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� Klamár Zoltán

Térpanelek Magyarkanizsa 
Nagytemetõjében

„Kegyes és Irgalmas Isten, életünk, és halálunk Ura, ki bizonyos határt
vetettél az ember életének, és meg számláltad az ő napjait, melyek hamar el

múlnak mint az árnyék, vagy a vékony füst, és hamar meg szárad a mi testünk, mint
a leszakasztott virág. A te szerelmes szent fiadnak keserves haláláért kérlek, 

adj oly lelki világosságot az én szívembe, hogy meg esmérvén zarándokságomat, 
szüntelen eszembe forgassam az én kimúlásom napját, és neked igazán szolgálván, úgy

készüljek halálomhoz, hogy, minden órába készen, és vígan várjam elválásomat, 
és e nyavalyás tömlöcből való szabadulásomat: Ne találjon

engem az én órám véletlenül, és álomba, hanem készen, és vigyázva.”
(pázmány péter: Az Istenes halálért)

Bevezető
Valljuk be, korunk embere, ha bízik is a kegyes és irgalmas Istenben, 

mégsem várja oly nagyon szabadulását a test tömlöcéből . Bizonyosan el-
csodálkozna az egykori esztergomi érsek, ha látná, hogy mit meg nem tesz 
a gyarló ember, csak hogy meghosszabbítsa maradását ebben az árnyékvi-
lágban . mindazonáltal a halálnak és a temetésnek, végtisztességnek a tár-
sadalmak többségében kultusza van . A közösségek életét át- meg átszövik 
az általuk kialakított, normákká merevedett szokásformák, melyek segítet-
tek/segítenek az egyénnek igazodni az elvárásokhoz, illetve a mintakövetés 
sablonjai közérthetővé tették/teszik mindenki számára az emberélet nagy 
fordulóinak fontos eseményeit . Az egyik legfontosabb szocializációs kérdés 
– napjainkra egyre nagyobb hangsúlyt kap –, hogy hogyan viszonyul egy 
közösség a halálhoz és az azt követő kirekesztő-elbocsátó rítushoz .

Csak utalunk arra, hogy a 20 . század közepéig a halál a földi élet vé-
gét és egy földöntúli lét kezdetét jelentette az emberek többsége számára . 
A társadalmi struktúrák változása, a fokozatos elvilágiasodás és a kom-
munizmus azonban ebből a hagyományból sokakat kirekesztett . A kény-
szerű „felvilágosodás” nagy kísérlete Közép-Kelet-Európában és a Balká-
non az ezredforduló utolsó évtizedében megbukott . Addigra viszont már 
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széttöredezett a hagyományokba való belenevelődés intézménye . pedig a 
hagyományba való beletanulás, belenövés segített a halál okozta trauma 
feldolgozásában is . Ebben a folyamatban közösségi kultúrája volt az egyéni 
fájdalom megélésének, és fontos támaszként ott állt a hozzátartozó mellett 
a rokonság és a közösség . Sőt, az idősek bizonyos kor után készültek is a 
halálra, a közösségből való kilépésre, amit a környezetükben élők tudo-
másul vettek . 

Az „Úr adta, az Úr elvette”, illetve az „Aki született, annak meg is kell 
halni”, vagy a „magához szólította az Úr” szólások mutatják, hogy a hit 
fontos igazodási, traumafeldolgozási lehetőséget nyújtott a hagyományban 
élőknek . A ravatalozás,  a siratás, az utolsó úton történő elkísérés nem-
csak az egyén, de a közösség kötelessége is volt (nAgy ABonyI 2003; 
91–92) . A „temetésre nem hívogatunk”, szólás jól mutatja, hogy a gyász, 
a végtisztesség megadása kötelező rítusként volt jelen a falusi-városi tár-
sadalmakban .

Ennek a rítusnak fontos tere a temető . Különösen az 1970-es évek-
től kezdve, hiszen a háztól való temetés állami tiltása következtében (vö .: 
nAgy ABonyI 2003; 91) a kirekesztő-elbocsátó rítus egyetlen valós 
tere . Ide tevődött át a ravatalozás, a virrasztás – melynek ideje lerövidült, 
éjszakára nem maradhattak az elhunyt mellett – búcsúztatás, vagyis a te-
metés szertartása teljességében benne zajlik, és az elhunyt sírja, síremléke 
is ott található .

Ez utóbbi teret vizsgáljuk tanulmányunkban, méghozzá egy paraszt-
polgári hagyományokkal bíró kisváros, magyarkanizsa példáján . Ku-
tatásunk másfél évtizedre tekint vissza1, és valójában ma sem tekintjük 
lezártnak, hiszen egy élő közösség temetője állandóan változik, így en-
nek tudatában a mostanra összegyűlt részeredményeinket mutatjuk be a 
nagytemetőben lévő térobjektumokkal, térpanelekkel és a hozzájuk kap-
csolódó egyéni és közösségi rítusokkal (vö .: KlAmár 2004) . térobjek-
tumok alatt a temető építményeit értjük a sírokkal együtt, míg térpanelnek 
az ideiglenes térhasználatot tartjuk, mint amilyen a temetés és a temetői 
megemlékezés, legyen az egyéni vagy közösségi .

A temetőben a katolikus magyarság sírjai mellett néhány szintén katolikus 
horvát sír is található, de van példa két zsidó és egy felekezeten kívüli temet-
kezésre is . mindez már azt mutatja, hogy 1945 után köztemetőként városi 

1  A kutatás a Veszendő értékeink nyomában elnevezésű nyelvjárási és néprajzi tábor-
ban/táborokban kezdődött és zajlott 1997-től, majd e táborok megszűnte után 
egyéni kutatóprogram keretében változásvizsgálatként folyt a 2013-as esztendő 
tavaszáig .
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kezelésbe, fenntartásba került a sírkert . hogy mégsem foglalkozunk ezekkel, 
az azért van, mert vizsgálódásunk szempontjából irreleváns kivételek . 

A folyamatos változás egyik legszembetűnőbb eredménye, hogy össze-
függő régi temetőrész napjainkra nem maradt . Foltokban, mintegy utalás-
szerűen találhatók régi sírcsoportok . A 19 . századból megmaradt sírkövek 
és a 19–20 . század fordulójáról tanúskodó fakeresztek mellett mára egy 
döntően urbánus temetőkép fogadja a látogatót .

A város és a temető rövid története
magyarkanizsa több mint kilencszáz éves történetéből csak a 18 . száza-

di újranépesedéstől számított bő kétszázhatvan év az, ami vizsgálódásunk 
tárgya szempontjából releváns, így csupán annak momentumait villantjuk 
fel vázlatosan .

A török után, a tiszai határőrvidéken szerb milícia létesült, és a ka-
nizsai sáncban száz gyalogos és száz lovas katona teljesített szolgálatot 
(KoroKnAy 1995; 233) . A magyar lakosság a katonai sánc polgáro-
sításáig ugyan folyamatosan szivárgott vissza a településre, de szervezett 
telepítésre csak 1751 után kerülhetett sor, miután a katonáskodó szerbek 
java része elhagyta a vidéket, mert nem vállalta a privilégiumainak elvesz-
tésével járó hátrányos helyzetet . így az új lakosok már az 1751-ben létre-
jött tiszán-inneni kiváltságos kamarai kerületbe költöztek, de rájuk csak 
1774-től vonatkoztak a kiváltságok (hEgEdŰS 1995; 331) . Az ekkor 
már mezőváros rangjára emelt ókanizsa rév- és vásártartási joggal rendel-
kezett (hEgEdŰS 1995; 335), és a kor magyarországának túlnépesedett 
északi területeiről érkezett az újtelepes lakosság többsége, de jelentős ki-
bocsátóhely volt a Jászság és a szomszédos Szeged és vonzáskörzete is . Ez 
utóbbi megállapítást támasztja alá a városban még napjainkban is meglévő 
ö-ző nyelvjárás . 

Az 1788-as népszámlálás 251 telkes gazdát, 278 házas zsellért, 194 
házatlan zsellért talált lakosként a településen .

A város településszerkezete valójában azt mutatta, hogy a hódoltság 
megszűntével milyen sorrendben érkeztek lakói . A tizedekre tagolódó 
mezővárosban volt rácz-tized, közvetlenül a tisza közelében – ez tulaj-
donképpen a városháza és a szerb templom környéke –, magyar-tized, a 
katolikus templom és a Körös-part területe, ahol Körös-tized is volt . A 
pánbog pedig a Körös-tized mellett a város határáig húzódó rész, ahol 
zömmel szlovákok laktak (vö .: pApp 1982; 77) . A nemzetiségi és vallási 
alapú szegregáció a temetkezésekkor is kifejezésre jutott, így már valószí-
nűleg a 18 . században két temetője volt a városnak . Erre a levéltári források 
alapján lehet következtetni, melyekből az olvasható ki, hogy a szabadság-
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harc utáni években a meglévő temetőket bővítik, vagy esetenként teljesen 
újat is létesítenek .

A katolikus lakosság régi temetője – ma a pánbog városrész végén ut-
canév őrzi az emlékét – a 19 . század közepére megtelt, és helyén faiskolát 
létesítettek .2 A nagytemető új fundusát a városon kívül az Epreskertben 
jelölték ki 1859-ben (lásd pApp 1982; 102), melyben a következő évben 
csőszházat és halotti kamrát3 építettek . A régi, bezárt temetőből néhány 
táblás kőkereszt átkerült az új sírkertbe . Egyik feliratának soraiban rejtezik 
a temetés éve: E sIr köVet / mint / áldott hItVesnek / felejthetetlen 
szülőnek / a jó életű atyafInak / ajánlották / kanIsán / bús örökösseI . A 
szövegbe rejtett római számokat összeadva tudhatjuk meg a temetés évét, 
ami 1815 (vö .: KlAmár 1996; 173) .

