
S. LACKOVITS EMŐKE 

A KÖVESKÁLI 
FELSŐ ÉS ALSÓ REFORMÁTUS TEMETŐ 

XVIII. ÉS XIX. SZÁZADI SlRJELEI 

Balassa Iván a magyar temetők néprajzi kuta
tásának feladatait összegző tanulmányában meg
állapította: ,,A temető egység és állandóan válto
zó alakú kapcsolatban áll az élő településsel, a 
faluval."1 Ez a kapcsolat figyelhető meg, követ
hető nyomon a Káli-medencei községek történe
ti—néprajzi vizsgálatának központi községében, 
Köveskálon. Fényes Elek a következőket írja 
1836-ban a faluról: „Köves Kálla magyar mező
város a Balatontól csak 1 órányira; 297 kath. 
24 evang. 654 ref. 27 zsidó lakja . . . Szántóföldje 
kevés, mert határját nagyobb részt szőllők fog
lalják el, melyek igen nemes bort teremnek . . ."2 

Református lakosságának nagy része kisnemesi 
eredetű, amelyet a XVIII . sz.-i különböző lélek-
összeírások és a családi levéltárak adatai igazol
nak. 

A nemesi családok többségének utódai ma is a 
községben élnek. Az elődökről a családi hagyo
mányok, a korabeli nagyszámú írásos dokumen
tum és a temetők még meglévő sírj elei vallanak. 
Bár e munkának most nem feladata a temetkezés 
rendjének, a családszerkezet, a rokonsági rend
szer és a temető összefüggésének a vizsgálata, 
annyit azonban meg kell említeni, hogy mindkét 
vizsgált temetőben a nemzetségi temetkezés nyo
mai figyelhetők meg, a rokonsági foltok, sírcso
portok körülhatárolhatók. Elvileg soros temetke
zés volt, amely egyes családok, rokoni csoportok 
esetében idegenek közbeékelődését eredményez
te. Azonban nem ez volt az uralkodó elv. A fő 
törekvés napjainkig az egy „rokoni ágba" (nem
zetségek) tartozóknak a lehetőség szerint egymás 
mellé temetése. Ez figyelhető meg a Győrffy, 
Pálffy, Kenessey, Csekö, Nagy, Sebestyén, Gye-
nis, Kövesdy, Gombás, Szalay stb. családok és 
leszármazottaik esetében. Tehát a hivatalos, az 
egyház áltál is szorgalmazott sorba temetkezés 
mellett a nemzetségi temetkezés az uralkodó a 
legutóbbi időkben is. Az egyes ,,ösi" családok 
tagjait és leszármazottait többségében ugyanúgy 
a temetőnek egyazon részén találjuk meg pl. a 
Győrffy, Pálffy, Kenessey, Csekő, Sebestyén, 
Gyenis, Nagy, Kövesdy, Gombás, Szalay, Szigeti 
stb. családokat — mint padjukat a templomi 
ülésrendben vagy lakóházaikat a falu telepü
lésrendjében.5 

Balassa Iván a temetőnek nemzetségek szerin
ti felosztását református sajátságnak tartja. Vi
dékünkön a két köveskáli és a monoszlói refor
mátus temetőn kívül ugyanez megfigyelhető 
Kékkúton a róm. kat. kisnemesek között első

sorban, de Salföld róm. kat. lakói között is. Utób
bi községben egyetlen nemes sem élt.4 

Köveskálnak két temetője van: az alsó a falu 
Ny-i részén (a faluhoz ugyan közelebb található 
— ezért is nyitották meg —, azonban alacsony 
fekvésénél fogva a talajvíz szintje nedvesebb 
időszakokban nagyon megnő, ezért i lyenkor 
kényszerűségből ismét használják a felső teme
tőt, megtartva a közösség által elfogadott temet
kezési rendet) a felső pedig a falu K-i részén. 
Mindkét helyen külön bekerített a reformátu
soknak is, a róm. katolikusoknak is a temető
kertje, amelyet a temetőárok vesz körül. Bálint 
Sándor megállapítása, hogy ,,a temető öregek 
tudatában máig szakrális térségnek számít, amit 
a körülárkolás, kerítés: a profán világtól való el
határolás is kifejezésre juttat."0 Ez esetünkben is 
helytálló. Pl. a temetőbe járás is a vallás gyakor
lásának számít. Ugyanakkor ez az elhatárolás az 
állatoktól is védte a sírokat,6 általános funkciója 
volt. 

