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Életutak

Nem egészen száz évvel ezelőtt Bá-
lint Gyula Istvánt még a nagy és híres 
székelyek – Apor Péter, Barabás Mik-
lós, Baróti Szabó Dávid, Bod Péter, Bá-
nyai János, Bolyai János, Cserei Mi-
hály, Gábor Áron, Mikes Kelemen és 
Orbán Balázs – nevével együtt említi 
egy, a Székelyföldet és nagyjait bemu-
tató kötet. És tették mindezt méltán, el-
ismerve Bálint Gyulának a hazai iroda-
lom szolgálatában kifejtett érdemeit. 
Munkásságáról ma már csak szűkszavú 
lexikonokban olvashatunk, nem szere-
pel iskoláink kötelező tananyagában.

Bálint Gyula István 1824. február 
18-án született Csíkkozmáson székely 
gyalogezredhez tartozó földműves csa-
ládban. Tanulmányait szülőfalujában, 
majd 1835-től a csíksomlyói Ferenc-
rendiek gimnáziumában végezte. Ta-
nára, Bodó Sebestyén ferences atya, a 
magyar és latin ékesszólás professzora 
hatására választotta az egyházi pályát, 
és kötelezte el magát egy életre a költé-
szetnek. Később Kolozsváron bölcsé-
szetet hallgatott. 1845-ben lépett be a 
Ferenc-rendbe. Hittudományi tanulmá-
nyait a gyulafehérvári papneveldében 
végezte, majd 1849-ben Kolozsváron 
pappá szentelték. Két év tanítás után 
tábori lelkésszé nevezték ki egy lófő 
rendű székelyekből létrehozott ezred-
hez. A Coronini gróf által vezetett, 6. 
számú ezreddel közel tíz évet töltött Bu-
kovina és Galícia városaiban, lelki vi-
gaszt nyújtván a szülőföldjüktől távol 
állomásozó, kórházban szenvedő szé-

kely testvéreinek. Ezredével részt vett 
az 1859. évi itáliai és az 1864-es sch-
leswig-holsteini háborúban, majd 1866-
ban a porosz hadjáratban. Tábori fő-
papként 1864-ben porosz arany koro-
narendet nyert, később pedig az 1873-as 
jubiláris emlékérmet kapta meg. Miután 
a szentszék engedélyével kilépett a Fe-
renc-rendből, a nagyszombati egyház-
megyében szolgált plébánosként. 1871-
ben nyugalomba vonult, Kolozsváron 
telepedett le, ahol életének hátralevő 
részét a költészetnek szentelte. A kin-
cses városban érte a halál 1894 novem-
berében. Hamvait csak tíz év múlva 
szállították haza, s temették el szülőfa-
luja barokk templomának kertjében.

Tábori lelkészként önszorgalomból 
németül és olaszul tanult, szabadidejé-
ben német, latin és olasz műveket ol-
vasott és fordított. Galíciai évei alatt le-
veleket, népies verseket írt, amelyeket 
kisebb-nagyobb hazai lapoknak küldött 
el Kozmási, Csíkkozmási vagy Alcsíki 
álnevek alatt.

Irodalomtörténeti jelentőséggel bír-
nak az olasz irodalomból fordított mun-
kái. Közülük a legjelentősebb Torquato 
Tasso Megszabadított Jeruzsálem című 
eposza, mely az első keresztes hadjárat 
eseményeit dolgozza fel. A fordítás 
Bécsben jelent meg Gizella főhercegnő 
költségén és neki ajánlva 1863-ban. A 
mű fordítását galíciai tartózkodása ide-
jén kezdte és bécsi évei alatt fejezte be, 
csiszolgatta, hogy a legigényesebb ol-
vasóknak is kedvébe járjon. „Sok élvet, 
gyönyört találtam a harcias, lovagias és 
szerelmes kort zengő remekműben, s így 
bele nem csüggedtem. Hanem a vára-
kozásnak megfelelni, a mindig fejlődő, 
finomuló és néhol finnyás ízlésnek ízes 
tápot is szolgáltatni volt a nehezebb 
föladat izolált helyzetemben” – vallotta 
Bálint Gyula István a mű előszavában. 
Tudatában volt annak is, hogy ismeret-
len fordítóként szédületes magasságok-
ra hágott, de mivel munkájával népének 
kívánt szolgálni, reménykedett, hogy 
„kedves hazám nem fogja szigorúan 
kárhoztatni szellemi iparkodásomat”. 

