai úttól keletre. 

Ma a zentai utca (a Save Kova čević  utca) északi végén található. 4  
A temető  kijelölésének idején a település északi szélén volt, de ma már a 

város részét képezi. Az 50-es években kezdték beépíteni a temet őkert déli olda-
lát, akkor újsornak hívták a mai Duro Đaković  utcát. A Lourdes-i út végén 
ördögcérna jelzi a temet ő  határát. Amint belépünk dél fel ől a bejárati kapun, 
nyugatra fordulva a temet őcsősz házához érünk. A bejárattól keletre kerítés 
húzódik a sarokig, így a Cseh Károly utcából a házak hátulja látszik. Az északi 
részén, ahol legtöbb a régi sírk ő , a kis fa és kőkereszt, melyek a gyermeksírokat 
jelzik, itt lehetett valamikor a hullaház, illetve a boncház is. 5  Ezt a részt sző lősor 
zárta régen, ma pedig a házak kertjei zárják. 

A sír, helyi szóhasználatban az elátkozott sír, amely kutatásom tárgyát ké-
pezi, a kápolna előtt lévő  kálváriával egyvonalban, keleti oldalon található. T ő le 
pár lépésnyire északra még egy régi sír, Szilvia Katica 1873-1897 Béke poraira 
felirattal áll, megmaradt, nem szántották el, mint a mögöttük lév őket. E sír 
mellett jobbról sem maradt síremlék, még út se vezet délre a kijárat felé viszont, 
ebbe az irányba indulva a modern ravatalozó házhoz jutnánk. A temet őben 
szinte minden sír, így ennek a tájolása is nyugat—kelet irányú. Maga a sírhant 
elhanyagolt, benőtte a fű , orgonafa, sarjú, kövek, egy keresztdarab, elrozsdáso-
dott vasdarabok vannak rajta, melyeket alig lehet megtalálni, viszont a síremlék 
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impozáns obeliszk. Avörös terméskő  közepén jól olvasható évszám 1881, amely 
fölött az obeliszk felső  harmadára szürke kőlapot rögzítettek. A feliratából is 
kitűnik, hogy családi sírbolt, melyet 1881-ben emeltettek: 

CSALÁDI SÍRBOLT 
ITT NYUGSZIK 

KUGLITS JÁNOS 

NYUG. TANÍTÓ 
18291- 1915 

1881 

ITT PIHENNEK 

KUGLITS JÁNOSNÉ 

SZ. HURI KAROLINA 

1838t1881 

KUGLITS JÁNOSNÉ 

SZ. LAKATOS MÁRIA 

1835 -{- 1860 

BÉKE HAMVAIKRA 

A síremlék talapzatának bal és jobb oldalán is felirat áll, amely valószín űleg 
Karolina testvére, illetve édesanyja nevét jelzi. 

Huri József Leitkep Katalin 

18401- 1861 	181511861 

Ezek az adatok információkat szolgáltatnak az elhunytakról, de nem ele-
gendő t ahhoz, hogy az „elátkozott sír"-ról néprajzi adatokat közöljek. 

A halottal kapcsolatos hiedelemtörténetek közé sorolható történetem a 
halottról, akit a föld se fogadott be. Többfelé vizsgálódtam, mivel a halottkul-
tusz színtere a temető , s azokat is sokféle hatás alakította. A temet őkialakítás is 
a népi kultúra szerves része, de kevéssé értenénk meg, ha csak tárgyi világának 
pontos leltárát nyújtanánk. 6  A temető  a helyi kultúra egészéhez köt ődik. A 
kommunikáció aspektusából tekintve komplex jelrendszer. Az él ők és holtak 
viszonyát mutatja. Mindezzel összhangban legjobbnak láttam, hogy az interjú és 
obszerváció módszerét felváltva alkalmazzam. Csincsik György információja 
alapján gyűjteni kezdtem. A halottakkal kapcsolatos szövegeket kerestem az 
írott forrásokban, az adatközl őimet pedig a megátkozott személyr ő l kérdeztem, 
akit halála után a föld kivetett. 

1. Változat 

Az az asszony van oda temetve, aki a cselédlányát megcsonkította. A lány-
nak a kézfejét lecsapta húsvágó bárddal, csak azért vágta le, mert nagyon büszke 
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és gőgös volt. A kegyetlen gazdasszonyt a leány megátkozta, hogyha meghal, az 
asszonyt vesse ki a föld. Amikor az asszony meghalt és eltemették, másnap reg-
gelre kidobta a föld a koporsót. Másnap újra eltemették. Újra felszentelte a pap 
a sírt, de hiába. Így ismétl ődött meg napról napra, mindaddig, míg a rabbinak 
nem szóltak. Tő le kértek tanácsot, s ő  azt mondta, hogyha úgy van elátkozva, 
hogy a föld vesse ki, akkor azt úgy kell eltemetni, hogy a kiásott gödörben na-
gyobb kövekre kell tenni a koporsót, kövekkel körülrakni, majd a tetejére is 
tenni. A rabbi azt mondta, hogy aki úgy van megátkozva, hogy a föld ne vegye 
be, azt a kövek nem fogják kivetni. El őbb próbálták nagy szemű  lánccal lelán-
colni, de az nem ért semmit. Az asszonyt Kuglicsnének hívták, a leánynak nem 
tudták a nevét. (Samu Matild közlése alapján, született Király 1919-ben.) 