A másik régi kő felirata szerint Wagner Jánosnak / Elfelejthetetlen 
Atyának / kinek hamvai nyugszanak itt / tették ez emlék követ / Bús 
örökösei / 1822ik Esztendőben St Jakab haván / 11ik napja tett határt 75 
éveket / élt érdemes életének – állít emléket . mindkét kő rózsaszín már-
ványból készült, az 1815-ös szív alakú . 

Új temető nyitását csak akkor kezdeményezték, ha a betelt régi már a 
város belső területén volt, és körülötte megfelelő üres telket nem lehetett 
bővítésre kijelölni . Ezt a gyakorlatot mutatja a zsidó és a szerb temető pél-
dája .4 A katolikusok másik sírkertje, az újvárosi főutca mellett minden bi-
zonnyal a területileg jelentős városrész számára létesült, az 1880-as évek-
ben . Erről tanúskodik losoncz Ferencz és neje által állíttatott rózsaszín 
márvány kereszt 1887-es évszáma .

magyarkanizsa lakossága egyre gyarapodott a dualizmus korszakában, 
de őrizte kialakult térbeli szerkezetét, melyben elkülönült a szerb, a zsidó 

2  Wagner tóbiás kerületi esperes 1859-ben az alábbiakat indítványozta: „…a község 
a dézsma kert mellett kijelölt földdarab helyett alkalmatosabb helyiséget rendeljen 
a felsőbb helyről annyira sürgetett faiskola számára és pedig a városban bent fek-
vő régi temetőben s hogy azt kellően használni lehessen békeríttesse” . Ztl F004 . 
151/1859 magyarkanizsa r .t . város tanácsülési jegyzőkönyvek 1856–1860 . 

3  „Előadatott mikép a temetőben újonnan készült Csősz ház és halotti kamra melyen 
még hiányzik a kapu, mi múlhatatlan kellék lévén elkészíttetni indítványoztatott, 
és egy e célra […] helybéli mester által készített 54 forintra menő költség elő mutat-
tatott .” Ztl F004 . 250/1860 magyarkanizsa r .t . város tanácsülési jegyzőkönyvek 
1856–1860 . 

4  „…a város nyugati részén a Körös parton az Izraeliták ó temetője mellett, ugyan 
ahhoz hozzá csatolva, kijeleltett 16 öl hosszú és 8 öl szélességű, s így összesen 128 
négyszögölnyi tér, melyhez hozzá adván az Izraeliták által temetőnek már használt 
térből 168 négyszögölet, az egész tér mely az izraeliták ó temetője mellett új temető-
nek kijeleltetett tészen Kétszáz  kilentzven hat négyszögölet .” Ztl F004 . 250/1860 
magyarkanizsa r .t . város tanácsülési jegyzőkönyvek 1853–1856 .
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és a magyar városrész, igaz, utóbbi a 19–20 . század fordulójára túlnőtte 
magát, hiszen új településrészek létesültek, a tisza és a Körös határolta 
ármentes teraszon . A Körös bal partján, az egykori szőlők helyén a Falu, a 
Zentai út mellett az Újváros és a rét felől a tópart épült be . A belterületben 
és lakosságban megnövekedett városnak jelentős tanyavilága volt . Ezekkel 
a tartozékokkal együtt 1900-ban 16 532 lelket számoltak, amiből 16 057 
magyar, 398 szerb, 67 német és 10 egyéb került összeírásra .5 A 2011-es 
népszámláláskor 9871 lakost írtak össze, melynek 86,51%-a vallotta magát 
magyarnak .6

A fenti adatok jól mutatják, hogy a magyarok etnikai aránya ma is 
meghatározó . mivel ennek a népességnek döntő többsége római katoli-
kus, így az általunk vizsgált nagytemető térobjektumainak kialakítása is 
az említett népcsoport temetőkultúráját reprezentálja .

A temetői térhasználat változása
nagy valószínűséggel – erre ma is határozott maradványrészek utalnak 

– a temető megnyitása után sokáig megvolt az elkülönülő terek használa-
tának gyakorlata . Az egyház tudatos tájszervező és tájépítő szerepe jutott 
kifejezésre akkor, amikor külön temetőrésze volt korán elhunyt gyerme-
keknek, az öngyilkosoknak, a cigányoknak és a módosabb polgároknak . 
mint ahogyan a temető bekerítése, árkolása segítségével teremtődött meg 
a holtak mikrovilága, az élő falu, holt falu kettőssége is (Jung 1978; 160, 
Kunt 1983; 17, lISZKA 2000; 151, SIllIng 1996; 346–347) . Ez a 
fajta térhasználat tovább bővült az első világháború idején kialakított ka-
tonatemetővel . A város szélén, a Körös által északról határolt magas parton 
fekvő temető patak felé eső szélén volt az öngyilkosok és cigányok teme-
tőrésze . A boncház és a mai ravatalozó közötti térségben, a temető keleti 
felében ma is különálló sírcsoportot képez a gyermektemető . 

A módos polgár és parasztpolgár síremlékek a temető fő útjai mellett, 
a lélekharang és a középkeresztek, illetve a kápolnák közelében állnak . Ide 
hozták át azokat a régi köveket is, melyek a felszámolt pánbogi sírkertben 
állottak . 

A középkeresztek és a kápolnák mellett a nemrég felújított harangláb 
és keresztút stációi jelentik a temető szakrális tereit . A sírkert főkapujá-
tól az út egyenesen a középkeresztekhez vezet . A szakralitásra utaló tér-
központban álló Krisztus-keresztek a megváltó szenvedésére és magára a 
megváltásra emlékeztetnek, amivel a földi élet utáni öröklétre hívják fel a 

5  www .vajdasag .rs letöltés: 2013 . május 22 .
6 www .kanizsa .lap .hu letöltés: 2013 . május 22 .
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figyelmet a térpanel objektumai . mindez azt sugallja, hogy akit ezen az 
úton kísérnek a földi lét utolsó állomása, sírja felé, az valójában az öröklét 
felé tart, a Krisztussal való találkozáshoz közeledik . Az így közvetített 
tartalom spirituális természetű, tárgyi valósága pedig maga a Krisztus-ke-
reszt . mégsem a térpanel és objektumai szentek, hanem csupán az, amire 
utalnak (vö .: mEggyESI 2013; 322) .

Ennek a térnek a valamikori növényzetéről csak az adatközlői emlé-
kezet alapján tudunk elnagyolt képet alkotni . Azt határozottan állítják, 
hogy gyümölcsfák voltak a temetőben, főként szilvák, és a temető útjait 
kaszálták . mindkettő kiegészítő jövedelemforrásul szolgált a temetőcsősz-
nek, aki családjával a csőszházban lakott . A sírhantok oldala fűvel nőtt be, 
és rajtuk az évszakoknak megfelelő virágok nyíltak tavasztól őszig . ma a 
főutak mentén gesztenyefák és tuják állnak, sok síron örökzöld bokrok 
vannak . rózsafák és krizantémok, árvácskák nyílnak, ám a sírok nagy ré-
szét teljesen lefedték .

A mintaadó polgárságot követve a falusi temető már csak apró foltok-
ban mutatkozik meg a szemlélődő előtt . A fakeresztek, melyek egykor 
uralták a temetőképet, mára az ideiglenességet jelentik csupán . A sírokat 
egy év után megcsináltatják, márvány vagy műkő síremlékeket emeltet-
nek, ki-ki ízlésének és pénztárcájának megfelelően (vö .: nAgy ABonyI 
2003; 93) . 

A 20 . század végén megváltozott a közösségi térhasználat a temetőben . 
Az ideiglenes térpanelek megsokszorozódtak, és a korábban egyeduralko-
dó temetési tömegek mellett az emlékezés tömegei is elfoglalnak temető-
részeket alkalmanként . 

Az újrafogalmazott közösségi identitás elemeként, a temetőben nyug-
vó jeles személyek sírjai köré közösségi ünnepekké koreografált megemlé-
kezéseket kreált a helyi politika . Ezeken az eseményeken a politikai pártok 
mellett a civil szervezetek, művelődési egyesületek is ott vannak . mára 
presztízskérdéssé vált, hogy ki legyen a megemlékezés vezérszónoka, és 
milyen sorrendben koszorúzzanak . Az eseményen az egyház is képviselteti 
magát, a pap szenteli meg a sírt vagy az emléktáblát, és a cserkészek ad-
ják a koszorúzás díszőrségét . mondhatjuk tehát, hogy az ünnepségeknek 
korábbi hagyományokban keresendő a gyökerük . mindez tudatos alakítá-
sa a közösségi identitásnak, mely a Kárpát-medencei magyarság nemzeti 
összetartozását erősíti . Ennek fontos eleme a média jelenléte . A lokális és 
regionális média írott és elektronikus formában is tudósít, és esetenként a 
világ magyarsága is tudomást szerezhet a történtekről . 

Ilyenkor a temető bizonyos tereit birtokba veszi az adott alkalomra 
összesereglett tömeg, és az új térpanel létrehozásával időben eltolódnak 
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néhány órára a temetői terek súlypontjai . A közösségi térhasználat tehát 
megváltozik ekkor, és az adott ünnepség idejére alkalmi központi terek 
jönnek létre . Ilyen a nagykápolna oldala, ami önmagában szűk, sírokkal 
sűrűn borított rész . A tömeg számára elfoglalható hely csak az a széles 
gyalogjárda, mely a kaputól a ravatalozó irányába vezet . 

Az emléktábla elhelyezése előtt az 1848-as honvédek sírjainál voltak 
rendszeres megemlékezések . mindössze két résztvevő megjelölt sírja ta-
lálható a temetőben, egyikük pap: E hantok fedik / nAgySágoS / éS 
FŐtISZtElEndŐ / méSZároS IgnáCZ Úr / Cz: jóthi prépost 
/ érdemült alesperes / ó-KAnIZSAI pléBánoS / 1848-9iki honvéd-
százados / porait . / szül 1820 . meghalt 1889 . / nyugodjék békében .