A két temető közül a „felső temető" a régibb, 
ahol a legkorábbi sírjel 1776-ból való, egyike 
lehet az első síroknak azután, hogy 1767-től a 
templom körüli temetőben megszűnt a temetke
zés. Ez a református temető a legrégebbi, mellet
te található a római katolikusoké, amelyben XIX. 
sz. végi, többségben pedig XX. sz. eleji sír jelek 
figyelhetők meg, hisz római katolikusok csak 
elenyésző létszámban voltak a XVIII . sz.-ban és 
a XIX. sz. második feléig református lakosságú 
Köveskálon. Padányi Bíró Márton 1745. évi 
lélekösszeírásában mindössze tíz katolikus család 
szerepel csak. 

A katolikus temető mellett közvetlenül talál
juk azt a temetörészt, amelybe az evangélikusok 
temetkeztek. Feltehetően XVIII . sz. végi, bizo
nyíthatóan pedig XIX. századi sírjelekkel. Ide a 
XIX. sz. közepe körül reformátusok is temet
keztek. 

Az alsó református temetőben a legrégibb sír
jel a XIX. sz. 60-as éveiből származó, ugyanis 
ekkor mérték ki a rétekből ezt a temetőt. Száj
hagyomány őrzi (amely anyakönyvileg is igazol
ható), hogy az „alsó temető" első halottja a kole
rában elhalt nemes Hegyi Imre volt. Sírjele első 
a temetőben. 

A köveskáli ref. vegyes anyakönyvben a 
következő bejegyzés található: 

„Emlékezet okáért: A köveskállai helv. hitvsú 
nemes közönség az országút mentében tagozás 
alkalmával méretett új temetökertje 1867. márcz. 
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1-én szenteltetett fel, hova az alkalommal Hegyi 
Imre temettetett először, a köveskálai kántus 
ékes és összhangzatos zengedezese után helybeli 
lelkész tisztelendő Sebestyén Gábor alkalmi be
szédet tartott 1. Moses 3 tói- 19 vers — ,,Por 
vagy és porrá kell lenned" — igékről az ott val
láskülönbség nélkül megjelent részvételt tanúsí
tott nagy számú gyülekezet előtt. 

feljegyezte Márcz 2-án 
1867 

Sebestyén Gábor tiszt, lelkész" 

Mellette a római katolikus temetőben a legré
gibb sírjel a XIX. sz. második feléből való, bár 
a temető fekvése arra utal, hogy a református 
temetőnél később kezdték itt a temetkezést. 

Pócs Éva a Néprajzi Lexikonban a sírjelt a 
következőképpen határozza meg: ,,A halott sír
jának jelét jelző objektumok, amelyek általában 
a halott vallását, gyakran nemét, korcsoportját 
is jelölik. A fejfák és a sírkeresztek mellett elő
fordultak minden felekezetnél a sírkövek is." ' 

A protestáns temetőket megvizsgálva meg
állapítható, hogy a kő sírjel állítása már a XVIII . 
sz. végétől, a XIX. sz. fordulójától általános volt. 

Ennek oka elsősorban a vidék kőben való gaz
dagsága, másodsorban pedig magyarázható egy, 
a nemesi családokat és módos parasztgazdákat 
jellemző, polgárosultabb ízléssel is. (Hisz a kor
szakban a római katolikus lakosságnak a módo-
sabbja állított csak kő sírjelet, amelyet a felira
tokban foglaltakon túl kevés számuk is bizo
nyít. Bár amint utaltunk rá, a XIX. sz. közepéig 
a katolikus lakosság száma is elenyésző volt.) 

Nóvák László a Duna—Tisza közén végzett ku
tatásai alapján mondotta ki, hogy a sírköveknek 
két nagy csoportja különíthető el: az egyiket a 
falvak és mezővárosok módos rétege állíttatta, 
vörös mészkőből, majd szürke és fekete gránitból 
kőfaragókkal készíttetve. Ezek általában típus
tervek szerint készült tábla alakú sírkövek vagy 
nagyméretű obeliszkek. Ez a polgáriasult teme
tői kultúra később a falusi sírköállítás szokására 
is hatott. A sírkövek másik csoportját egysze
rűbb kőből helyi kőművesek faragták szerény, de 
változatos formára.8 Utóbbiakra vidékünkön is 
találunk szép 18—19. századi példányokat, hisz 
ez a terület kőfaragó-hagyományokkal rendel
kező vidék. 