A halottak nyilvántartó könyvében megtaláltam Kuglits Jánosné, született 
Huri Karolina nevét, megjegyzés: 42 évesen halt meg. 8  

Változat 

Igen, vót ott egy sír, vannak kövek hordva oda, a kápolnának igenyesen, 
kicsit lejebb, a bal sarkán vót. Kidobta az ezé. (Bernátné Martonosi Ilona) 

Az a sír léckerítéssel vót bekerítve és le vót láncóva. (Vargáné Forgács 
Jusztina, 86 éves, Szenttamáson született) 

Vót körösztű  láncóva három láncca, egymás mellett háromma. Le is lett 
aztán betonozva. A nagymamám azt mondta, hogy azt valaki megátkozta, azé 
lett az leláncóva. (Kócerné Zsóter Matild) 

Mikor édesapámat temették, akkor mesélték az id ősek, hogy pappal is be-
szentő tették, majd lebetonozták és leláncóták, de akkor is pár napig még mo-
rajlott a föld, de nem birta kivetni. (Katona Ilona 49 éves) 

Változat 

Saját anyja megátkozta a fiát, mert nem azt a lányt vette el feleségül, akit ő  
akart. A fiának, saját fiának mondta, se föld, se égbe ne vegye. Mikor iskolások 
vótunk, nem mertünk közel menni ahhoz a sírhoz. Azt meséték, hogy a f őd 
háromszó is kivetette. Mikor másodszó is eltemették s leláncóták, azt is lesza-
kította. (Tóbiás István, 80 éves) 

Amit én tudtam, az a Kuglics tanító vót. Be vót kerítve a sír, kövek vótak 
rajta, terméskő , de én úgy gondolom, csak dísznek, nem azé, hogy ne vesse ki a 
főd. Egyszer egy pecellósi asszony járkát a temetőben, kérdeztem, hogy kit ke-
res. Azt mondták neki, hogy kivetette a Csincsiket a főd. A Csincsik Sándort, aki 
a kápolnát emeltette. A koporsóját gondóta a kriptábú. (Pesznyák Sándor, 83 
éves, édesapja, Pesznyák János 1928-tól 1935-ig volt temet őcsősz.) 

(Az utóbbi történet nem a vizsgált sírról szól, de jelzi, hogy egy személyr ő l 
spontánul, félreértésb ő l is keletkezhet hiedelem. Nem törvényszer ű, hogy való-
ságalapja legyen, hisz a megboldogult kriptába lett helyezve, így a föld ki se 
vethette.) 

A Kuglits Jánost vethette ki a főd; hiszen ő t temették utoljára abba a sír-
bolta. Én megnéztem tényleg találtam rozsdás vasat rajta. (Samu Ferenc, 52 
éves, 1993 óta temetőcsősz.) 
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4. Változat 

Nekem úgy meséte valaki, hogy az embert vagy az asszonyt vette ki a f őd, 
mer újra megnősűt vagy férjhő  ment a párja. Pedig előre fogadalmat tettek egy-
másnak. [Bernát (Jánosné) Jolán, k őfaragó, 83 éves] 

A nép többféleképpen magyarázza a temet őben történő  érthetetlen dolgo-
kat, például miért van nagy kő , lánc, vas a síron. A vizsgálat alá vett sír különle-
gessége, valamint a néphit, amely szájról szájra hagyományozódik, együttesen 
alkotják a történet felépítését. 

Az első  változatban a cseléd és a gazdasszony viszonya jó táptalaja volt a 
hidelmek keletkezésének. A levéltári adatokban a büntet ő intézkedéseknél a 
cselédekre vonatkozólag sokszor találunk a lopás vétsége miatt kirótt bírságot, 
börtönbüntetést. 9  

A második változat teljesen személy nélküli, az adatközl ők nem tudták a 
különös jelenség okát, csak annak küls ő  jeleit észlelték. többszörösen átvett 
szájhagyományról van itt szó. Ezért maradnak bel ő le ki a részletek. 

A harmadik változatban az anya átkozza meg a saját fiát, a hiedelemmon-
dákban ez a legsúlyosabb vétség következménye. Itt pontosan megfogalmazott 
beszédformula szerepel: „Hogy átkozott légy, még a föld se fogadjon be." A 
kimondott szó varázserejénél fogva teljesül a kimondó hite szerint. A néphie-
delem szempontjából ez a változat tekinthet ő  a leghitelesebbnek. 10  

A sírfelirat is mutatja, hogy Kuglics János halt meg legutóbb a sírba teme-
tettek közül. Legelfogadhatóbbnak, legracionálisabbnak látszik a negyedik vál- 

A kálvária közelében áll az 	 Az elátkozott halott síremléke 
elátkozott halott sírja 	 az adai temetőben 
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tozat, miszerint az els ő  feleség átkozta meg férjét, hogy a föld se fogadja be, ha 
az ő  halála után megnősül. 

Az elhunyt hozzátartozók emlékének rendszeres ápolása, a róluk való meg- 
emlékézés a temető  látogatásában, a sírok gondozásában nyilvánul meg. A te-
metőgondnok is rendezi az elhanyagolt sírokat. Bármelyik hónapban, akár jú-
niusban, akár szeptemberben, akár mindenszentek napján érkeztem Adára, a 
rend és a tisztaság érzését nyújtotta számomra a helyi katolikus temet ő . A te-
mető  külalakjával népének kultúrájáról árulkodik. 

A halotti szokások tükrözik azokat a hiedelmeket, elgondolásokat, amelyek a 
halott halál utáni életére vonatkoznak. A hidelemevilágról, a halottak nyugalmá-
nak megzavarásáról, a visszajáró lélekr ő l szóltak már a néprajzkutatók. 11  Én vi-
szont a koporsó sírból, illetve a földből való kivetésével kapcsolatban közöltem 
általános néprajzi adatokat. Az összehasonlító munka még ezután következik. 