A másik honvédtiszt, az egykori postamester síremlékén az alábbi szö-
veg olvasható: Itt / nyugSZIK / KAFgA gyulA / 1830 – 1912 
/ 1848-49 es / SZABAdSághArC / honVéd SZáZAdoSA / 
BéKE / porAIrA / EmEltEttE A háláS / utóKor 1997-
BEn!

Az 1998-ban a temetői kápolna falán elhelyezett emléktábla szövegé-
ben a forradalomra utal, és felsorolja a résztvevők neveit, akik a sírkert-
ben nyugszanak ismert vagy ismeretlen sírokban: AZ / 1848-49 . éVI 
/ SZABAdSághArC / KAnIZSAI / réSZtVEVŐI / id . Apró 
móZES / BálInt móZES / doBó pál / KAFgA gyulA / 
KáVAI FErEnC / méSZároS IgnáC / nInCICh tóBIáS 
– oZorAy árpád / rEmEtE luKáCS / tóth mIKlóS / 
és a többiek / nAgy EmBErEK, nAgy FérFIAK, / nE KÜZd-
JEtEK A hír mIAtt: / hírEtEK EgyÜtt él VElÜnK, / 
mIndEnIKtEKEt tISZtElÜnK; / dE lEgnAgyoBBnAK 
FÖlétEK / EmElJÜK A KÖZhonVédEt! / JóKAI / A SZA-
BAdSághArC 150 . éVFordulóJánAK tISZtElEtérE / 

A falusi temető 
maradéka: 
fakeresztek 
(Nagytemető, 
2008.  
Fotó: K. Z.)
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állíttAttáK KAnIZSA KÖZSég polgárAI / éS ÖnKor-
mányZAtA 1998-BAn .

ugyancsak közösségként emlékeznek meg 1914–1918 hősi halottairól 
is . Az elkülönülő temetőrész felújításában a magyar állam is szerepet vál-
lalt . A régi, korhadó fakeresztek helyére új, pléh vízvetős, egyforma méretű 
és táblájú kereszteket állítottak .

Ötven évvel a véres események után, 1994-ben létesítették azt az em-
lékhelyet, mely a megtorlás helyi áldozatainak – nyughelye helyett – jelké-
pes sírhelye csupán . mégis fontos, hangsúlyos pontjává lett a temetőnek, 
hiszen az addig verbális helyi emlékezet esetlegessége mellett, a maga 
tárgyi valóságában is bizonyságul, mementóul szolgál, a lokális múlt egy 
tragikus eseménysorában életüket vesztett áldozatok emlékhelyeként . A 
fehér márvány obeliszken a szerény felirat tanulságként hordozza az ál-
líttatók üzenetét: 1944 / tACE, / SEd mEmEnto! / hAllgASS, 
/ dE EmléKEZZ! / 1994 . noVEmBEr 2 . A latin–magyar szövegű 
üzenet azt sugallja, hogy az akkor történtek soha nem merülhetnek fele-
désbe, noha kifejezetten tiltja azok kibeszélését .

A lokális identitásnak újfent fontos elemeivé váltak tehát a múlt és kö-
zelmúlt szereplői, elszenvedői . A város temetőiben a 19 . században már 
a sorbatemetés rendje szerint történtek az elhantolások . A temetés után 
hat hétre lehordják a sírról a koszorúkat, a szalagokat viszont, melyeken 
az utolsó üzenetek vannak, a keresztekre kötik . Ekkor misét mondatnak 
a halott emlékére, amire összegyűlik a rokonság, a barátok és ismerősök . 
hat hónappal később ismét misét mondatnak, és mise után kimennek az 

Az 1944-es emlékmű és az új harangláb (Nagytemető, 2013. Fotó: K. Z.)
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Húsvéti barka a sírokon (Nagytemető, 2012. Fotó: K. Z.)

Karácsonyi fenyőág gömbökkel, szaloncukorral (Nagytemető, 2013. Fotó: K. Z.)
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elhunyt sírjához . majd mindez megismétlődik az első évfordulón (vö .: 
nAgy ABonyI 2003; 91) .  A folyamatosan változó temetőkultúra nem-
csak a közösség, hanem az egyén számára is új szokásokkal bővül . Az 
utóbbi időben tapasztalható, hogy a közösségből eltávozott szeretteik em-
lékét nemcsak őrzik az élő hozzátartozók, hanem a temetőben nyugvókat 
valamilyen módon újra beemelik az emberi lét mindennapjaiba .

A halálozás évfordulója, a születés és névnapról való megemlékezé-
sek mellett a nagy ünnepek részeseivé is avatják a temetőben nyugvókat . 
magyarkanizsa nagytemetője évente több alkalommal virágdíszbe borul . 
húsvétkor barkát és festett tojást helyeznek a sírokra, hogy az elhunytak is 
részesei legyenek az ünnepnek . Karácsonykor fenyőágak, kis karácsonyfák 
és díszes ikebanák kerülnek a sírokra, hogy a szeretet ünnepének díszeiben 
is részesüljenek a sírkertben nyugvók . A nagy ünnepek idején az elhunytak 
hozzátartozói igyekeznek családostul kilátogatni a sírokhoz . Ez a bevett 
gyakorlat halottak napján is . Ekkor azonban árusok is felbukkannak a te-
metőben, virágot, édességet, sült gesztenyét kínálnak a látogatóknak .

Az emlékezetbe emelő és emlékezetben tartó alkalmak bővülését mu-
tatja, hogy a nagy családi események előtt is kimennek elhunyt szerette-
ikhez a magyarkanizsai katolikusok . Ilyen alkalom az esküvő, mikor az 
elhunytak számára is készíttetnek kitűző virágot, amit lakodalom előtti 
napon visznek ki a temetőbe és kötnek a síremlékre .

nincs tehát az a fajta elidegenedés és elhatárolódás a város katolikus 
lakosságának körében, mint ami a nem hívőket jellemzi .

Lakodalmi virág kitűzése az elhunyt hozzátartozók sírjára 
(Nagytemető, 2004. Fotó: K. Z.)
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Sírjelek, anyagok, technikák, ikonográfia
A város nagytemetőjének alap sírjele a kereszt (lásd hoppál 1980; 

195), illetve a síremlékek egyik legfontosabb díszítő motívuma, ami ter-
mészetes, hiszen katolikus közösség temetőjéről beszélünk . A még meg-
maradt néhány régi, fából készült darab igen vaskos – időtálló . A kereszt-
szárba bevésték az elhunyt nevét és esetleg a születési és elhalálozási évét . 
A szárak összeillesztését kovácsolt, díszes, általában szív- vagy gombfejű 
vasszeg tartja egyben . Előbbi igen kedvelt forma, több szomszédos tele-
pülés, így martonos, Adorján és tóthfalu temetőjében is megtalálható . 
A keresztek színére már csak következtetni lehet a rajtuk lévő, megfakult 
festékfoltok alapján . Az idősebb adatközlők elmondták, hogy a középkorú 
felnőttek barna színű, az idősek fekete, míg a házasodás előtt álló fiatalok-
nak és a gyermekeknek fehér színűre festett keresztet állítottak a sírjukra . 
manapság a színek eltűntek a temetőből, és kizárólag barnára festett fa-
kereszteket lehet látni, melyekre az elhunyt nevét műanyag vagy pléh be-
tűkből írják fel . Akad néhány kovácsoltvas kereszt is, de napjainkra éppoly 
ritkák, mint a régi, fából készültek .

Az urbánus hatások igen korán megjelentek a sírkertben, költséges 
példaként a közösség számára . terjedésüknek csak az anyagi lehetőségek 
szabtak határt, ennek okán az első kőből készült táblás sírkeresztek a gaz-
dag földbirtokosok és a tehetős polgárok elhunyt hozzátartozóinak sírjára 

kerültek . nemcsak külalakjuk-
ban, hanem szövegükben is pél-
daadóak voltak . Kezdő és záró-
formulájuk, utalásuk az elhunyt 
családi állapotára, a gyászolók-
ra, valamint a mind gyakrabban 
feltűnő sírversek beszédesebbé 
tették az emléket . 

Ezek a lassan szaporodó kö-
vek fokozatosan kezdték uralni 
a temetői teret, ám az urbánus 
sírkert kialakulásához a dön-
tő lökést a műkő megjelenése 
adta . olcsósága és tartóssága 
révén folyamatosan sokasodott 
azoknak a síroknak a száma, 
melyeket ebből az anyagból 
„csináltattak fel” . Műkő síremlék, márvány betéttel  

(Nagytemető, 2013. Fotó: K. Z.)
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Az 1960-as évektől gyakorlattá vált, hogy a halottnak a sírját az első 
évfordulóra már tartós anyagokból csináltatták meg, így a korábbi fake-
reszt csak ideiglenes funkciójú sírjellé lett az utóbbi évtizedekben . 

A fakeresztek fokozatos visszaszorulásával egyre inkább teret hódított 
a beszélő színek helyett az írott információknak a mind terjengősebb meg-
jelenése a síremlékeken . 

A sírokat keretbe foglalták, ami készülhetett téglából, kőből, és erre az 
alapra illesztették a kovácsoltvas, díszes kerítést . A későbbiekben, főként 
az 1940-es évektől, már ezek az oldalfalak is műkőből készültek . Sok sí-
ron a mesterek, a készítőműhelyek helyét is feltüntették, így kirajzolódik 
a kapcsolatháló és az esetleges mintakövetés is . Az első világháború előtt 
Auer Szeged, Fischer Szeged, Stark Szeged és márványipar r .t . Szabad-
kán jelölésekkel találkoztunk, ami jól mutatja, hogy a két közeli nagyvá-
ros kőfaragói komoly megrendeléseket teljesítettek magyarkanizsa lako-
sai számára . Később, a két világháború között és alatt több síremléken az 
ovári J . Senta, illetve az ovári J . Zenta készítőműhely szignója látható .