Az eposz fordításának megjelené-
sére a korabeli magyar irodalom nagyjai 
is felfigyeltek. Az első kritikát maga 
Arany János írta a Koszorú című szép-
irodalmi lapban. Méltányolta, hogy volt 
bátorsága belevágni egy ilyen óriási 
munkába, dicsérte a fordító jó magyar-
ságát és az általa használt szerencsés ki-

fejezéseket. Másrészt kiemelte, hogy 
Bálint Gyulánál a „műfordítói magasb, 
úgyszólva költői tulajdonok hiányzanak 
leginkább […]. Innen aztán, hogy for-
dítmánya nem tesz elég költői hatást, s 
nem képes Tassót zavartalan visszatük-
rözni”. Arany ugyanakkor nehezmé-
nyezte, hogy az eredeti stanza helyett rí-
mes hexameterbe ültette át fordítónk a 
művet. Ennek ellenére további munkára 
biztatta Bálint Gyulát, reményét fejezve 
ki, hogy az olasz költészet egyik kitűnő 
átültetőjévé válik.

Bálint Gyula Dante Divina comedia 
című művének teljes fordítását is elvé-
gezte. De nyomtatásban csak nyolc 
ének jelent meg a Magyarország és 
Nagyvilág című lapban; a többi kéz-
iratban maradt. Az olasz irodalom nagy-
jai mellett az antik római szerzőkkel is 
próbálkozott, Ovidius és Horatius mun-
káiból fordított. Szintén latinból fordí-
totta az aforizmákat tartalmazó kötetét, 
a Szemelvények a régiek elmésen ok-
tató, bölcs mondásaiból című művét 
(Gyulafehérvár, 1871). Phaedrus aeso-
pi meséi címmel 210 mesét szólaltatott 
meg magyarul (Kolozsvár, 1876). Né-
met nyelvből Schiller, August Friedrich 
Ernest Langbein, Friedrich Martin von 
Bodenstedt munkáit fordította. Beck 
Károly német nyelvű költeménye alap-
ján készült a Jadwiga, amely 1864-ben 
Pesten látott napvilágot. Bécsi tartóz-
kodása idején (1860–1864) fordította le 
Lewald Tornister Büchlein-jét, amely 
Katonai Táska-könyv címmel jelent 
meg magyar nyelven. 
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Úttörőnek számító fordítói munkás-
sága mellett Bálint Gyula István négy 
évtizedes buzgó irodalmi tevékenysége 
idején számos saját költeménnyel is je-
lentkezett. A többségükben lírainak 
mondható költeményeiből gazdag érze-
lem- és gondolatvilág tárulkozik fel. 
Kedvelt témája Isten dicsőségének, 
nagyságának megéneklése, a haza s a 
nemzet dicső múltja és jövője. Gyakran 
foglalkozik az erő és az anyag, az anyag 
és a szellem, a mulandóság és a lélek, az 
ész és a hit kérdésével. Azt bizonygatja, 
hogy az Istentől elfordult és az anyag-
hoz tapadó szívnek nem lehet vigasz-
talása a földi életben, tiszta boldogságra 
csak Isten létének, a lélek halhatatlan-
ságának és a mennyei jutalmazásnak hi-
te nyújthat reményt. Epigrammáiban 
ítéletet mond a képmutatók felett, kigú-
nyolja a kicsapongó, fényűző dúsgaz-
dagokat, a nagyszájú strébereket, a ha-
szonleső, magukat népvezéreknek titu-
lálókat, az üres koponyájú cicomás úrfi-
akat.

Verseit kötetbe gyűjtve sosem adta 
ki, hanem számos lapban, politikai és 
szépirodalmi folyóiratban, élclapban és 
népújságban jelentette meg. A maros-
vásárhelyi Maros-Vidék és az Erdély cí-
mű lap számára több éven át írt és for-
dított verseket. A gyulafehérvári Egyhá-
zi és Iskolai Lapban, a Szabad Egyház-
ban és a Közművelődésben sok vallásos 
költeményt közölt. De írt a Székelyföld, 
Háromszék, Baloldal, Nemere, Ellen-
zék, Kolozsvár lapok számára is költe-
ményeket. Legtöbb munkája a Magyar 
Korona, Magyar Állam s ennek mellék-
lapja, a Szépirodalmi Kert oldalain je-
lent meg. A Borsszem Jankó és Bolond 
Istók élclapokban közölt szatirikus ver-
seket.