JEGYZETEK 
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11 Jung Károly a fent említett könyvében közölt példát a halottról, akit a föld kivetett. 
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BORÚS RÓZSA 

A TOPOLYAI HALOTTAS ÉNEKESKÖNYVEK 

Hagyománytisztél ő  nép' vágyunk. Egész évben gondozottak temetőink, csak 
azok a sírok maradnak ápölatlanok, ámelyeknek a hozzátartozói már elhaltak 
vagy vidéken élnek. De így, mindenszentek táján nagyon sok gazdátlan sírt is 
rendbe hoznak hajdani szomszédok, ismer ősök. Virág is kerül rájuk. A régebbi 
időkben Topolyá "város lakosságának többsége szegény volt. Kitartással és zok-
szó nélkül dolgoztak, élvisélték a szegénységet, der űs lélekkel készülődtek ün-
nepeik megtartására, a halál tényével megbékéltek. Nem kor szerint, hanem sor 
szerint megyünk elmóndják ma is. Egy-egy nemzetség összetartott, segítették 
egymást. Az öregeket tisztelték, a betegeket türelemmel ápolták. Az id ősek tu-
datosan készültek a halálra, tudták, hogy egyszer el kell menni. Amikor bekö-
vetkezett a vég, ákármilyen öreg volt is az eltávozó, a halál ténye mindenkit 
megrázott. Nincs 'visszaút, már nem lehet elmondani azt, amivel adósak marad-
tunk, jóvátenni egy hibát, pótolni valamit, amit nem adtunk meg. A halottat 
egészen az elmúlt évtizedig háznál virrasztották. Ma is él még az a hiedelem, 
hogy a halott mindent hall, csak válaszolni nem tud. A megboldogultat a háznál 
30-40 évvel ezelő tt még reggelig virrasztották, és halotti tort is tartottak, kés őbb 
csak éjfélig tartott a virrasztás tor nélkül, majd 10-ig vagy már csak 8-ig. Amíg 
háznál történt a ravatalozás, a család nem akarta egyedül hagyni a halottat, azt 
a néhány órát, ami még a végs ő  búcsúig, a koporsó lezárásáig hátra volt, vele 
akarták tölteni. Ös zegyűlt a rokonság, az ismerősök. Régebben voltak hivatá-
sos siratóasszonyok, ezek imádkoztak és halottas énekeket énekeltek a koporsó 
mellett, ezzel is tehermentesítették a családot. Az ilyen id ős asszonyok legna-
gyobb részének volt, ső t ma is van halottas énekeskönyve. Kézzel és ügyetlen 
betűkkel vannak beírva a versek, az anya a leányára hagyja az ilyen füzetet, vagy 
kívánsága szerint eltemetik vele, magával viszi az utolsó útra. Nem tartották 
fontosnak, csak ritkán jegyezték fel, hogy ki vagy kik a halottas versek szerz ő i, 
szájról szájra szállt az ilyen ének. A szöveg mellett mindig meg volt jelölve az a 
bizonyos egyházi ének is, melynek dallamára a soron lév ő  halottas verset éne-
kelni kellett. Pl. Hol vagy, én szerelmes Jézusom, Hallgass, vigyázz, imádkozzál, 
vagy Ments meg engem, uram stb. Tíz halottas verset írtam át Dósa Julis néni 
Halottas könyvéb ő l 1965-ben. Több is volt benne, de mire újból jelentkeztem, 
Julis néni már a Keleti temet ő  hantjai alatt pihent az énekeskönyvével együtt. 
Ez a másik könyv, amelyet itt felmutatok, kb. 120 halottas éneket és imát tartal-
maz. A program elég változatos: ének öregek felett kb. 40 változatban, 9 a ha-
lálról, 9 sínylődő  betegekről, az özvegyekr ől 14 ének, van a hirtelen halálról, a 
halott az anya, a halott az anya és' a csecsem ő , de találunk benne éneket az 
óesztendőrő l, újévről, Jézus neve napjára, Nagyboldogasszony napjára, húsvéti 
ének, ének kolera idején stb. A versek, melyeket e beszámolóban megemlítek, 
nagyobbrészt Dósa Julis néni énekeskönyvéb ől valók, a másik könyv anyaga 
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még feldolgozatlan. Említettem, hogy a halál tényével általában megbékéltek az 
emberek, de csak bizonyos esetekben: ha a megboldogult id ős ember volt, vagy 
régóta sínylődő  és súlyos beteg. Azt mondták: odavaló volt már, legalább nem 
szenved tovább stb. Nagyobb megrendülést váltott ki a nemzetségb ő l és az egész 
közösségből, ha a halott fiatal volt, s halálát valami baleset okozta, ha a halott 
az anya vagy az apa. A legsúlyosabb veszteségnek az édesanya halálát tartották, 
mert árvák maradtak utána. Ismert topolyai ballada a következ ő : 

Topolyai temetőben, 
Három árva sétál benne, 
De nem kedvb ű  sétál benne, 
Édesanyjuk nyugszik benne. 

Keljék ke fő, édesanyám, 
Eszakadt má a gyászruhám. 
Nem kelhetek három árva, 
Koporsóba vagyok zárva. 

Van tinéktek mostohátok 
Aki gondot visel rátok, 
Hajatokat meg fűsüli, 
Arcotokat pofonvers. 

Hazafelé három árva, 
Ajtó mögött nádipáca, 
Ajtó mögött nádipáca, 
Három árva vacsorája. 

A balladát elmondta Z ődi Erzsébet 1973-ban 78 éves korában. Egy másik 
vers, az anya a halott: 

A jó anya kiszállott közülünk 
Sirathatunk, amíg élünk 
Te jól jártál, szép virágszál, 
Mert mennyei örömre jutottál. 
Nem kell oda se selyem, se bársony, 
A te életed oly tisztán lángol, 
Uram, irgalmazz e léleknek 

Itthagytad szép lányaidat, 
Neveletlen kisfiadat, 
Hites urad utánad sír, 
Mert immár bezár a sír. 
Öreg anyád ápolatlan, 
Kis lakásod gondozatlan, 
Uram, irgalmazz e léleknek 

Míg az első  versszak csak egy általános halotti búcsúztató, a második konk-
rét esetet dolgoz fel, kiemeli, hogy mit jelent az anya elvesztése. 