A nagytömegben készült/készülő műkő síremlékek már helyi műhe-
lyekből, illetve a szomszédos települések műhelyeiből kerültek/kerülnek 
ki, többnyire szignó nélkül .

A 19 . századi sírkövek, kevés kivétellel, táblásak, és tetejükön ívesen 
karéjos szélű kereszt áll . nincs rajtuk korpusz, de a keresztszárak köz-
ponti felületén sok esetben a szomorúfűz motívum látható . A plasztikus 
díszítés a 20 . század első évtizedében jelenik meg a síremlékeken . Ekkor-
tól a keresztekre felkerül a  korpusz vagy a Krisztus-fej és néhány példa 
erejéig találkozhatunk kőbe vésett korpusszal is . A síremlékek díszítése 
mutat begyűrűző divathullámokat . Viszonylag kevés mellékalakos díszű 
síremlék van . rajtuk többnyire angyalok láthatók, de előfordul galambpár 

Porcelán fotóport-
rék és gravíro-
zással készült 

Krisztus-ábrázo-
lás (Nagytemető, 

2008.  
Fotó: K. Z.)
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is . néhány kövön pálmaág és virágfüzér van, ám ezek kivételeknek tekint-
hetők . Ahogyan az a néhány síremlék is, melyen szecessziós díszítőelemek 
vannak .

Az elhunytak fotográfiái viszonylag későn, az 1950-es évek közepén 
jelennek meg a temetői térben, de az ezredforduló utáni években is sok 
síremlékre felkerültek . A finoman kőbe csiszolt portrék gravírozással ké-
szülnek, és az 1990-es években jelentek meg, napjainkra mind nagyobb 
népszerűségnek örvendenek (JuháSZ l ., 2011; 131–132) . Ez a technika 
azonban megkívánja a tükörsima felületet, így a legtöbb ábrázolás fekete 
márvány vagy gránit lapra készült . Az elhunytak portréi mellett ennek a 
technikának a segítségével díszítik a köveket . többnyire Jézus-ábrázolá-
sokkal találkozhatunk: Jézus a jó pásztor, Jézus az olajfák hegyén, Jézus a 
kereszttel, emellett számos mária-ábrázolás is van, melyek a győzelmes, 
dicsfényét csillagok övezte, földlapon vagy felhőn álló szent szűz alakját 
jelenítik meg, lába alatt a holdsarlóval (SZIlárdFy 2003; 20) .

Feliratok, sírversek – a közösségi jelrendszer írott emlékei
A fakereszteket váltó táblás sírkövek szinte kínálták a lehetőséget a 

hosszabb és részletesebb feliratok szerkesztésére . Az elhunyt neve, szüle-
tési és halálozási éve mellett lehetőség kínálkozott más információk írásba 
foglalására . A kezdő és záróformulák mellett, az elhalálozás körülményei-
ről és a hozzátartozókról is alkalom nyílt kőbe vésni fontosnak vélt dol-
gokat: mészáros János / élt 55 évet / meghalt 1873 augusztus 9-én / nyu-
godjál . / Elfelejthetetlen kedves férjem / gyászba borult nőd / mészáros 
/ szül . takács Veronika / hamvaidat fent őrzi / s emlékedet magával sírba 
viendi . 

Fekete márvány 
síremlék graví-
rozott Krisz-
tus-ábrázolással 
(Nagytemető, 
2008.  
Fotó: K. Z.)
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Az egyre terjengősebb szövegekben a város közönségét és a temetőbe 
látogató idegent többek között az elhunytaknak korábban, a társadalom-
ban betöltött szerepükre is utaltak, amikor feltüntették azok foglalkozását . 
A látogató megtudhatta/megtudhatja, hogy az ott porladó érseki tanácsos, 
plébános, táblabíró, orvos, ügyvéd, gyógyszerész, újságíró, festőművész, 
állatorvos, honvédtiszt, tűzoltó, nyugalmazott polgári iskolai tanár, taní-
tó, tisztviselő, cukrász, ácsmester, pékmester, kovácsmester, műegyetemi 
hallgató, VIII . „gimnáziomi” tanuló vagy éppen földbirtokos volt földi 
életében .

A síremlékek nagy hányadán az információkat tovább bővítik és versbe 
szedett sorokban mondják el az elvesztett családtaghoz kapcsolódó érzelmi 
kötődésüket, illetve sokszor magának a tragikus eseménynek kiváltó okát . 
olyan versek is szép számmal vannak, melyekben a tragikumot tanulság-
ként tárják a temetőbe látogatók elé . Ezeknek az alkotásoknak népművé-
szeti értékéről, költőiségéről meglehetős visszafogottsággal szólnak a kuta-
tók (pl . BAlASSA 1989; 146 és gErgEly 2000; 90) . Az alkotások egy 
része minden bizonnyal a helyi kántoroktól való, sőt az is valószínűsíthető, 
hogy a kőfaragó műhelyekben is léteztek/léteznek kéziratos versgyűjtemé-
nyek, melyek mintául szolgálhattak/szolgálhatnak a megrendelők számára 
(vö .: noVáK 1978; 264 és BAlASSA 1989; 146) . 

A sírversek, feliratok néha szóról szóra ismétlődnek, vagy csak kis el-
térést mutatnak az aktualizált szövegek . néhány példa a fentiekre: Kinek 
apját anyját / nem fedi sírhalom, / az nem is tudja mi a szív fájdalom .; 
Kinek szüleit nem fedi / sírhalom nem is tudja mi az a / szív fájdalom .; Ki-
nek férjét nem fedi sírhalom / az nem is tudja, hogy mi az igazi fájdalom .; 
Kinek feleségét, édesanyját nem fedi / sírhalom az nem is tudja / mi a szív 
fájdalom .; Kinek férjét édesapját nem fedi / sírhalom az nem is tudja / mi 
a szív fájdalom .

A fűz és az akác a sírversek kedvelt motívuma: Szomorú fűz hervadt 
lombja, / ráhajlik e sírhalomra . / édes lesz itt megpihenni, / idelenn már 
nem fáj semmi .; gyermekeink gyertek az akácok mögé / tegyetek egy szál 
virágot a szívünk fölé .

gyakran égitesthez hasonlítják az elhunytat: hideg csillag vagy, / de a 
lényed fénye ott ragyog szívünkben .; leszállott egy szép csillag / az égről, 
eltávozott egy / jó férj apa e földről / elragadott tőlünk a halál / de lelkünk 
odafönn újra / egymásra talál .; mint hulló csillag / fényt derít az égre / 
örömet hoztam én / szüleim szívébe / mint a szikra villan / úgy lobbant el 
életem / fájdalmat hagytam / szüleim szívében .

A sírversek egy nagy hányada az élő hozzátartozók érzelmi állapotát 
fejezi ki: nem hisszük, hogy nem vagy többé / hisz úgy szerettél élni…; 
ha majd kiszárad egykor / érted síró szemünk…; Ami volt, az egy tűnő 
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álom, / ami maradt, örök fájdalom…; Szíved nem fáj soha többé, / enyém 
vérzik mindörökké…; Ami nekik béke és nyugalom, / az nekünk örök 
fájdalom .; minden amit szerettünk, veled / ide temettünk .

mindössze néhány horvát síremlék található a nagytemetőben . 
mintakövetőek ugyan, de nincs kezdő és záróformula a sírköveken, egyik-
nek a felirata kétnyelvű, ami vegyes házasságra utal: ovu sliku gledajte 
mene se sećajte / ovo je senka mog mlađanskog veka . / Két marékkal szór-
tad rám a tavaszt . 

Igen jelentős számban található vallásos érzülettől áthatott sírvers is: 
Egy volt közös szent vigaszunk / a lélek él találkozunk .; Jézus szíve erősítsd 
/ itt a földön hitünket / hogy az égben megláthassuk / drága szüleinket .; 
ne hozzatok a síromra / virágot, inkább mondjatok / el egy miatyánkot .; 
Virrasszon felettünk Istenünk áldása / és bús szeretteink forró imádsága .; 
minden imánk szálljon az ég felé . / drága jó szüleink lelkéért . / oh Isten 
erősítsd hitünket . / hogy egykor megláthassuk szüleinket .

Vannak költőktől kölcsönzött versrészletek, így petőfi Sándor Elkésett 
cipruslomb Etelke sírjára, Lenke sírján és Szeptember végén – utóbbi pontat-
lan idézet –, című alkotásainak néhány sora, azután Ady Endre Élni, míg 
élünk versének részlete is olvasható . Van egy másik Adynak tulajdonított 
idézet is, ami valójában Kosztolányi dezső Halotti beszéd című versének 
pár rosszul idézett sora . Kiss József Tüzek és József Attila Tájvers töredé-
kének is részlete olvasható temetői síremlékeken .

Egy idézet pedig C . h . Surgeon angol baptista prédikátortól származik .
Kezdő és záróformulák rövidebb és hosszabb változata egyaránt előfor-

dul, bevezeti és lezárja a feliratokat: Itt nyugszik – nyugodjon békében; Itt 
nyugszik Istenben boldogult – áldás és béke lengjen porai felett . Vannak 
rendhagyó záróformulák: Jézus szent szíve őrködjön hamvaik felett; Jézus 
szent szive adjon örök nyugodalmat; uram irgalmazz nekik; Az Úr Jézus 
szent szíve / őrködjön hamvaik felett; Bennünket is halálunk után a szen-
tek sorá / ba felvenni méltóztassál a mi urunk Jézus / érdemei által; Bol-
dogok, akik az úrban / halnak meg;  nyugodjanak békében / Jézus mária 
szent nevében; Föltámadunk / föltámadott .

Ezek a formulák azt mutatják, hogy a vallásos lelkületű hozzátartozók 
hisznek a megváltás jézusi művében, és ezt a város közösségének a tudtára 
is adják .  