Rövid írásunkat Gyalui Farkas író 
gondolatával zárjuk, miszerint „Bálint 
Gyula nem tartozott ugyan az irodalmi 
nagyságok közé, de erős nemzeti érzése, 
törekvése, hogy a magyar irodalmat 
csupán olyan idegennel gazdagítsa, 
mely klasszikus, és melynek átültetésé-
vel az irodalomnak szolgálatot tesz, 
folytonos önzetlen működése a magyar 
irodalom egyik legrokonszenvesebb 
szerény alakjává teszik őt…”

Forró Albert

Régmúlt életek nyomát őrzi né-
hány porosodó, mohával borított kő. 
Némák és csendesek, az idő hallga-
tásra bírta őket. De ha elég kitartóan 
kutatják, akkor megszólalnak, törté-
neteket mesélnek. Történeteket me-
sélnek, amelyek egyben sorsok is, 
megannyi tragédia. Mesélnek aggas-
tyánról, aki „élt 104 éveket”, mesél-
nek Gábor Áronról, aki nem érte meg, 
hogy nagy legyen és híres, mint név-
rokona, pedig akár ismerhették volna 
is egymást. És mesélnek családi tra-
gédiákról, elenyészett testekről, ame-
lyeket már csak a „setét bolt fed”. 
Ezekből a történetekből szeretnénk 
most párat kiragadni, és megtörve 
némaságukat, elmesélni. Nem minden 
régi kő adta át titkait. Néhányukat az 
idő végleg és visszavonhatatlanul el-
némította. Sajnos minden sírkő írásos 
oldala pusztul a legjobban; a betűk 
bevágásába télen belefolyik a víz, 
megfagy, majd szétfeszíti az egyéb-
ként is könnyen szétmálló homokkö-
veket. 

A sírjelek feladata az eltemetett 
nyughelyének jelzése, az elhunyt em-
lékének megőrzése. Az egyházköz-
ségi levéltár, valamint az anyaköny-
vek tanulmányozása által megkísérel-
tünk történeti forrásokat is gyűjteni az 
elhunytak sírkőleírásai mellé. A fel-
iratok az esetek többségében jól ki-
vitelezettek, sok esetben találunk li-
gatúrákat. Akadnak esetek, amikor 
teljesen gyakorlatlan sírkőfaragó keze 
munkája látható, amikor a sorvezetés 
bizonytalan, a helybeosztás rendezet-
len. A leggyakoribb sírkőtípusok a 
téglalap alakúra kiképzettek, melyek-
nek általában a felső részük lekere-
kített.

A sírkövek közül kiemelkedik két 
koporsó alakú sírkő, tumba, mely el-
nevezés a középkori latinból szárma-
zik, és sírra helyezett szarkofág em-
lékkövet jelent. Hasonlóak a környé-
ken Homoródalmáson, Székelyszál-
doboson, Felsőrákoson, Baróton, Ho-
moródkarácsonyfalván találhatóak, 
de Erdély más részein is szép szám-
mal előfordulnak, így Kolozsváron a 
Házsongárdi temetőben, Gelejen, Ma-
gyarigen cintermében stb. Ezek fő-

ként korízlést jelző, általánosan hasz-
nált, de inkább a módosabbak számára 
készített típusok.

Szentmártonban hasonló a temp-
lom nyugati részén található: ke-
let–nyugat tájolással, felső szélét 
farkasfogak díszítik, alsó felét sekély 
hornyolatok. Hossza 190 cm, magas-
sága 47 cm. A sírkő Hajdú Kláráé, aki 
Bibarczfalvi Szabó János református 
pap házastársa volt. A lelkész a fele-
sége halála után Parajdra telepedett át, 
ahol szolgálata utolsó éveiben (1790– 
1796) aktívan részt vett az új templom 
építésében. 

déli oldal:
SZERELMETES TÁRSAM ITT 

HADLAK
JESUSODNAK VISSZA ADLAK
BIBARTZFALVI SZ. JANOS REF. 

PAP
északi oldal:
JESUS ITT VERED ARRARA

TARTS SZAMOT HAJDU 
KLARARA

DIES JA 1788

A második tumba a kiszedett sír-
kövek között található (tehát már ki-
mozdítva) a temető északkeleti sar-
kában. Hossza 193 cm, legnagyobb 
szélessége 48 cm, belesüllyedt a 

Tasso első magyar fordítója  A homoródszentmártoni unitárius temető
és régi sírkövei

Bálint Gyula sírköve
szülőfaluja templomának kertjében

Igényesen kiképzett sírkő
 a cinterem északi felében. 