A két református temetőben összesen harminc
egy (a katolikus temetőben öt) XVIII . század 
végi és XIX. századi sírkövet találtam. Nagy 
részük szürkés-zöldes színű homokkőből készült, 
de található vörös és fehér mészkőből való is. 
Valamennyit erősen megrongálta az időjárás vál
tozása. A XIX. század második felében már fehér 
márvány és szürke vagy fekete gránit sírköveket 
is állítottak. Ezek egy részének készítői is ismer
tek: Pápán vagy Keszthelyen, egy-egy Veszprém
ben, egyetlen pedig budapesti kőfaragó műhelyé
ben készült. Pápán Tollner és Krausz kőfaragó
mesterek készítettek sírköveket, többnyire refor
mátusoknak. Keszthelyen Polten mester műhe
lyéből kerültek ki sírkövek. Legtöbb a római 
katolikus temetőben található." Veszprémben 
Velty Ferenc, Budapesten Gerenday A. kőfaragó

mesterektől rendeltek sírköveket. Jankó János 
szerint Székesfehérvárról hozott sírköveket is 
állí tottak a Balaton mellékén.10 

Természetesen a készítő mesterek felsorolása 
hiányos, és egyelőre csak azok ismertek a XIX. 
sz. második felétől, akiknek neve és műhelyének 
feltüntetése a sírkövön megtalálható. A további 
vizsgálódás feladata, hogy a XVIII . századi és a 
XIX. sz. első felének sírkökészítő mestereit fel
kutassa. E közlemény célja most csak a meglévő, 
feliratát olvasható, v. adatait kiderített XVIII— 
XIX. századi anyag bemutatása. (A sírkövek 
méreteit a XVIII . sz.-i kövek ma még pontatlan 
adatai miatt nem közlöm.) 

1. Az alsó református temető egyik legrégibb 
sírjele 1776-ból származik. Homokkőből készült, 
felső részén nyújtott, félkör alakú lezárással. 
Ez a része durván megmunkált, kis kiugró váll 
kapcsolja a felirati mezőhöz. A záróív alatt 
középtájon egy domború kőrozetta, mellette bal
ról a, jobbról a bevésés. Az akkori lelkésznek 
állították a követ, akinek a családneve egy 1747-
ből származó köveskáli házösszeírásban is sze
repel. 

A sírjel felirata a következő: 

„Megholt nagypén 
tekén a Krisztusszol 
gája Naszályi Száz 1st 
ván s itt van kamaraia 
Midőn ezer hétszáz 
hetven hatod tája 
folyna igy irt Zsol
dos János vöp enna 
ja élt LXIV évet 
Praedikator volt 
XXXVI. észt. 

A felirati mező alján kődomborítású koponya 
és két, keresztbe tett lábszárcsont látható. 

Abb. 1. Grabstein von István Naszályi Száz, 1776 
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(í. sz. ábra) Az anyakönyvben ez áll a tisztele
tes temetéséről: ,,1776. mens. Április die 9. Néhai 
Tiszteletes Túdos Férfiú Naszalyi István Uram el 
temettetett két Tanítással, minekutána élt 64 esz
tendőket, actorok voltak Tot Vasonyi Praedika-
tor Tiszteletes Somogyi István Uram, és B. füredi 
Praedikator Fúró Mihály. Volt búcsúztatás is." 

2. Formája, díszítménye és technikája alapján 
XVIII . század végi a következő vöröskő sírjel, 
amelynek felirata majdnem a felismerhetetlen
ségig elkopott. Hasonlóan az eddigiekhez, a felső 
része félkörívben meghajló, fent középen volu-
tára emlékeztető domború kődísszel, alatta dom
ború kőrozettával. Ezután következik a feliratot 
tartalmazó tábla: 

,, Nemes 
Csatari 
Akit e sírhalom fedi 
Köveskál Mező Városa 
Egyik volt " Innen már semmi 

nem látszik — feltehetőleg alapítója, amelyet a 
szájhagyomány ma is őriz. 