Volt általános vers is, melyet minden halottnál elénekeltek. Néhány rész-
letet idézek belő le. Különben 21 versszakból áll, és a Minthogy teste a híveknek 
kezdetű  egyházi ének dallamára énekelték. 

Adj irgalmat, adj nyugalmat, 
Istenünk e léleknek, 
Akiért e gyászos házban, 
Rokonai esedeznek 
Adjon nekik enyhülést 
A végtelen szeretet, 
Adj irgalmat, adj nyugalmat, 
Minden megholt hívednek 

Mossa halottunk lelkét hófehérre, 
A megváltó vérpatak, 
Melynek árja üdvözítve 
A keresztfáról fakad. 

Irgalmat kiált a szent vér, 
Mely miértünk ontatott, 
Add, hogy ezt elnyerje minden 
Neveddel elhunyt halott. 

Ember, fontold meg dolgodat, 
Az életben bármit is teszel, 
Por vagy, s viszont porrá leszel. 
Ó Jézusunk, segíts minket, 
Hogy végezvén életünket, 
Mind boldogul meghallhassunk 
S majd örömben feltámadjunk. 

416 



Topolyán és környékén hisznek a túlvilági életben, hogy a halott bizonyos 
időnként még hazajár. Néhány évtizeddel ezel őtt még terítettek is mindenszen-
tek éjszakáján a halottak számára valamely üres szobában, s ezt az ételt másnap 
a koldusoknak adták. A hiedelem szerint mindenszentek estéjén éjfélkor van a 
templomban a halottak miséje, melyen élő  ember nem vehet részt, mert ha 
észreveszik, széjjeltépik. Erre a misére hazajönnek azok a lelkek is, akik távol 
haltak meg, például harctereken, a tengeren túl stb. 

Ma is léteznek asszonycsoportok, egy-egy rózsafüzér-tásulat vagy Mária-lá-
nyok, akik az ismer ős halottat elsiratják. Elmondják a rózsafüzért, különböz ő  
imákat mondanak, énekelnek a halott lelki üdvéért, megszólalnak a család ne-
vében, a halott nevében. Hozzák magukkal a kéziratos füzeteket, de könyv nél-
kül is tudják a legtöbb éneket. Fiatal halottnál így kezd ődik az ének: 

Ó milyen szép ártatlanság, 
Nem jutott néki földi boldogság, 
Jól jártál te, szép virágszál, 

Mert nagy örömbe jutottál, 
Neked a halál nem ártott, 
Inkább a mennybe juttatott stb. 

Fiatal legény vagy lány halálakor vőlegénynek vagy menyasszonynak öltöztették 
a halottat, sőt a lakodalmát is megtartották. Fiatal legény halálakor a búcsúztató így 
hangzott. (13 versszakból álló halottas énekr ől van szó, melyből idézek néhányat): 

Én is vőlegény vagyok, 
Már indulni akarok, 
Most jöjjön a násznépem 
E szomorú menyegz őre. 

Én is szép rózsa voltam, 
Míg az élők között voltam, 
De mostmár elhervadtam, 
Gyászkoporsómba szálltam. 

Jó szüleim háza tája, 
Én voltam a rózsafája. 
De már többet nem nyíloly 
Mer a halál leszakajtott. 

Szép virágszál koromba, 
Leszállok gyászsíromba. 
Jó szüleim, örvendjetek, 
A mennyben v őlegény leszek 

Édesanyám szerettél, 
Értem ne kesereg/él, 
Bús a szíved ma ne legyen, 
Hanem inkább örvendjél. 

Most szüleim t őletelt 
Már én végbúcsút veszek, 
Nem kell már a neveléstele 
Köszönöm a szivességtel 

Figyelmesen olvasva az előző  sorokat, fel kell figyelnünk a balladai és nép-
dalszerű  sorokra. A következő  versek is bizonyítják majd, hogy az igazán nagy 
fájdalom megnyitja a lélek rejtett rekeszeit, s a fájdalomtól lesújtott anya, fe-
leség vagy árva csodálatos sorokat fogalmaz, valaki lejegyzi, alakítja és köz-
kinccsé válik. A halotti búcsúztató valódi megtörtént esemény alapján keletke-
zik. Szerencsétlenség áldozata lett az apa: 

Zúgjatok harangok, hirdessetek bánatot, 
Ércnyelvetek zengjen szomorú bús hangot, 
Rezgő  kongásotok hirdesse mindennek, 
Gyásznap virradt fel ma egy szegény háznépnek 

Nézzünk csak itten szét a gyászolók között, 
Mindenki arcára bánat költözött, 
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Sírás és jajgatás hallatszik e helyen, 
Szívükb ől bánkódnak e gyászos eseten. 

Ilyen gyászos eset másodszor történt e családban, 
Kedves jó fiának is így lett a halála, 
Most meg ő  követi ugyanilyen sorsba, 
Mindkettőt a cséplő  küldte le a sírba. 

Ahogy az ez évi gabonát csépelte, 
Ahogy a kis család kenyerét rendezte, 
A mozgó masina őtet elsodorta, 
Beleszédült a dobba, s a gép összezúzta. 

Felesége várta otthon epekedve, 
Nem jöhetett szegény, a gép összetörte, 
Csak később tudta meg, mi történt vele, 
Hogy 50 évével lelkét kilehelte. 