általában a záróformula után következik az állíttatókról történő 
megemlékezés . A legtöbb síremlék feliratához szervesen hozzátartozik 
a hosszabb-rövidebb közlemény, melyben arról tájékoztatják a temetőbe 
látogatót, hogy a hozzátartozók közül kik vállaltak anyagi áldozatot a 
méltó síremlék felállítása okán . Az erről tájékoztató mondatnak is van 
kezdő formulája és utána történik a konkrét utalás: Emeltette a Balog 
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és Kis család; Emeltették három lánya / mária Erzsi és Ilona; Férjed, 2 
kislányod, szüleid és testvéreid; Emeltette öcséd Öcsi .

A társadalmi normákhoz igazodó, megfelelő síremlék állításáról való 
gondoskodás korábban elfogadott szokások átalakulását eredményezte . A 
néprajzi irodalomból és a helyi szájhagyományból tudjuk, az idős embe-
rek nemritkán előre megvásárolták maguknak a koporsót . Ez az előrelátó 
gondoskodás napjainkban némileg megváltozott, és mostanság a temetői 
sírhely előre történő megváltása, illetve a síremlék elkészíttetése formájá-
ban él tovább (Kunt 1976; 266 és noVáK 1978; 242) . így nem ritka, 
hogy a záróformula után, az emeltetőkre vonatkozóan az alábbi szöveggel 
találkozik a temetőben járó: Emeltették életükben . Az ily módon gondos-
kodók közül sokan heti rendszerességgel járnak ki a sírhelyet és környékét 
rendben tartani .

Összegzés
A másfél évtizede tartó temetővizsgálat eredményeként egy dolgot 

jelenthet ki a kutató teljes bizonyossággal: ahogyan a népi kultúra, úgy 
a temetőkultúra is folyamatos változásokon megy keresztül . A levéltári 
források alapján vázlatosan megrajzolhattuk a kutatott sírkert történetét . 
mivel a hagyomány többszörösen átstrukturálódott, így a korábbi falusi 
temetők helyét az urbánus sírkert vette át . A régi sírkövek alapján azt kell 
gondolnunk, hogy magyarkanizsa temetőiben nagyon korán megjelentek 
az urbánus elemek . Abban sem lehetünk teljesen biztosak, hogy a város 
legújabb kori történetében létezett-e egyáltalán csak „falusi temető” . hi-
szen bizonyítani tudjuk, hogy a szerbek és a zsidók temetőjében is igen 
korán megjelentek sírkövek! Úgy véljük, nem állunk messze az igazságtól, 
ha a falusi és urbánus temetőkultúra folyamatos és egyidejű jelenlétét va-
lószínűsítjük . A változások legújabb eredménye ebben a hagyományban 
az urnatemetői tér megjelenése, de minden bizonnyal nem kell sok időnek 
eltelnie ahhoz, hogy ténylegesen használatba vegye a város lakossága a ma 
még üres urnafal fülkéit .

A ravatalozó több évtizedes fennállása strukturálta át először jelentősen 
és állandó jelleggel a nagytemető térhasználatát . Az addigi szokásrendből 
átmenet nélkül kapcsolta ki a háznál történt ravatalozást és virrasztást . 
Sőt, a halotti tor helyszíne is megváltozott az eltelt évtizedek során . Jóval 
szerényebb lett a vendéglátás és a ravatalozó erre a célra fenntartott termé-
ben került/kerül megrendezésre már hosszú évek óta . 

A rendszeres terepbejárások során alkalmunk adódott megfigyelni a 
társadalmi változások visszahatását a temetői térpanelekre . Az újrafogal-
mazott és -teremtett ünnepek messze kerültek a belváros nyilvánosságától . 
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temetői térbe helyezésük az ott megjelent tömeg szegregációját eredmé-
nyezte, így annak nagyságáról és összetételéről a város nyilvánossága csak 
késve szerezhetett/szerezhet tudomást . mindenképpen új és fontos eleme 
a temetői térhasználatnak a koreografált közösségi jelenléttel járó ideigle-
nesen központivá avatott terek megjelenése . 

A temetői tér rendezésekor a szakralitásra utaló térobjektumok is meg-
újultak . A keresztút stációi csakúgy, mint a középkeresztek és a harangláb . 
Ez utóbbi mindenképpen azt mutatja, hogy a temetőt fenntartók egységes 
térben gondolkodnak, és fontosnak tartják, hovatovább a temetőkultúra 
alapkövetelményének vélik a rendezett és ápolt környezet folyamatos fenn-
tartását .

A temető rendjéhez nagyban hozzájárul az elhunytak hozzátartozói-
nak rendszeres sírgondozása . A kutatás évei alatt számtalanszor láthattuk, 
hogy évszakoktól függetlenül, állandóan voltak kint sírokat gondozó em-
berek . A paraszt-polgári hagyományokat ápoló város néha faluként műkö-
dik: „mit mond a lányom, ha megjön, hogy még meg se’ kapá’tam a sírt?”, 
„ne mondják, hogy csak az öröksíg köllött!”, „ne szó’ jjon meg senki . 
lecsiná’tattam, mer’ má’ nem győzöm kapá’ni .” – mondták adatközlőink . 
A megszólás, a közösség véleménye még a 21 . században is fontos szabá-
lyozóként működik, befolyásolja a temetőkultúrát .

Adattár
A magyarkanizsai nagytemető sírverseit, feliratait, kezdő és zárófor-

muláit az eredeti írásmódot követve közöljük . helytakarékossági szem-
pontok miatt a külalakot nem tartottuk meg, hanem a sortöréseket ferde 
vonallal / jelöltük . A közölt sírversek, feliratok után zárójelben megadjuk 
az elhunyt/elhunytak halálozási évét, amennyiben a síremléken feltüntet-
ték azt .

Sírversek, feliratok
mEgálltAK A SZíVEK, mElyEK élnI VágytAK pI-1) 
hEnnEK A KEZEK, mElyEK / dolgoZnI ImádtAK . 
munKA éS KÜZdElEm Volt élEtÜK lEgyEn nyu-
godt / éS BéKéS A pIhEnéSÜK . pÖSZInEK (nő+1964, 
férfi+1978) 
lESZállot Egy SZép CSIllAg / AZ égrŐl, Eltá-2) 
VoZott Egy / Jó FérJ ApA E FÖldrŐl / ElrAgA-
dott tŐlÜnK A hAlál / dE lElKÜnK odAFÖn 
uJrA / EgymáSrA tAlál . KInEK / FérJét édESAp-