A halotti anyakönyvből megállapítható, hogy a 
XVIII . sz. második felében és a XIX. sz.-ban két 
Csatári Márton élt. Az egyik 1767. febr. 21-én 
halt meg és tanítással temették el. A másik 1835. 
márc. 23-án 65 esztendős korában (szül. 1770) 
sinlődésben hunyt el. A sírkő feltehetőleg az 
1767-ben eltemetett Csatári Mártoné, aki Csatári 
Lajos elődjével a történeti hagyomány szerint 
Köveskál alapítói közül került ki (2. sz. ábra). 

2. ábra. Csatári Márton sírköve 1767 (?) körül 

Abb. 2. Grabstein von Márton Csatári, um 1767 (?) 

3. Vörös mészkőből készült, félkör alakú felső 
lezárással, kiugró vállrésszel a tégla alakú felira
ti mezőhöz kapcsolódóan az alábbi díszítetlen sír
kő. 

Felirata: 
,,Néhai TT Mar 
ton István 
özvegye Gom 
bos Judit Asz 
szony élt 79 
észt. meghalt 
1821 Dik észt." 

(3. sz. ábra) 

3. ábra. Márton Istvánné Gombos Judit sírköve 1821 
Abb. 3. Grabstein von Istvánné Márton Judit Gombos, 
1821 

4. ábra. Györffy Pálné Somogyi Zsuzsanna sírköve, 1835 
Abb. 4. Grabstein von Pálné Györffy Zsuzsanna So
mogyi, 1835 
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4. A következő sírj el vörös mészkőből készült, 
felül nyújtott félkörívben végződő. Díszítése és 
felirata erősen kopott. A félköríves záródás pere
me alatt egymással szembefordítva két domború 
kövoluta látható. 

Alatta következik a felirat: 
,,1835 benn 
20 dik Februariusbann 
Halt meg ittenn nyugvó 
Ns Somogyi Zsuzsanna 

Ns Györfi Paálnak 
volt élte párja 

Harmadfél Észten " (innen ol
vashatatlan). 

A hátlapján a következő véset látható: 
„Élő 
Emlékezzél 
Halandóságodról" (4a. ábra.) 

4/a. ábra. Györffy Pálné sírkövének hátlapja 

Abb. 4/a. Rückseite des Grabsteines von Pálné Györffy 

Az anyakönyv tanúsága szerint 22 esztendős 
volt, és gyermekszülésben halt meg. 

5. Márványobeliszk áll a legmódosabb köves
káli család tagjainak a sírjánál. Díszítménye 
nincs, felirata szűkszavú: 

„Kaszás Dániel született 1771 
meghalt 1835 ik évben 

és neje Szényi Anna 
született 1786 
meghalt 1808." 

A síremléket 1835-ben állították (5. ábra). 

6. A felső részén félköríves, széles peremben 
és vállban végződő kőtábla a sírjel, amelyet 
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5. ábra. Kaszás Dániel és Szényi Anna síremléke, 1835 

Abb. 5. Grabstein von Dániel Kaszás und Anna Szényi, 
1835 

1843-ban állítottak. A felirat a táblán karcolt, 
amelyet tégla alakban is karcolással fogtak köz
re: 

,,Itt nyugszik 
Nmztes 
Sebestyén Juliánná 
Nmztes Györffy Pál 
Ur élte párja. Élt 
67 éveket meghalt 

1843" 
Az anyakönyv szerint a halál oka az öregség 
(6. ábra). 

6. ábra. Györffy Pálné Sebestyén Juliánná sírköve, 1843 

Abb. 6. Grabstein von Pálné Györffy Juliánná Sebes
tyén, 1843 



7. Az előzőhöz hasonlóan kiugró peremű, váll
ban végződő, felső részén körív hajlású, alul táb
lába végződő sírjel. Felső részének közepén dom
ború körbe foglalt körozetta a dísze. Felirata vé
sett: 

,,Itt nyugszik 
Balog István 
69 éves 
meghalt December 21 
1845" 

Halálának oka ínláz volt (7. ábra). 

7. ábra. Balogh István sírköve, 1845 

Abb. 7. Grabstein von István Balogh, 1845 

A Csekő leszármazottak (a Csekő nemzetség) 
őseik között tartják számon. A családi hagyo
mány szerint — amint Győrffyné Kenessey Kor
nélia, a családi hagyományok legmegbízhatóbb 
őrzője elmondotta — molnár volt, és holtan 
olyan nehéz, hogy hatan vitték ki a temetőbe. 