Azért családjai ne siránkozzatok 
Istenben bízzatok ő  a támaszotok, 
Nyugodjatok meg az ő  végzésébe, 
Figyeljetek inkább búcsúbeszédére. 

Szerető  hitvesem, jó feleségem, 
Veled 30 évig volt házaséletem. 
Szomorú szívedet vigasztalja az Isten, 
Ő  legyen gyámolítód bús özvegységedben. 

Boruljatok koporsómra, kedves gyermekeim, 
Mindegyiktek életére Isten áldását kérem, 
Legyetek boldogok az életben, kívánja apátok, 
Egykor velem együtt az ég legyen hazátok 

Egyetlen testvérem, téged is szólítlak 
Szerető  pároddal Jézusnak ajánlati. 
Kedves jó komáknak és komaasszonyoknak 
Hidegülő  ajkaim minden jót kívánnak 

Szomszédok, rokonok, áldásom vegyétek, 
Összes ismerősök sokáig éljetek, 
Tisztelők, rokonok és jó barátaim, 
Isten veletek, ezek végs ő  szavaim. 

Más versben is, ahol halott az apa, a megboldogult így búcsúzik: 

Jöjjetek gyászkoporsómhoz, míg itt vagyok köztetek, 
Hites társam, gyermekeim, búcsúzom t őletek, 
Mert már nemsokára készülök síromba, 
Itt hagylak árvaságra. 

Mielőtt a sír rám borul, végáldásom vegyétek, 
Legyetek boldogok szelídek és jámborok, 
Áldás szálljon rátok 
Szerető  anyátokról gondoskodjatok, 
Bánatos özvegységében vigasztaljátok 
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Figyeljünk fel a két utolsó sor mondanivalójára: az apa halála után ( ő  a 
családfő  és parancsoló) az anyának a szerepe nem csökken a családon belül, s ő t 
megilleti a tisztelet és a gondoskodás. 

Sablonos és kántorízű  szövegek után egyszer csak kezünkbe kerül egy cso-
dálatos búcsúztató vers, mely magába foglalja az elszakított szerelmesek balla-
dájának és a halott szeret ő  felett érzett fájdalmas népdalnak a motívumait. Az 
özvegyek énekei között bukkanunk rá ilyen gyöngyszemekre. A hites társától 
elszakított asszony szívének minden fájdalma itt rejt őzködik e sorok között. 

AZ ÖZVEGYBÚCSÚJA HALOTT URÁTÓL 

Bánkódva kezdem el búcsúzó versemet, 
Édes hites uram, itthagytál engemet. 
Üres lett a ház, nyugszik dolgos kezed, 
Miből lesz az árvák keserű  kenyere? 

Ki oltamaz minket, ki visel gondot ránk, 
Ki lesz a mi szeret ő, gondviselő  apánk, 
Boldogságos szent sz űz, nézd könyörgésemet, 
Bánattól tiportan esedezésemet. 

Bezárja koporsó hét gyereknek apját, 
Akik a kenyeret mind ez egyt ől kapták, 
Hová menjek most már szegény özvegy, árva, 
Jutunk az országos koldusok sorsára. 

Szent kezed nyújtsd felém, én édes Istenem, 
Csak te lehetsz nekem egyetlen mentségem, 
Segíts rajtam, uram, gyarló életemen, 
Oltalmad palástját érezzem szívemen. 

Itt marad szívünkben a te jóságos képed, 
Kegyetlen koporsó elválaszt tet őled. 
Könnyes szemeimmel búcsút veszek t őled, 
Nem hallok én már hírt sohase felőled. 

Nyugodjál az úrban, édes hites uram, 
Halálom óráján egyengesd az utam, 
Jön a hites társad, szent atyádnak mondjad, 
Mennyország kapuját nékem fölnyittassad. 

Mindeható Isten szent kezedbe vagyon minden szív, 
Vesd el igaz ostorodat, irgalmazz és gyógyíts. 
Adj uram örök nyugodalmat neki, 
És az örök világosság fényeskedjen neki. 

Amen. 

A verset elmondta Apró János, 
született 1884-ben Topolyán. 

Más éneket énekeltek n ői halottnál, mást a férfiaknál. Az egyik ilyen női 
halottnál énekelt vers zárósoraiban felbukkan a szül őföld iránti ragaszkodás 
motívuma: 
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Szülőföldem kenyeret adtál, 
Most kebledben hantom majd áll, 
Ápold nyugvó poromat. 

Készülj ember, 
Jön a halál, 
Szörnyen trombitál. 

Ha egy asszony egyedül marad, meghal a férje, magány, árvaság és kiszolgálta-
tottság lesz a sorsa. Az özvegyen maradt asszonyok sorsát ecseteli a következ ő  ének: 

ÖZVEGYEK ÉNEKE 
(özvegy a halott) 

Van egy temet őhely özvegyek számára 
A szent Kálvária szentséges határa, 
Úr Jézus Krisztusnak szenvedése ára 
Árvák s özvegyek befogadására. 

Ide temetkeznek az árvák s özvegyek, 
Elhagyott szegények és bús jövevények, 
Ott tündöklik az ő  jutalmol , fényök, 
Ott válik örömre sok keser űségök. 

Oh, szegény özvegyek, jertek és sírjatok, 
Velem is kevesebb mára ti számotok, 
Én se hullatom már többé bús könnyeim, 
Megszánta Istenem sok szenvedéseim. 

Oh mert az özvegynél nincsen nagyobb árva, 
Még a kenyerét is könnyekkel áztatja, 
Ott is sír az özvegy, hol mások vigadnak, 
Ok az öröm helyett sírásra fakadnak. 