Felirata már nem olvasható
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földbe, jelenlegi magassága 32 cm. A 
felirat az 1847–1850 közötti gondnok 
nevét említi. Felesége Kádár Mária, ki 
1897-ben, férje halála után egy 60 fo-
rint értékű úrvacsora kelyhet adomá-
nyozott a gyülekezetnek.

déli oldal:
IT NYUKSZIK ID. KADAR 

FERENTZ PORTETEME
KINEK 74 EV VALLA E 

MULANDO VILAGON (L)
ELETE : SZULETET
1811be CSALADIT 

ELRENDEZESE UTAN ELHUNYA 
1885be

VID FEL EGI KIRALY LELKET 
SZENT 

KEZEDBE
északi oldal:

BEKESEGBEN LEFEKSZEM ES 
ELALUSZOM MERT

TE URAM EGYEDUL ADSZ 
BATORSAGOS

LAKAST ES LELKEMNEK 
ORSZAGODBAN ÖRÖK

NYUGODALMAT

A malomkő sírkőként való má-
sodlagos felhasználása érdekes szín-
foltját jelenti a szentmártoni anyag-
nak. A kő középen kónuszosan átfúrt, 
erőteljes kopásnyom van rajta. Felső 
része ívesre faragott. Ez a temető déli 
részén található, a cinteremfalon kí-
vül. 101 cm széles, a lyukátmérő 7,5 
cm, vastagsága 5 cm, 55 cm áll ki a 
földből. Közepére egy keresztet vés-
tek, amelynek felső része mára már 
letört. Felirata:

1833(?)
EROS JANOS

ELT 104 ESZTEN
DOT

Ez a malomkőből készített sírkő az 
áttört, a gyertyaégetésre alkalmas 
hellyel kiképzett darabok közé tarto-
zik. Közelében található egy hasonló 
példány, amely szinte teljesen a földbe 
süllyedt, letört, feliratából nem sok ol-
vasható. 

A harmadik hasonló áttört darab az 
előző kettőtől nem messze, északkelet 
irányban található. Méretei: 87 cm 
széles, 7,8 cm vastag, a lyuk átmérője 
18 cm. Részben elsüllyedt, jelenleg 70 
cm van a földfelszín fölött. Ennek fel-
irata:

1842
E SIRBAN NYUGUSZNAK

HAROM ARTATLANOK IST/V
N MOSES JULIANA KEREK

ES MIKLOS KISDEDJE GYTES
T PORAI

Mindhárom gyerek himlőben halt 
meg. A sírkövön jelzett esztendőben 
nagy járvány pusztított, a faluban 

1mintegy 18 gyerek veszítette életét.
Hasonló tragédiáról tanúskodik 

egy másik sírfelirat, amely szerint 
egyszerre három testvér veszíti életét. 
Ez esetben az anyakönyvek is némák 
maradnak, mint a sírkő, amelynek fel-
ső része letört, felirata jelentősen 
megrongálódott, jelenleg kidőlt 
állapotban van.

Méretei: vastagsága 24 cm, széles-
sége 45 cm, hossza 80 cm. Felirata:

1866
HAROM TESTVER
NYUKSZIK E TE

METO SIRBA
(???) PET

ER ES KEDVES
LASZLOJA

Az unitárius temetőbe, mint láthat-
tuk, református előkelőségeket is te-
mettek. Így találjuk itt a Borsai Nagy 
család egyik tagját. A família erede-
tileg Fehér vármegyében volt birto-
kos. A Fehér vármegye élén álló fő-
ispán kétszer nősült, és mindkét eset-
ben igen előkelő házastársat válasz-
tott: előbb derzsi Petki Erzsébetet, 
majd Toroczkai Katát vette feleségül. 
Feltehetően az ő fia, György háza-
sodik be a bögözi Farkas családba, 

2nőül véve Krisztinát.  Ennek a család-
nak az egyik női leszármazottja, Te-
rézia ment férjhez Gyárfás Zsigmond-
hoz, közös gyerekük 1815-ben szü-
letett. A fiút Lajosnak nevezték el. Te-
rézia 1830. december 16-án gutaütés-
ben meghalt. A temetést férje is csak 
pár hónappal élte túl, 1831 márciusá-
ban vérhasban 40 esztendősen el-
hunyt. Az ő sírkövét nem találtuk meg 
a temetőben. Terézia sírköve a cinte-
rem délnyugati felében van. Magas-
sága 100 cm, szélessége 85 cm, vas-
tagsága 35 cm, háta domború. Fel-
irata: 

1830
BORSAI TRESIA TSTET
FEDEZI E SETT BOLT

KINEK KESERGI ELEST(T)?
GYARFAS SIGMOND AKI 

VOL/(T)?
FERJE 20 S NEGY ESZTNDO/KT

ELT T/SAK HARMINTZ 8 
EVEKIG

A mohás sírkövek között megtalál-
juk a gyülekezet elhunyt lelkészeinek 
állított emlékeket is. Hasonló találha-
tó a templom déli szélénél. Maga a kő 
kidőlt, hossza 90 cm, szélessége 50 
cm, vastagsága 20 cm, felső része le-
kerekített.