57

Ját nEm FEdI / SIrhAlom AZ nEmIS tudJA / mI A 
SZIV FáJdAlom / EmléKEd ÖrÖKKé ŐrZIK / KIKEt 
IthAgytál árVán / FElESégEd éS gyErEKEId (fér-
fi+1965, nő+1997)
BÚCSÚZom, / EZ A FÖld már nEm AZ otthonom, 3) 
/ dE A SZíVEmEt ÖrÖKrE / nálAtoK hAgyom (fér-
fi+2007)
KInEK ApJát AnyJát / nEm FEdI SírhAlom, / AZ 4) 
nEm IS tudJA / mI A SZIV FáJdAlom . (férfi+, nő+1974)
nEm hISSZÜK, hogy nEm VAgy tÖBBé / hISZ Úgy 5) 
SZErEttél élnI . / munKA Volt AZ élEt nEKEd / 
éS AZ IS lEtt A VégZEt . (férfi+1971, nő+1996)
„IgEn: élnI, míg élÜnK, / IgEn, EZ A SZABály . / dE 6) 
mIt CSInálunK AZ élEtÜnKKEl, / hA FáJ?” (Ady) 
(férfi+1971, nő+1973)
SZomorÚ FŰZ hErVAdt lomBJA, / ráhAJlIK E 7) 
SIrhAlomrA . / édES lESZ Itt mEgpIhEnnI, / 
IdElEnn már nEm FáJ SEmmI . (nő+1973) (férfi+1989, 
nő+1992)
KInEK SZÜlEIt nEmFEdI SIr- / hAlom nEmIS tud-8) 
JA mI AZ A / SZIV FáJdAlom (férfi+1934, nő+1955)
hA mAJd KISZárAd EgyKor / értEd Síró SZEmÜnK 9) 
/ hoZZád JÖVÜnK Jó AnyánK S / mEllEttEd pIhE-
nÜnK / ÖrÖK mEgEmléKEZéS JEléÜl (nő+1971)
élEtEd olyAn Volt mInt Egy álom / VárAt-10) 
lAnul KEllEtt SIrBA SZállnod . / FáJ, hogy 
tŐlÜnK ÖrÖKrE ElmEntél / dE EmléKEd SZI-
VÜnKBE ÖrÖKKé él . (férfi+1970, nő+2007) (férfi+1984, nő+)
CSodát mŰVElnE A SZErEtEt / hA A KÖny-11) 
nyEK holtAKAt éBrESZtEnénEK . / nEm pI-
hEnnE Itt hŰ tEtEmEd / mErt KÖnnyEInK 
FEléBrESZtEnénEK . (férfi+1970, nő+)
SZErEttElEK míg éltél, / SIrAtlAK míg élEK . 12) 
(nő+1906, férfi+1935) 
KInEK FérJét nEm FEdI SIrhAlom / AZ nEm IS 13) 
tudJA, hogy mI AZ IgAZI FáJdAlom . / CSAK A SIr 
VonZott ÖrÖK pIhEnŐrE, CSAK Itt Várt SZá-
modrA nyugAlom éS BéKE . / VIrASSZon FElEt-
tEd IStEnÜnK áldáSA, BÚS SZErEttEId Forró 
ImádSágA . (férfi+1981, nő+1991)
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Egy 14) Volt KÖZÖS SZEnt VIgASZunK / A lélEK él 
tAlálKoZunK… (férfi+1990, nő+)
nAgyon SIEttél éS / trAgIKuS áldoZAt lEttél . 15) 
(férfi+1996, nő+)
ElhErVAd A VIrág / ElIrAmlIK AZ élEt . (férfi+1997, 16) 
nő+) (petőfi pontatlanul idézett sora – K . Z .)
AmI Volt, AZ Egy tŰnŐ álom, / AmI mArAdt, 17) 
ÖrÖK FáJdAlom / éS Egy némA SírhAlom . / SZE-
rEttÜnK, még éltél, / nEm FElEdÜnK, még 
élÜnK . (nő+1989)
nEm Volt Ő nAgy, SE KIVálló, / CSAK A SZIVE 18) 
SZIVÜnKhÖZ VAló / - Ady – (férfi+1996) (valójában Kosz-
tolányi – K . Z .)
A mélySégEKBŐl KIáltunK / urAm hoZZád / 19) 
urAm hAlgAZSd mEg A mI / SZónKAt
hoSSZÚ AZ élEt nélKÜlEd, / még ElSIrAt SZE-20) 
rEtŐ hItVESEd (férfi+1964, nő+)
hoSSZÚ AZ élEt élnI / nélKÜlEd rÖVId AZ élEt 21) 
/ SIrAtnI tégEdEt / EmléKEd ŐrZIK FElESé / gEd 
éS KIS FIAId / KArCSIKA éS tIBIKE! (férfi+, nő+2008)
árVán FogunK E SIrBAn pIhEnnI / nEm Fog rá 22) 
VIrágot SZórnI SEnKI / CSAK A mAdár énEKE 
lESZ A mI AltAtónK / CSAK AZ ég pErmEtJE lESZ 
A mI SIrAtonK . (férfi+1959, nő+2001)
SZIVEd nEm FáJ SohA tÖBBé, / Enyém VérZIK 23) 
mIndÖrÖKKé . / AmIg éltél, SZIVEmBEn rAgyog-
tál / éS moSt BéKéBEn nyugodJál . (férfi+1987, nő+)
nEm EZt AKArtAm, nEm Igy AKArtAm / SZErEt-24) 
tEm VolnA még élnI . / gyErmEKEIm BoldogSá-
gát mEgérnI . / dE A hAlál KÖnyÖrtElEn Volt, 
éS / BÚCSÚSZó nélKÜl KEllEtt ElmEnnI .
mEgállt Egy SZIV mEly élnI Vágyott / pIhEn A 25) 
Két KéZ mEly dolgoZnI Imádott / munKA éS 
KÜZdElEm Volt AZ élEtE / lEgyEn nyugodt éS 
BéKéS A pIhEnéSE . / VIlInEK (férfi+1997)
JéZuS SZIVE ErŐSItSd / Itt A FÖldÖn hItÜnKEt / 26) 
hogy AZ égBEn mEgláthASSuK / drágA SZÜlE-
InKEt / gyáSZolJáK SZErEttEIK (férfi+1897, nő+1927)
életünk czélja, öröme / s reménye te valál, / s a te elhunytoddal min-27) 
dentől / megfosztott a halál . / nélküled részünkre nincs / már vará-
zsa a világnak, / és elárvult bús szüleid / melléd pihenni vágynak .
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A n28) agyvilágot bejártam, / de békét csak itt találtam (férfi+1982) 
gyErmEKEInK hA ErrE JártoK / hoZZAtoK ránK 29) 
Egy SZál VIrágot (férfi+1946, nő+1976)
AmI nEKIK BéKE éS nyugAlom, / AZ nEKÜnK ÖrÖK 30) 
FáJdAlom . 
nEm Fog ZAJt ÜtnI érKEZéSEm SIrhAlmodhoZ 31) 
lASSAn lépEK / CSAK CSoKromAt tESZEm FEJFád-
rA AZt IS lEmoSSA KÖnnyEIm árJA (nő+1981, férfi+)
BÚCSÚ SZó nélKÜl rAgAdott / El A trAgIKuS 32) 
hAlál KÖZÜlÜnK / mI SZÜlEId FElEdnI nEm tu-
dunK / míg élÜnK gyáSZolunK . (férfi+1974)
Egy pIllAnAt – éS toVA tŰntél: / mI EgyEdÜl 33) 
mArAdtunK! / álommá lEtt A SZép VAlóSág . / 
S mI CSAK ZoKoghAtunK! (nő+1968)
 gyermekeink gyertek az akácok mögé / tegyetek egy szál virágot a 34) 
szívünk fölé (férfi+2001)
AmI nEKI / BéKE éS nyugAlom, / AZ nEKÜnK / 35) 
ÖrÖK FáJdAlom . (nő+1981)
nE hoZZAtoK A SIromrA / VIrágot, InKáBB 36) 
mondJEtoK / El Egy mIAtyánKot .
mIndEnt AmIt SZErEttÜnK, VElEd / IdE tEmEt-37) 
tÜnK . (férfi+1986)
rAgyogJ ElŐttÜnK / oh SZép CSIllAg! / hogy 38) 
ránK VIrrAdJon / AZ ÖrÖK nAp .
gyErmEKEIm gyErtEK AZ AKáCoK mÖgé / hoZ-39) 
ZAtoK Egy SZál VIrágot A SZIVÜnK FÖlé . (fér-
fi+1981, nő+2011)
KInEK SZÜlEIt nEm FEdI SIrhAlom / AZ nEm IS 40) 
tudJA mI A FáJdAlom (nő+1982, férfi+1984)
még éltél SZErEttÜnK / még élÜnK El nEm 41) 
FEKEdÜnK .
ElmEnt tŐlÜnK, KIt nAgyon / SZErEttÜnK . hI-42) 
ányát élEtÜnKBEn / ÖrÖKKé érEZZÜK . FElEdnI 
Őt SohA / nEm tudJuK . A FáJdAlom SZIVÜnKBEn 
/ ÖrÖKKé él . hISZ SZErEtEtét, JóSágát / pótol-
nI SEnKI nEm tudJA . / A mI FElEdhEtEtlEn drá-
gA / Jó édESAnyánKAt . (nő+1986)
VIrASSZon FElEttÜnK IStEnÜnK áldáSA / éS BÚS 43) 
SZErEttEInK Forró ImádSágA . (nő+1974, férfi+1986)
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FEhér VIrágy hAJlIK A KErESZtEn / tán hogy 44) 
VélE hAlKAn BESZélgESSEn . / EnnyI CSAK AZ 
EmBErélEt / tItKA KErESZtFárA Igy / hAJolunK 
VISSZA . (nő+1968)
nEm AZ hAlt mEg AKIt EltEmEttEK / hAnEm 45) 
AZ KIt ElFElEdtEK (nő+1963, férfi+2006)
A tE SZíVEd nEm FáJ tÖBBé / CSAK A mIénK mInd-46) 
ÖrÖKKé / munKA éS KÜZdElEm Volt AZ élEtE / 
ÖrÖK BéKE éS nyugAlom lEgyEn A pIhEnéSE (fér-
fi+1994, nő+)
élEtÜnK rEményE tE Voltál / S ElhunytoddAl 47) 
mIndEntŐl / mEgFoSZtott A hAlál (férfi+1970, 
nő+1996)
 álmodoZtunK A JÖVŐrÖl / SoK-SoK SZépEt / dE 48) 
A KEgyEtlEn hAlál / mIndEnt ÖSSZEtépEtt 
(férfi+1985)
hISSZÜK hogy mEghAltál / SZIVÜnKBEn ÖrÖK-49) 
Ké élnI FogSZ / EmléKEd ŐrZI: / nEJEd éS gyEr-
mEKEId
 mIndEn ImánK SZállJon AZ ég FElé . / drágA Jó 50) 