Még nagyon sok versből idézhetnénk. Az egyházi énekek és a kántorbú-
csúztatók hatása nyilvánvaló, de a népköltészet hatása is kimutatható. Nagyon 
egyszerű  asszony, talán négy elemit, ha elvégzett, a férje temetése után maga elé 
révedve ezt mondta: úgy elment az életemb ő l, mintha soha nem is lett volna. 
Halottas verseink feldolgozása jöv őbeli feladataink közé tartozik. A verseknél 
is gazdagabb példatára van a halottal való találkozások történeteinek. 
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MIRKO GRLICA 

A GYÁSZJELENTÉSEK MINT TÖRTÉNETI FORRÁSOK 

A szabadkai Városi Múzeum történeti részlege egy 472 darabból álló gyászje-
lentés-gyűjteményt őriz. Ez több forrás egyesítésével jött létre. Zömét, 388 da-
rabot Ivan Rudić  szabadkai jogász' gyűjtötte össze, egy részük (47 darab) Joso 
Šokčić  2  és dr. Jovan (Joca) Mileki ć3  szabadkai régiséggyűjtők anyagából kerül-
tek a múzeumba. A gyűjtemény legkisebb, ám mégis legérdekesebb részét 32 
nagyobb méretű , selyemre festett, illetve 5 ezekhez hasonló, de papírra készült 
gyászjelentés képviseli. 

A gyászjelentés-gyűjtemény számunkra ismeretlen létrehozója az 1870 és 
1900 közötti időszakban folytatott intenzív gy űjtőmunkát. A gyűjtemény darab-
jainak többsége ebb ől a korból származik. Néhány tucatnyi darab ered a XIX. 
század hetedik és hatodik évtizedéb ő l, egészen az 1846-ban keletkezett legré-
gibb gyászjelentésig, amely Vojnichné Temesvári Erzsébet haláláról tudósított. 
Mivel ezt a gyászjelentést Szabadkán nyomtatták, bizonyossággal állíthatjuk, 
hogy az emberek közötti kommunikációnak ez a válfaja Szabadkán Bittermann 
Károly első  nyomdájának 1844. évi létrejötte óta nyomon követhet ő . A kollek-
ció megteremt őjének gyűjtő tevékenysége a második világháború idején maradt 
abba. 

A gyászjelentéseket mindvégig szinte változatlan, szabványos méretben 
(23 X24 X29 X30 cm) negyedrét összehajtva, a kommunikáció egyféle válfaja gya-
nánt küldték egymásnak a barátok, rokonok, ismer ősök. A gyászjelentések cím-
zettjeinek lakcímét elemezve jutunk el azokhoz a személyekhez, akiknek a gy űj-
temény keletkezését köszönhetjük. A gyászjelentések legnagyobb része a Voj-
nich család tagjain kívül Piukovich Ágostonnál és feleségénél: Szende Lujzánál, 
aztán Szirmai Józsefnél, Piukovich Józsefnél, Markovits Lászlónál és Pilaszano-
vits Lajosnál őrződött meg. 

A gyászjelentések megbízható történeti forrásul szolgálhatnak. 
A felnőtt férfi haláláról hírt adó gyászjelentések mindegyike tartalmaz 

adatokat — a néven kívül — az elhunyt foglalkozásáról, beosztásáról és tisztsége-
iről, az élete során kiérdemelt elismerésekr ől vagy kitüntetésekrő l, esetleges 
háborús részvételérő l stb. 

Abszolút pontossággal értesülünk a halál napjáról, nemritkán az órájá-
ról is, ami fölöslegessé teszi a tévelygést és a halotti anyakönyvekben való keser-
ves búvárkodást, ha azok egyáltalán fennmaradtak. 

A gyászjelentéseknek nagy hasznát vesszük az illet ő  személy születési 
évének meghatározásában. A gyászjelentések általában közlik, hogy a megbol-
dogult p1. 1875. 8. 10-én életének 70. évében hunyt el. Az adott életkor egyszer ű  
kivonásával (1875-70=1805) megkapjuk a valószín ű  születési évet, de azért 
megeshet, hogy példánkban az illet ő  1806-ban született. Ily módon viszonylag 
pontos fogódzót kapunk a születési anyakönyvekben való kutatáshoz. 
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Férjezett n őknek kötelezően feltüntetik a leánykori •vezetéknevét is. A 
múzeumi gyűjteményben föllelhet ő  gyászjelentések elemzésével megállapítha-
tó az a vidékünkön, de különösen a bajsai Vojnichok családjában gyakori szo-
kás, hogy ugyanazon család távolabbi rokonságából „választanak" házastársat. 
Ez arra vall, hogy nem mindig a rokonszenv és a szerelem döntötte el az egy 
életre szóló társ megválasztását, hanem nagyon is figyeltek a n ősülés, illetve 
férjhezmenetel gazdasági oldalára. 

Kiváló történeti forrásul szolgál az a szokás, hogy minden gyászjelentést 
igyekeztek minél nagyobb létszámú gyászoló családdal „felcicomázni". Ennek 
révén könnyűszerrel rekonstruálhatjuk a családokon belüli rokoni kapcsolato-
kat és viszonyokat. Ha megvan az a szerencsénk, mint a Vojnich család eseté-
ben, hogy nagyszámú gyászjelentés fennmaradt, akkor nem okozhat különösebb 
gondot fölállítani a családfát. Annak idején éppen ezt tette meg Josip Vojni ć , 
és némi levéltári kutatással összeállította egy olyan nagy család genealógiáját, 
mint a bajsai Vojnichok. Ezt a család férfitagjairól hasznos adatok tömkelegét 
közlő  tetszetős, festett munkát a múzeum történeti részlege ő rzi. 