1871
IT NYUKSZIK
T. TSEREI MO
ZES URUNITA

RIUS PAP
ELT 50 EVET
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1866
IT NYUKSZI VE
RES ROZSALIA
TSEREI MOZE

S NO 34 EVES KO
RABA TT ESET

SIRBOLTBA

1871 márciusában az idős Cserei 
Mózes pap, aki 1837-től állt a szent-
mártoni egyházközség élén, 50 esz-
tendős korában elhalálozott. Temetési 

3költsége 21 forint 66 krajcárt tett ki.  
Ekkor az espereshez azzal a kéréssel 
fordult a presbitérium, hogy amíg új 
papot nem választ a gyülekezet, addig 
a papi szolgálatra ideiglenesen nevez-
zen ki valakit. Az átmeneti időszak 
nem tartott sokáig, ugyanis május 29-
én a püspök ki is nevezte a gyülekezet 
új lelkészét, Dombi Mózest. A másik 
sírkő a pap feleségéé, Veres Rozáliáé. 
Ez is a templomtól délre található. En-
nek hátoldala nincs kifaragva, hossza 
68 cm, szélessége 48 cm, vastagsága 
26 cm.

A temetőkertben találunk érdekes 
sírköveket is. Ilyen a Gábor Ároné, 
aki feltehetően Gábor Ferenc és Deák 
Mária fia volt. Gábor Ferenc 1832-
ben nemes adakozásában elkészíttette 
az új szószék karzatát.

A sírkő félkör alakú, alja törött, 
szélessége 91 cm, jelenlegi hossza 49 
cm, a cinterem délnyugati sarkában 
található:

1841
IT NYUKSZIK GA
BOR ARON AKI 6

EVEKET ELT

A középkori hagyományoknak 
megfelelően a szentmártoni gyüleke-
zet temetője is a templom környezeté-
ben helyezkedett el. Ekkor nem csu-
pán a templom köré, hanem magában 
az épületbelsőben is igen nagy gyako-
risággal temetkeztek.

A templombelsőben való temetke-
zésre vonatkozó első tiltó rendelke-

4zésre 1614-ből van adatunk.  A tiltá-
sokat a későbbiekben nem mindig tar-
tották be. 1690-ben a tatár támadás so-
rán elhunyt Bíró Gábor testét szintén a 
templomban helyezték örök nyuga-
lomra. A rendelkezéseket, úgy tűnik, 
az elkövetkező évszázadok során is 
sorozatosan megszegték, hiszen még 
1834-ből is találunk utasítást, amely 
tiltja a templombelsőbe való temet-
kezést: „nem engedvén meg a felséges 
Rendelesek a temetkezést a mezöröl a 
faluba be hozni, parantsoltatik, hogy 
a templom mezeire senki halottját te-

 5metni ne merészelje büntetés alatt” .
A temetőkertbe temetkeztek a 

szentmártoniak mellett a leányegyhá-
zak tagjai is. Nekik külön rész volt 
fenntartva. 1625-ben, amikor a temp-
lom erődítésén összekülönböznek a 
filiák és az anyaegyház, a kis egy-
házak tagjai követelték, hogy a te-
metőkert rájuk eső részébe szabad be-
járási joguk legyen, illetve, hogy oda 
ne építkezzenek a szentmártoniak, 
mivel ott őseik pihennek.