SZÜlEInK lElKéért . / oh IStEn ErŐSítSd hItÜn-
KEt . / hogy EgyKor mEgláthASSuK SZÜlEInKEt . 
(férfi+1965, nő+)
SZErEttEIm! VIgASZtAlodJAtoK / JéZuS 51) 
lEgyÖZtE A hAlált! / CSAK A tEStEm VAn Itt! 
(férfi+1968, nő+2005)
 Jó BArátoK, hA ErrE JártoK / tEgyEtEK Sírom-52) 
rA Egy SZál VIrágot! (férfi+1994)
 míg éltél SZErEttÜnK / míg élÜnK nEm FElE-53) 
dÜnK . / (nő+2003)
A hAlálnAK SIrálmát AluSZom / én, nEm hAl-54) 
tAm mEg, élEK / A máS VIlágon, ElJÖVÖK értEd, 
/ Egy CSEndES éJSZAKán . (férfi+, nő+2006)
 SZomorÚFŰZ hErVAdt lomBJA / ráhAJol A Sír-55) 
hAlomrA, / édES Itt már mEgpIhEnnI, / odA-
lEnt már nEm FáJ SEmmI . (nő+1984, férfi+1992) (fér-
fi+1918)
AZ élEt VIhAroS tEngEr, / AmElyEn dolgoZIK 56) 
AZ EmBEr / AmIKor CélBA tAlált / CSónAKJát 
FElBorItJA A hAlál . (férfi+1998)
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testv57) érek, jóbarátok, / ha erre jártok / tegyetek a siromra / egy szál 
virágot / Búcsúzom tőletek / gyermekeim és unokáim (nő+1997)
AZ én mEZŐmÖn nEm nŐnEK KAláSZoK / AZ én 58) 
ArAtáSom Egy mAréK VIrág . (KISS JóZSEF) (nő+)
Add IStEnÜnK, / hogy SZInrŐl - / SZInrE lát-59) 
hASSunK / A mEnyBEn . (férfi+1983, nő+1999)
Az élet egy viharos tenger / Amelyben csak dolgozik az ember, / és 60) 
amikor célba talál, / Csónakját felboritja a halál . 
 A sír eltakar bút és örömet, / de a szeretetet kősziklával eltakarni / 61) 
nem lehet . (nő+2011)
„én még tAlán hAgyoK Itt néhány IgAZ Em-62) 
BErt, / AKIK BÜSZKE SZIVEmEt SZErEttéK: míg 
éltEm / BEtÖltVE A KÜldEtéS, AmIt IStEn rEn-
dElt, / SZomorÚ Volt – dE AZért nESIrJAtoK ér-
tEm .” (nő+1991)
mAJKo! / lJuBI mI SlIKu / SVAKog dAnA / I moJA 63) 
oKA dVA / A tI tAtA pomIluJ / lICE / I nA groBu 
ZASAdI / CrVEnE I BElE ruŽE /  hVAlA nA SunCu, 
/ ZEmlJI, trAVI hVAlA VAZduhu / Što JE plAV / 
hVAlA SVEmu / Što oStAVlJA / po SVEtu SEn / u 
mEnI trAg . (férfi+1992)
KérÜnK tégEd ÚrIStEn, SZABAdítSd mEg A tE 64) 
SZolgádnAK lElKét, / hogy AKIK mEghAltAK-
E VIlágnAK nEKEd élJEnEK . / AmIKEt A tESt 
gyArlóSágA áltAl A mIndEnnApI élEtBEn El-
KÖVEttEK / A tE lEgIrgAlmASABB KEgyElmES-
SégEd BoCSánAtáVAl tÖrÖld El . (férfi+1954)
gyógyíthAtAtlAn SEB, AmIt A SorS Adott 65) 
ránK . / FElEJthEtEtlEn AZ órA mIKor FÖldEt 
doBtAK rád . (férfi+1984)
FolyJAtoK, KÖnnyEIm, FolyJ, / tE Forró pA-66) 
tAK / SZIVárogJ lE hIdEg orCáIrA / hAlKAn, / 
hAdd tudJA mEg rólAd: / árVA gyErmEKénEK 
/ ElhAgyott lElKén mIly égŐ / FáJdAlom VAn! 
(nő+1978)
SZámomrA CSAK Egy A VIgASZtAláS / SIron tÚlI 67) 
ÖrÖK tAlálKoZáS . (nő+2008)
dICSŐ CSIllAgoK rAgyoKnAK FényESEn / mAJd 68) 
ott rAgyogSZ tE IS, SZép CSEndES éJEKEn / ott 
tAlállAK, hA mAJd nApom lEmén / ott lESZ A 
tE lElKEd ISmét Enyém . (férfi+1974, nő+1995)
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mÚlnAK A69)  nApoK, / hónApoK, éVEK / dE AZ Emlé-
KEK / VISSZA – VISSZAtérnEK . (lányka+1961)
KICSI róZSABImBó Voltál / ElVEtt tŐlÜnK A 70) 
hAlál, /  KInEK gyErmEKét nEm FEdI SIrhAlom 
/ AZ nEm IS tudJA mI IS A FáJdAlom . 
IFJÚ VAléK KIS VIrág / ó, dE KEdVES Volt / néKEm 71) 
E- VIlág (kisfiú+3 hónapos)
SZíVÜnKBEn ŐrIZZÜK EmléKEdEt, / mInt A 72) 
nApSugárt A tEngEr, / ElrEJtVE mélyEn, SZo-
morÚAn, / nAgy-nAgy SZErEtEttEl . (kisfiú+1991)
tán téBoly EZ! / KIShIJJA, hogy lEtéptEm / A 73) 
homloKod Borító SZEmFEdŐt / hogy CSóKom 
ErEJE, ó romBAdŐlt / oltárom ÚJrA élEtrE 
IgéZZEn (petőfi)
ádáZ KoporSó Zordon éJJElE! / mIVé tEVél tE 74) 
oly SoK ÖrÖmEt? / mIVé tEVél tE AnnyI SZép 
rEményt? / mEly ZSEngE A SZÜlŐI SZíV FElEtt 
(petőfi) (kisfiú+1973)
BEhunytA A SZép SZEmét AZ / ártAtlAn mAg-75) 
ZAt . / FÖl nEm ImátKoZZA SEmmI FÖldI / SZoZAt! 
légy Boldog égBE / SZált KIS AngyAlunK . / 
mAJd mEglátunK ISmét tÚl / A SIron . dICSŐ 
CSIllAgZAtoK / rAgyognAK FényESEn . / mAJd 
ott rAgyogSZ tE IS SZép / CSEndES éJEKEn, ott 
tAlálunK / hA mAJd nApunK lEmén . ott lESZ / 
SZElíd lElKEd ISmét mIénK . / (kisfiú+9 hónapos)
oVu SlIKu glEdAJtE mEnE SE SEĆAJtE / oVo JE 76) 
SEnKA mog mlAĐAnSKog VEKA . / Két mAréKKAl 
SZórtAd rám A tAVASZt .
mInt  A hulló CSIllAg / Fényt dErít AZ égrE / 77) 
ÖrÖmEt hoZtAm én / SZÜlEIm SZíVéBE / mInt A 
SZIKrA VIllAn / Úgy loBBAnt El élEtEm / FáJ-
dAlmAt hAgytAm / SZÜlEIm SZíVéBEn
mEgállunK némán / Sírod FElEtt / S ZoKogVA 78) 
áldJuK / EmléKEdEt… (kisfiú+2002)
Őrizzük emléked, / mint a napsugarat / a tenger, / Elrejtve, mélyen, 79) 
/ nagy-nagy szeretettel . (kisfiú+2004)
lElKEdEt AngyAloK / ŐrIZZéK FEnn AZ / égBEn 80) 
(lányka+2006)
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ÖrÖKrE ElmEntél, dE BÚCSÚt / nEm tudtál 81) 
IntEnI, / hIányodAt mEgSZoKnI nEm lEhEt . / 
KÖnnyES SZEmmEl látogAtJuK / SIrodAt, dE 
nEm láthAtJuK / tÖBBé moSolygóS ArCodAt . 
FElEdnI AZ élEtBEn / lEhEtEtlEn CSodA / mErt 82) 
AKIt SZErEttÜnK / nEm FElEdÜnK SohA / FáJó 
KÖnnyEKEt hullAtVA / BorulunK A SírhAl-
modrA (férfi+1999)
hA EgyKor KISZárAd értEtEK / KÖnnyEZŐ SZE-83) 
mÜnK, / hoZZátoK JÖVÜnK pIhEnnI / KEdVES SZE-
rEttEInK . (férfi+1987, nő+2008)
lESZállott Egy SZép CSIllAg / AZ égrÖl El-84) 
táVoZott Egy Jó / édESAnyA A gyErmEKétÖl . 
/ KÖnyÖrtElEnÜl lEtÖrÖlt A hAlál, / dE nEm 
hAltál mEg EmléKEd Itt / él ÖrÖKKé KÖZÖt-
tÜnK . (nő+1985)
lESZállott Egy SZép CSIllAg AZ égrÖl / Eltá-85) 
VoZott Egy Jó FElESég, AnyA E FÖldrÖl / KInEK 
FElESégét, édESAnJát, nEm FEdI SIrhA- / lom 
AZ nEm IS tudJA mIA SZIV FáJdAlom . (nő+1972, fér-
fi+2011)
tE, AKI AZ élEtnEK ÖrÖmE Voltál, / trAgIKuS 86) 
KÖrÜlményEK KÖZt Elhunytál / Korán ElrA-
gAdott A hAlál, / dE lElKÜnK IStEn ElŐtt / 
ISmét EgymáSrA tAlál . (férfi+1972)
 tE KI AZ élEtnEK ÖrÖmE Voltál / trAgIKuS KÖ-87) 
rÜlmény KÖZÖtt / Elhunytál, dE lElKÜnK IS-
tEn / ElŐtt EgymáSrA tAlál . (férfi+1973)
KÖnnyES SZEmmEl JárJuK / A tEmEtŐt, dE 88) 
SZIVÜnKrE / nEm hoZ EnyhÜléSt . / KIKnEK FIu-
KAt nEm FEdI / SIrhAlom AZoK nEm tudJáK / mI 
AZ IgAZ FáJdAlom . (férfi+1991)
CSAK hAlAndó tEStEd / nyugSZIK Itt E SIrBAn 89) 
/ hAlhAtAtlAn lElKEd / ÖrÖKKé VElÜnK VAn . 
(férfi+1920)
nem múlnak el ők kik / szívünkben élnek / Itt maradnak bennünk 90) 
/ örökre csendesen . (férfi+1990)
„A hívő szív reménysége / dicső és szilárd, mert / Krisztus dicső-91) 
ségének / szilárd alapján nyugszik” C . h . Spurgeon (férfi+1958, 
nő+1984)