A felsoroltakon kívül a jobb (ritkábban a bal) alsó sarokban szinte mind-
egyik gyászjelentés adatokat tartalmaz az el őállító nyomdáról. Így a gyászjelen-
tés-gyűjtemény alapján megtudjuk, hogy a közeli városokban mely nyomdák 
foglalkoztak ilyen munkával és mely id őszakban: 

Szabadkán: Bittermann Károly 1846-81, Bittermann József 1875-98, 
Schlézinger Sándor 1874-95, Krausz és Fischer 189-1929, Székely Simon 
1889-90, Kladek és Hamburger 1905, Minerva 1920-23, Szt. Antal Nyomda 
1914-26, Horváth József 1920-42, Rajcsics Etelka 1924, Fischer Ern ő  1920, 
Csedvik András 1933-44, Városi Nyomda 1926. 

Zombor: 	Bittermann Nándor 1875-1904, Oblat Károly 1888, Stojaši ć  1920. 
Újvidék: 	Fuchs Ágoston 1885-89, Hirschenhauser 1894. 
Apatin: 	Szabadi József 1893. 

Bezdán: 	Gaz József 1912. 

Topolya: 	Wilhelm Miksa 1895-1920: 

Zenta: 	Zentai Hírlap 1896, Babos Ármin 1899. 

Nagybecskerek: Pleitz 1885. 

Baja: 	Ludwig Nánay 1877, Nánay Lajos 1877-98, 
Paul Károly 1875-76. 

Szeged: 	Baba Sándor 1887, Burkus 1913. 

Budapest: 	Burián Mór 1878-88, Athenaeum 1888-92, Buschmann F. 

1889-1941, Concordia 1877, Bagó Márton és Fia 1895-99, 

Sziklai és Fia 1887, Deutsch M. 1885, Heckenast Gusztáv 

1870, Anglo 1882. 

Ezek az adatok nem els őrendű  források, de kiindulópontul szolgálhatnak 
a nyomdászattörténet kutatásához. 
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7. A nyomdára utaló adatokhoz hasonlóan a gyászjelentések alján adatokat 
találunk a temetést végző  temetkezési társaságokról. Ez jó kiindulási alap lehet 
azoknak, akik ezzel a kérdéskörre! foglalkoznak. 

SELYEMRE FESTETT GYÁSZJELENTÉSEK. 

A gyűjtemény keretében külön hely illeti meg a 32, selyemre festett gyász-
jelentést. Küllemük alapján könnyen megállapítható, miként használták őket. 
Egyébként kizárólag nemesi családokban voltak szokásban. A selymek eltér ő  
méretűek: szélességük 46 és 62 cm, hosszuk 60 és 107 cm között mozog. Fels ő  
és alsó szélüket vékony lécek köré tekerték, vagy pedig a lécekbe vágott keskeny 
résen húzták át, így a selyem mindig feszesen állott. A fels ő  lécre selyemszalagot 
kötöttek, ennek segítségével akaszthatták fel a gyászjelentést, vagy vihették a 
gyászmenetben. A gyászjelentések nagyrészt a Vojnich család tagjairól szólnak. 

A legrégebbi 1817-bő l származik, a legkés őbbi pedig 1904-b ő l. A gyászje-
lentéseknek ebb ől a fajtájából némileg más adatok nyerhet ők, mint a papírra 
nyomtatottakból. A legfontosabb föltétlenül a nemesi címer, amely rendszerint 
színes kivitelben a gyászjelentés közepén kapott helyet. N ői elhunyt esetén a 
gyászjelentés általában két címert tartalmaz: azét a családét, amelyben az illet ő  
született, és a férj családjáét. A címer fölé csak a megboldogult nevét írták, a 
címer alá pedig leginkább a pontos születési és elhalálozási dátum adatai kerül-
tek. Ebben a tekintetben a selyemre készült gyászjelentések pontosabb történe-
ti forrásnak bizonyulnak, mint a papírra nyomtatottak. 

Ha az elmondottakat kiegészítjük azzal a megállapítással, hogy a Vojnich 
család anyagában 860 olyan fénykép található a XIX. század második feléb ő l, 
amelyeken a gyászjelentésekben szerepl ő  és más személyiségek láthatók, vilá-
gossá válik, hogy ez a két gyűjtemény együttvéve kivételes m űvelődéstörténeti 
kincse Szabadkának és környékének. Segítségükkel sokkal könnyebb közelebb 
kerülni azokhoz a személyiségekhez, akik a XIX. század végét ő l a XX. század 
közepéig szereplő i voltak Szabadka politikai, művelődési és közéletének. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A szabadkai Városi Múzeum történeti részlegének gyászjelentés-gy űjte-
ménye 472 darabból áll. Ezek zömükben közönséges, nyomdai úton készült 
gyászjelentések, de 32 selyemre festett darab is található közöttük. 

Munkánkban megkíséreljük felhívni a figyelmet, mely lényeges adatokhoz 
juthatnak hozzá a történészek, ha alapos tanulmányozásnak vetnek alá egy 
olyan szokványos eszközt, amely azt volt hivatott közölni, hogy valaki nincs 
többé az élők között. Bemutattuk, hogy mindegyik gyászjelentés a következ ő  
adatokkal szolgál: 1. az elhunyt foglalkozása, katonai rangja; 2. az elhalálozás 
pontos napja; 3. a megközelítőleg pontos születési év; 4. n ők esetében a leány-
kori vezetéknév; 5. a rokonság — a legközelebbiekt ől a család barátaiig; 6. a 
gyászjelentések készítésével foglalkozó nyomdák; 7. a temetést végz ő  társasá-
gok. 

A selyemre festett gyászjelentések a nemesi család címerének pontos képét 
s leginkább az elhunyt pontos születési és elhalálozási dátumát is közlik. 
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JEGYZETEK 

1 Ivan Rudié a szabadkai Történelmi Levéltár létrehozása el ő tt megszervezte a levéltári 
anyag gyűjtését. Bíró volt a szabadkai kerületi bíróságon, majd ügyvéd. Ivan Rudi č  
felesége (leánykori nevén: Szenes) a szabadkai múzeumnak ajándékozta az említett 
gyűjteményt. 