Az erődítést követően a belső épü-
letek eléggé leszűkítették a kerítőfa-
lon belüli területet, ezért fokozatosan 
a külső részekre kezdtek temetkezni. 
1851-ben e terület bekerítését rendelte 
el a vizsgálószék: „a temetkező hely 

külön saját birtoka a megyének a 
Templom várfala mellett, melybe más 
felekezetüek is temetkeznek engedmé-
nyezés mellett. Ezen temetö mind a 
holtak iránti kegyelet, mind sajátsági-
ság tekintetéből mulhatatlanul ke-
mény sántzal, gyepüvel békeritessék”. 
Következő évben „hátul sánczal s ar-
ra ültetett élő gyepűvel, elöl nagy ka-
puval el látott deszka kertel bé kerít-
tetett”. 1861-re már ez a temetőrész is 
betelt: „a használatban levö temetke-
zö hely már annyira tölt elödök po-
raival, hogy minden sirgödör kiásá-
sakor a holtak csontjai hányatnak ki”. 
1866-ban az újonnan nyitott temető-
höz „Dombi Mózes, Kolesa Mihály 
gör. egyh. hitü tulajdon szántóföld-
jükből egy-egy darabocskát szakasz-
tottak s az eklézsia birtokába adták”. 
Ennek újbóli bekerítését 1871-ben 
rendelte el a vizitáció: „az eklézsiai 
temető kertek a községi határtól 
sánczal való elválasztása és illeg bé 
kerítése a lehető leg rövidebb idő alatt 
a presbitériumnak felelet terhe alatt 

6meg rendeltetik” . 
1877-ben a templomkerítésen kí-

vül eső temetőkertre rostélyos kaput 
rendeltek zsindelyfödél alatt, mely-
nek elkészítéséért 2 forint 96 krajcárt 
fizettek, deszkáért pedig 6 forint 20 
krajcárt.

Az említett temetőt még napjaink-
ban is használja a gyülekezet. A régi, 
19. századi, már részben elsüllyedt 
sírköveket az egyházközség kiásatja 
és a temetőkert északi felében, a kö-
zösségi ház mögött gyűjti össze. Szá-
mos, már részben eltemetett sírkő még 
az eredeti helyén áll.

Nyárádi Zsolt
Zólya Levente

1. Román Országos Levéltár Hargita megyei Ki-
rendeltsége, Csíkszereda. F 47. Anyakönyvek 
1779–1847. 363.
2. Bicsok Zoltán: Fondok és gyűjtemények a Román 
Országos Levéltár Csíkszeredai Igazgatóságának 
kezelésében. Örökségünk, II. évf. (2009) 4. sz.
3. Unitárius Egyházközségi levéltár (továbbiakban 
HUEkL) Megyei Tanáts jegyzö könyv 1846–1888. 
11. köteg, 76-77.
4. HUEkL 4. irat / 1783.
5. HUEkL Az Homorod Szent Mártoni Unitária Ecc-
lésia Protocolluma mely készíttetett Déák András 
curátorságában Springer Josef által 1809–1846. 116.
6. HUEkL Megyei számadás jegyzőkönyv 1847– 
1897. Lásd az illető évek bejegyzéseit.
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földbe, jelenlegi magassága 32 cm. A 
felirat az 1847–1850 közötti gondnok 
nevét említi. Felesége Kádár Mária, ki 
1897-ben, férje halála után egy 60 fo-
rint értékű úrvacsora kelyhet adomá-
nyozott a gyülekezetnek.

déli oldal:
IT NYUKSZIK ID. KADAR 

FERENTZ PORTETEME
KINEK 74 EV VALLA E 

MULANDO VILAGON (L)
ELETE : SZULETET
1811be CSALADIT 

ELRENDEZESE UTAN ELHUNYA 
1885be

VID FEL EGI KIRALY LELKET 
SZENT 

KEZEDBE
északi oldal:

BEKESEGBEN LEFEKSZEM ES 
ELALUSZOM MERT

TE URAM EGYEDUL ADSZ 
BATORSAGOS

LAKAST ES LELKEMNEK 
ORSZAGODBAN ÖRÖK

NYUGODALMAT

A malomkő sírkőként való má-
sodlagos felhasználása érdekes szín-
foltját jelenti a szentmártoni anyag-
nak. A kő középen kónuszosan átfúrt, 
erőteljes kopásnyom van rajta. Felső 
része ívesre faragott. Ez a temető déli 
részén található, a cinteremfalon kí-
vül. 101 cm széles, a lyukátmérő 7,5 
cm, vastagsága 5 cm, 55 cm áll ki a 
földből. Közepére egy keresztet vés-
tek, amelynek felső része mára már 
letört. Felirata:

1833(?)
EROS JANOS

ELT 104 ESZTEN
DOT

Ez a malomkőből készített sírkő az 
áttört, a gyertyaégetésre alkalmas 
hellyel kiképzett darabok közé tarto-
zik. Közelében található egy hasonló 
példány, amely szinte teljesen a földbe 
süllyedt, letört, feliratából nem sok ol-
vasható. 