64

IFJÚSágod SZép tAVASZán / SZÜnt mEg nEmES 92) 
élEtEd . / nEm gondoltál ArrA hogy / BÚCSÚ 
nélKÜl KEll Itt / hAgynod AZoKAt, KIKEt / 
AnnyIrA SZErEttél . / AmIg éltél SZErEttÜnK 
/ hIányod mEgSZoKnI nAgyon / nEhéZ SZÜlEId 
éS tEStVérEId / KÖnnyE hull A Sírod FElEtt 
(ifjú+1978)
o IrgAlmAS JéZuSom / BoCSáZSd mEg BÜnEIKEt 93) 
/ éS hA(m)VAIKrA ÖrÖK / nyugodAlmAt (nő+1998, 
férfi+)
Im A KÖnnyŰ SZél ElŐSurrAn, / tErEgEt SZép 94) 
BÚZEmEZŐt / S toVArIngAtJA lágy FodorBAn / 
A ZÜmmÖgŐ IdŐt . (nő+1995, férfi+2007) (József Attila – K . 
Z .)
mEgállunK némA SírotoK FElEtt / éS ZoKog-95) 
VA áldJuK EmléKEtEKEt / drágA Jó SZÜlEInK 
(férfi+1928, nő+1947)
 remény, csalódás, küzdelem, bukás / Sírigtartó nagy versenyfutás 96) 
/ Keresni mindenben a szépet a jót / és meg nem találni / ez az élet . 
(férfi+1956, nő+1986)
rÖVId élEtEd KorA tAVASZán / ElrAgAdott 97) 
tŐlÜnK A hAlál / SZIVÜnKEt ÖSSZE tÖrtE A 
BánAt / JóSágodAt FElEdnI SohA nEm / lEhEt! 
(nő+1962)
JéZuS A Jó páSZtor / néZZ lE A KErESZtFáról / KI 98) 
tE SoKSZor hIVtál / mAgAdhoZ / hIVJ EgySZEr 
BEnnÜnKEt / mAgAdhoZ / A FEltámAdáS nAp-
Ján! (nő+1981, férfi+1987)
AZ élEt nEhéZ KErESZtJét lEtEttEm, urAm, 99) 
BoCSáJtSd mEg! (nő+2006)
rÖVId Volt AZ élEtEd / hoSSZÚ A Sír (férfi+1972)100) 
trAgIKuS hAlálod / mély FáJdAlmAt / hAgyott . 101) 
AmIt A SírIg / El nEm FElEdÜnK . (férfi+1971)
urAm ElFogAdtAd élEtEm áldoZAtát gyEr-102) 
mEKÜnKért / lEgyEn mEg A tE SZEnt AKArA-
tod! (nő+1960, férfi+)
tAlálJáK mEg ott FEnnt mInd AZt / AmIért Itt 103) 
E FÖldÖn hIáBA KÜZdÖttEK . (férfi+1912, nő+1958)
Add Istenünk, hogy áldozópapjaid / akik hűségesen szolgáltak e 104) 
földön / szinről-szinre állhassanak a menyben



65

1944 / tAC105) E, / SEd mEmEnto! / hAllgASS, / dE Em-
léKEZZ! / 1994 . noVEmBEr 2 .
AnyuKA / KÖSZÖnÖm AZ élEtEt / KÖSZÖnÖm A 106) 
SZErEtEtEt / KÖSZÖnÖm A pApI hIVAtáSt / IStEn 
VElEd / FÖltámAdáSKor tAlálKoZunK / SAnyI 
FIAd (nő+1998, férfi+2003)
trAgIKuS hAlálotoK mély FáJdAlmAt / hA-107) 
gyott AmIt SírIg El nEm FElEdÜnK / gyáSZoló 
CSAlád (férfi+1965, nő+1965)
mEgEmléKEZéSÜl / FElEJthEtEtlEn / FElESé-108) 
gEmnEK / éS édESAnyánKnAK . (nő+1967)
hideg csillag vagy, / de a lényed fénye ott ragyog a szívünkben . 109) 
(nő+1989, férfi+2008)
 KÖSZÖnJÜK, hogy Jó / SZÜlEInK / SZEnVEdtEK 110) 
értÜnK: / SZErEtŐ gyErmEKEI
 A lEgJoBB SZÜlŐKEt / SIrAtJA EtElKA éS JulISKA 111) 
(férfi+1923, nő+1929)
tAlálJuK mEg FÖnt mIndAZt, / AmIért A FÖl-112) 
dÖn hIáBA KÜZdÖttÜnK (nő+1982, férfi+1990)
FáJó SZíVVEl ŐrZIK / JóSágodAt SZErEtŐ / édES-113) 
Anyád FElESégEd / tEStVérEId éS / Két KISlEá-
nyod (férfi+1970)
mEgEmléKEZéSÜl / FElESégEmnEK éS / édES-114) 
AnyánKnAK / gyáSZoló FérJE JóZSEF, / FIA ISt-
Ván éS lEányA márIA . (nő+1970)
háláS KÖSZÖnEtEt mondunK SZErEtEtt / SZÜ-115) 
lEInKnEK mInd AZért A Jóért AmIt / értÜnK 
tEttEK . (férfi+1971, nő+1989)
nEm hISSZÜK hogy nEm VAgy tÖBBé / hISZ Úgy 116) 
SZErEttél élnI / munKA Volt AZ élEt nEKEd / 
AZ IS lEtt A trAgIKuS VégZEt . (férfi+1973, nő+1976) 

Kezdő és záróformulák
Itt nyugSZIK / éS nEJE / nyugodJAnAK BéKéBEn / 1) 
JéZuS éS márIA SZEnt nEVéBEn
Itt nyugSZIK / nyugodJonAK BéKéBEn!2) 
Itt nyugSZIK 3) 
JéZuS SZEnt SZIVE AdJ nEKIK ÖrÖK nyugodAl-4) 
mAt!
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Itt nyugSZIK / IStEnBEn Boldogult / A VISZont 5) 
látáSrA! 
Itt / nyugSZIK / IStEnBEn Boldogult/ áldás drága 6) 
emlékére . 
JéZuS SZEnt SZIVE AdJ / nEKIK ÖrÖK nyugodAl-7) 
mAt . 
A lEgJoBB SZÜlŐKEt / SIrAtJA EtElKA éS JulIS-8) 
KA 
IrgAlmAS JéZuS KÖnyÖrÜlJ / rAJtuK éS AdJ nE-9) 
KIK ÖrÖK / nyugodAlmAt . 
SIrBolt / JéZuSom BIZom BEnnEd10) 
JéZuS SZEnt SZíVE / AdJon nEKIK ÖrÖK nyugo-11) 
dAlmAt .
urAm IrgAlmAZZ nEKIK12) 
EmléKtEKEt ŐrZI SZErEtŐ ApuSKátoK KIt Itt 13) 
hAgytAtoK árVán .
Itt / nyugSZIK / BéKE hAmVAIKrA!14) 
E hantok fedik / […] porait15) 
Itt nyugSZIK / BéKE porAIrA16) 
nyugodjanak békében17) 
AdJ urAm ÖrÖK nyugodAlmAt nEKIK18) 
AZ ÚrJéZuS SZEnt SZIVE / ŐrKÖdJÖn hAmVAIK FE-19) 
lEtt 
BEnnÜnKEt IS hAlálunK után A SZEntEK Sorá 20) 
/ BA FElVEnnI méltóZtASSál A mI urunK JéZuS / 
érdEmEI áltAl
JéZuS IrgAlmAZZ nEKIK!21) 
mEgEmléKEZéSÜl A lEgAláZAtoSABB / édES-22) 
AnyánAK / AZ ÖrÖK SZErEtEtBEn tAlálKoZunK . 
/ háláS gyErmEKEI .
FÖltámAdunK / FÖltámAdott23) 
AdJ urAm ÖrÖK nyugodAlmAt A / FárAdhAtAt-24) 
lAn Jó édESAnyánAK éS ApánAK / nyugodJonAK 
BéKéBEn
Itt nyugSZIK / EmléKÜKEt ŐrZIK FIJuK FErEnC 25) 
éS JánoS .
Itt nyugSZIK / FÖltámAdunK26) 
BoldogoK AKIK AZ ÚrBAn / hAlnAK mEg .27) 
JéZuS SZEnt SZIVE AdJon / nEKIK ÖrÖK nyugo-28) 
dAlmAt
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Itt nyugSZI29) K / áldás hamvaikra! / nyugodjanak békességben . 
Itt nyugoSZnAK / áldás és béke lengjen porai felett .30) 
JéZuS SZEnt nEVéBEn / nyugodJonAK BéKéBEn31) 
nyugodJAnAK BéKéBEn / JéZuS márIA SZEnt nE-32) 
VéBEn
lEgyEn nyugAlmuK CSEndES33) 
Itt nyugSZIK / IStEnBEn Boldogult / urAm Ir-34) 
gAlmAZZ nEKIK

utalás az állíttatókra 
 1) gyáSZolnAK FElESégEd / éS gyErmEKEId
 2) EmEltEttE BAlog éS KISS CSAlád
 3)  EmEltEttéK három lányA / márIA ErZSI éS 

IlonA
 4) gyáSZloló FElESégEd / éS Két gyErmEKEd
 5)  SIrEmléKEt EmEltEttE / SZErEtŐ FElESégE éS 

Két KISFIA .
 6)  EmEltEttE KESErgŐ ÖZVEgyE / SIrAtJáK 

SZErEtŐ gyErmEKEI
 7)  mEgEmléKEZéSÜl: FElESégE pIroSKA, Két / 

lEányA FrAnCI éS Irén, FIA IlléS / m . BAKotA 
JánoS éS nEJE BorBálA

 8)  EZEn Sír EmléKEt EmEltEttéK / SZErEtŐ 
CSAládJAIK . 

 9) gyáSZoló SZErEttEI
10) EmEltEttéK élEtÜKBEn
11) gyáSZolJáK SZErEttEI
12) gyáSZolJA ÖZVEgyE / éS gyErmEKE .
13)  EZEn mEléKEt EmEltEttéK / gyáSZoló 

ÖZVEgyE éS CSAládJAI
14) EmEltEttéK: FérJE éS CSAládJAIK
15) FérJEd, 2 KISlányod, SZÜlEId éS tEStVérEd .
16) SZErEttEI
17) FElESégEd éS Két KISlányod .
18)  EZEn EmléKEt / EmEltEttéK gyáSZoló / 

édESAnyJA éS tEStVérEI . 
19)  EmEltEttE FElESégE / SZÜlEI, KISlEányA / éS 

tEStVérEI .
20) Emeltette szerető családja .
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21) Szeretteik
22)  EZEn EmléKEt EmEltEttéK / gyáSZoló 

gyErmEKEIK: gIZI, ImrE éS FErI .
23) EmléKét ŐrZI háláS / gyErmEKE dEZSŐ .
24) SZErEtŐ CSAládJAIK
25) CSAládJAIK
26) BánAtoS SZÜlEI
27) édESAnyád, édESApád éS ÖCSéd gABI
28) EmEltEttE ÖCSéd ÖCSI
29) SZErEtŐ SZÜlEId
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