2 Joso Šokč ič  szabadkai újságíró, publicista és gy űjtő  hosszú éveken át összeállt kollek-
ciójának több ezer darabját adta el a Városi Múzeumnak. Ezek között újságok, plaká-
tok, két háború közötti személyiségekr ő l készült fényképek, gyászjelentések stb. külön-
leges gyűjteményei találhatók. 

3 Jovan Milekić, a két világháború között létesült els ő  szabadkai magánmúzeum tulaj-
donosa 1960-ban 882 000 dinárért fölkínált a szabadkai Városi Múzeumnak 51 fest-
ményt bunyevác m űvészektő l, 20 naptárt, 151 könyvet, 112 újságot és folyóiratot, 432 
levéltári darabot és 13 emléktárgyat. Szabadka a felkínáltaknak csak egy részét vásá-
rolta meg, a többivel ezt az újvidéki Vajdasági, Múzeum tette meg. 

Fordította TÚRI Gábor 

r 	'fti,I, 
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MEGJELENT 

AZ ÉLETJEL 

HATODIK ÉVKÖNYVE 

A két év múlva megindulá-
sának negyvenedik évfordulóját 
ünneplő  Eletjel dicséretre méltó 
ügyszeretettel összegezi tevé-
kenységének adatait, és fél évti-
zedenként könyv alakban hozzá-
férhetővé teszi mindazok számá-
ra, akik érdeklődnek Szabadka 
művelődési életének egyik fon-
tos tényezője iránt. 

Ellentétben az el őző  évek 
gyakorlatával, most megjelent 
hatodik évkönyve nem öt, ha-
nem hat év munkáját összegezi, 
az 1988 és 1994 közötti id őszak 
dokumentumait: az előadások 
teljes műsorát, azok visszhang-
ját, a megjelentetett m űvek kriti-
kai fogadtatását, a pódiumán el-
hangzott jelentősebb ismerte-
tők, köszöntők és beszélgetések 
szövegét, a hazai és külföldi ver-

senyeken és szemléken elért sikereket, a tagjaival készült interjúkat, a róluk 
rajzolt portrékat tartalmazza, de emléket állít azoknak az íróknak és szín-
művészeknek, pedagógusoknak és közéleti személyeknek is, akik egykor 
felléptek a rendezvényein és az említett id őszakban hunytak el. 

A gyűjteményes kötet tehát minél teljesebb képet igyekszik adni az 
irodalmi élőújság munkatársainak aktivitásáról: az egész estét betölt ő  
előadások mellett beszámol a fiatalok m űsorairól, az irodalmi színpad pro-
dukcióiról és a megjelentetett alkotásokról is. 

Hogy minél érzékletesebben dokumentálja a vidékünkön egyedülálló 
szellemi mozgalom eredményeit, amely immár másfél emberölt őn át folya-
matosan népszerűsíti az irodalmat, a m űvészetet, a kultúrát, ápolja az anya-
nyelvet és erősíti az identitástudatot, csaknem félezer fotóval és plakáttal 
teszi teljesebbé az Életjelr ől alkotott képünket. 

Az 540 oldalas, kemény kötésű  könyv bolti ára 120 dinár. 



MEGJELENT AZ ÉLETJEL. KÖNYVEK 64. KÖTETE  

PATAKI LÁSZLÓ  

'''ELMÚLT . BIZONY A REGI SZEP IDO.. . 

VÁZLATOK EGY ÉLETRAJZHOZ  

Pataki László igazi színész- 
egyéniség. Nem csak a jugoszlá- 
viai 	

!~ J g  

viai magyar színjátszás doyenje, 
hanem művelődési életünk je-
lentős formálója is. Színművész,  
rendező  és színészpedagógus,  
akinek kellő  élményanyaga és  
nagyfokú műveltsége volt ahhoz,  
hogy nemzedékeket neveljen.  
Sohasem tudtuk, valójában ki is  
ő . Milyen családból származik?  
Hogy élés hogyan alakult gyer-
mekkora? Az életnek milyen  
fontos állomásain haladt át? Kik  

hatottak rá? Kik formálták  
ilyenné, amilyennek ismertük?  
Mindez sokakat érdekl ő  kérdés.  

Nyolcvanadik születésnap-
jára megjelent könyvében mind-
erre választ kapunk. Életrajzváz-
lata — ahogyan ő  nevezi — rendkí- 
vül érdekes olvasmány. Olvasottság, gazdag lelkivilág és könnyedség árad a  

szövegbő l, és ez tartja-fenn az érdekl ődésünket°mindvégig. A kiegészít ő  fe-
jezetek — életrajzi adatai, szerepeinek, rendezéseinek, díjainak és kitünteté-
seinek, a munkásságával kapcsolatos hazai és külföldi kritikáknak a listája —
csak teljesebbé teszik egy termékeny színészegyéniség emlékezését és sok-
ban hozzájárulnak ahhoz, hogy a háború utáni vajdasági magyar színházi és  

művelődési életnek szinte keresztmetszetét. kapjuk. Ez annál is inkább je-
lentős teljesítmény, mert hasonló m űvek megírására eddig nem volt példa:  

színművészeink közül Pataki László az egyetlen, aki megírta önéletrajzát,  

méghozzá nem csupán száraz adatok felsorolásával, hanem szubjektív, még-
is megkapó vallomás formájában.  

(FRANYÓ Zsuzsanna recenziójából)  

A kemény kötésű , 126, zömmel ma már dokumentumérték ű  képpel 
illusztrált tízíves könyv bolti ára 48 dinár. 
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