A harmadik hasonló áttört darab az 
előző kettőtől nem messze, északkelet 
irányban található. Méretei: 87 cm 
széles, 7,8 cm vastag, a lyuk átmérője 
18 cm. Részben elsüllyedt, jelenleg 70 
cm van a földfelszín fölött. Ennek fel-
irata:

1842
E SIRBAN NYUGUSZNAK

HAROM ARTATLANOK IST/V
N MOSES JULIANA KEREK

ES MIKLOS KISDEDJE GYTES
T PORAI

Mindhárom gyerek himlőben halt 
meg. A sírkövön jelzett esztendőben 
nagy járvány pusztított, a faluban 

1mintegy 18 gyerek veszítette életét.
Hasonló tragédiáról tanúskodik 

egy másik sírfelirat, amely szerint 
egyszerre három testvér veszíti életét. 
Ez esetben az anyakönyvek is némák 
maradnak, mint a sírkő, amelynek fel-
ső része letört, felirata jelentősen 
megrongálódott, jelenleg kidőlt 
állapotban van.

Méretei: vastagsága 24 cm, széles-
sége 45 cm, hossza 80 cm. Felirata:

1866
HAROM TESTVER
NYUKSZIK E TE

METO SIRBA
(???) PET

ER ES KEDVES
LASZLOJA

Az unitárius temetőbe, mint láthat-
tuk, református előkelőségeket is te-
mettek. Így találjuk itt a Borsai Nagy 
család egyik tagját. A família erede-
tileg Fehér vármegyében volt birto-
kos. A Fehér vármegye élén álló fő-
ispán kétszer nősült, és mindkét eset-
ben igen előkelő házastársat válasz-
tott: előbb derzsi Petki Erzsébetet, 
majd Toroczkai Katát vette feleségül. 
Feltehetően az ő fia, György háza-
sodik be a bögözi Farkas családba, 

2nőül véve Krisztinát.  Ennek a család-
nak az egyik női leszármazottja, Te-
rézia ment férjhez Gyárfás Zsigmond-
hoz, közös gyerekük 1815-ben szü-
letett. A fiút Lajosnak nevezték el. Te-
rézia 1830. december 16-án gutaütés-
ben meghalt. A temetést férje is csak 
pár hónappal élte túl, 1831 márciusá-
ban vérhasban 40 esztendősen el-
hunyt. Az ő sírkövét nem találtuk meg 
a temetőben. Terézia sírköve a cinte-
rem délnyugati felében van. Magas-
sága 100 cm, szélessége 85 cm, vas-
tagsága 35 cm, háta domború. Fel-
irata: 

1830
BORSAI TRESIA TSTET
FEDEZI E SETT BOLT

KINEK KESERGI ELEST(T)?
GYARFAS SIGMOND AKI 

VOL/(T)?
FERJE 20 S NEGY ESZTNDO/KT

ELT T/SAK HARMINTZ 8 
EVEKIG

A mohás sírkövek között megtalál-
juk a gyülekezet elhunyt lelkészeinek 
állított emlékeket is. Hasonló találha-
tó a templom déli szélénél. Maga a kő 
kidőlt, hossza 90 cm, szélessége 50 
cm, vastagsága 20 cm, felső része le-
kerekített.

1871
IT NYUKSZIK
T. TSEREI MO
ZES URUNITA

RIUS PAP
ELT 50 EVET

11
ÖRÖKSÉGÜNK V. évf. (2011) 4. sz.

1866
IT NYUKSZI VE
RES ROZSALIA
TSEREI MOZE

S NO 34 EVES KO
RABA TT ESET

SIRBOLTBA

1871 márciusában az idős Cserei 
Mózes pap, aki 1837-től állt a szent-
mártoni egyházközség élén, 50 esz-
tendős korában elhalálozott. Temetési 

3költsége 21 forint 66 krajcárt tett ki.  
Ekkor az espereshez azzal a kéréssel 
fordult a presbitérium, hogy amíg új 
papot nem választ a gyülekezet, addig 
a papi szolgálatra ideiglenesen nevez-
zen ki valakit. Az átmeneti időszak 
nem tartott sokáig, ugyanis május 29-
én a püspök ki is nevezte a gyülekezet 
új lelkészét, Dombi Mózest. A másik 
sírkő a pap feleségéé, Veres Rozáliáé. 
Ez is a templomtól délre található. En-
nek hátoldala nincs kifaragva, hossza 
68 cm, szélessége 48 cm, vastagsága 
26 cm.

A temetőkertben találunk érdekes 
sírköveket is. Ilyen a Gábor Ároné, 
aki feltehetően Gábor Ferenc és Deák 
Mária fia volt. Gábor Ferenc 1832-
ben nemes adakozásában elkészíttette 
az új szószék karzatát.

A sírkő félkör alakú, alja törött, 
szélessége 91 cm, jelenlegi hossza 49 
cm, a cinterem délnyugati sarkában 
található:

1841
IT NYUKSZIK GA
BOR ARON AKI 6

EVEKET ELT

A középkori hagyományoknak 
megfelelően a szentmártoni gyüleke-
zet temetője is a templom környezeté-
ben helyezkedett el. Ekkor nem csu-
pán a templom köré, hanem magában 
az épületbelsőben is igen nagy gyako-
risággal temetkeztek.

A templombelsőben való temetke-
zésre vonatkozó első tiltó rendelke-

4zésre 1614-ből van adatunk.  A tiltá-
sokat a későbbiekben nem mindig tar-
tották be. 1690-ben a tatár támadás so-
rán elhunyt Bíró Gábor testét szintén a 
templomban helyezték örök nyuga-
lomra. A rendelkezéseket, úgy tűnik, 
az elkövetkező évszázadok során is 
sorozatosan megszegték, hiszen még 
1834-ből is találunk utasítást, amely 
tiltja a templombelsőbe való temet-
kezést: „nem engedvén meg a felséges 
Rendelesek a temetkezést a mezöröl a 
faluba be hozni, parantsoltatik, hogy 
a templom mezeire senki halottját te-

 5metni ne merészelje büntetés alatt” .
A temetőkertbe temetkeztek a 

szentmártoniak mellett a leányegyhá-
zak tagjai is. Nekik külön rész volt 
fenntartva. 1625-ben, amikor a temp-
lom erődítésén összekülönböznek a 
filiák és az anyaegyház, a kis egy-
házak tagjai követelték, hogy a te-
metőkert rájuk eső részébe szabad be-
járási joguk legyen, illetve, hogy oda 
ne építkezzenek a szentmártoniak, 
mivel ott őseik pihennek.

Az erődítést követően a belső épü-
letek eléggé leszűkítették a kerítőfa-
lon belüli területet, ezért fokozatosan 
a külső részekre kezdtek temetkezni. 
1851-ben e terület bekerítését rendelte 
el a vizsgálószék: „a temetkező hely 

külön saját birtoka a megyének a 
Templom várfala mellett, melybe más 
felekezetüek is temetkeznek engedmé-
nyezés mellett. Ezen temetö mind a 
holtak iránti kegyelet, mind sajátsági-
ság tekintetéből mulhatatlanul ke-
mény sántzal, gyepüvel békeritessék”. 
Következő évben „hátul sánczal s ar-
ra ültetett élő gyepűvel, elöl nagy ka-
puval el látott deszka kertel bé kerít-
tetett”. 1861-re már ez a temetőrész is 
betelt: „a használatban levö temetke-
zö hely már annyira tölt elödök po-
raival, hogy minden sirgödör kiásá-
sakor a holtak csontjai hányatnak ki”. 
1866-ban az újonnan nyitott temető-
höz „Dombi Mózes, Kolesa Mihály 
gör. egyh. hitü tulajdon szántóföld-
jükből egy-egy darabocskát szakasz-
tottak s az eklézsia birtokába adták”. 
Ennek újbóli bekerítését 1871-ben 
rendelte el a vizitáció: „az eklézsiai 
temető kertek a községi határtól 
sánczal való elválasztása és illeg bé 
kerítése a lehető leg rövidebb idő alatt 
a presbitériumnak felelet terhe alatt 

6meg rendeltetik” . 
1877-ben a templomkerítésen kí-

vül eső temetőkertre rostélyos kaput 
rendeltek zsindelyfödél alatt, mely-
nek elkészítéséért 2 forint 96 krajcárt 
fizettek, deszkáért pedig 6 forint 20 
krajcárt.

Az említett temetőt még napjaink-
ban is használja a gyülekezet. A régi, 
19. századi, már részben elsüllyedt 
sírköveket az egyházközség kiásatja 
és a temetőkert északi felében, a kö-
zösségi ház mögött gyűjti össze. Szá-
mos, már részben eltemetett sírkő még 
az eredeti helyén áll.

Nyárádi Zsolt
Zólya Levente
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