8. Széles, félköríves peremmel, kétoldalt vállal 
lezárt, alul tégla alakú táblában végződő, karcolt 
feliratú az 1846-ban állított, díszítetlen sírkő. Fel
irata: 

,,Itt nyugszik 
Nmztes 

Győrffy Pál Ur 
Ki élt 77 éveket 
Meghalt 1846" 

(Elhunyt öregségben) 

A tábla felső részének jobb és bal oldalán le
gyező formájú bevésés látható (8. ábra). 

9. Egyedülálló típust képvisel eddigi ismere
teink alapján a területen a következő sírjel, ame
lyet 1849-ben állítottak. Fent keretben végződő 
hajlított ív, alatta domború körozetta, majd kes
keny párkány és tábla alakú felirati mező, amely
nek síkjából kiugrik a szív alakú felirattábla." 

8. ábra. Györffy Pál sírköve. 1846 

Abb. 8. Grabstein von Pál Györffy, 1846 

9. ábra. Nagy Imre sírjele, 1849 

Abb. 9. Grabstein von Imre Nagy, 1849 

„Nagy Imre él 63 
Évi 's meghalt 1849 dik 
Évi Augustus 24 dik" (9. ábra). 

Halálát kolera okozta ." 

10. Megjelenésre a 2—7. sz. sírjelekhez hasonló 
a következő, az anyának és fiának állított, az 
eddigieknél hosszabb felirattal rendelkező, dí
szítetlen sírkő. Felirata: 
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„Itt nyugosznak az Urban 
N. Somogyi Julianna 
volt N. Nagy Lajosnö 
meghalt élte 53ik évében 
October 20-án 1862 

Károly keserves fia 
meghalt 19 éves korában 

december 21-én 1857. 
Áldás béke poraikra 

Emelte keserves apa (a többi olvasha
tatlan (10. ábra). A fiú tbc-(tüdővész)-ben halt 
meg. Anyja halálának sorvadás, apjáénak 1864-
ben gutaütés volt az okozója. 

Abb. 10. Grabstein von Lajosné Nagy Julianna Somo
gyi und seinem Sohn Károly, 1857 

11. Vörös mészköböl készült sírkő, félkör alakú 
felső lezárással, voluta- és rozettadíszitéssel, s a 
következő felirattal: 

,,E sirhalom alatt várja a 
feltámadást 

Györffy Pál hitvese 
Ns. Parragh Zsuzsanna 

Asszonyság 
első szülöttével 

élt 35 évet meghalt szülésben 
1858-ban Január 25-én 

Áldás béke hamvaikra" (11. ábra). 

12. Félkörívben, széles peremmel és vállal, 
keretezett tégla alakú táblában folytatódó felirati 
mezövei ellátott, felső részén domború körbe fog
lalt domború körozettával díszített a következő 
sírkő. Az évszám és a felirat egy része lekopott, 
azonban stílusjegyei alapján a XIX. sz. második 
felének sírjelei közé sorolható. Felirata: 

11. ábra. Györffy Pálné Parragh Zsuzsanna sírköve, 

Abb. 11. Grabstein von Pálné Györffy Zsuzsanna 
Parragh, 1857 

,,Itt nyugszik 
Györffy Zsófia 
Balogh Istvánnő 
Élt 55 éveket " 

(Innen olvashatatlan.) 

Beazonosítása eddig adatok hiányában nem 
volt lehetséges (12. ábra). 

12. ábra. Balogh Istvánné Györffy Zsófia sírköve, XIX 
sz. II. fele 

Abb. 12. Grabstein von Istvánné Balogh Zsófia Györffy 
II, Hälfte des XIX. Jahrhunderts 
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13. Félkörívlezárású, egyetlen hullámvonallal 
és szomorúfuzzel díszített, tégla alakú felirati 
táblás sírkő 1885-ből a következő, amelynek fel
irata: 

,,Itt nyugszik 
Pálffy Sándorné 

szül 
Györffy Lidia 

élt 59 évet 
áldás és béke hamvaira" (13. ábra). 

13. ábra. Pálffy Sándorné Györffy Lidia sírköve, 1885 

Abb. 13. Grabstein von Sándorné Pálffy Lidia Györffy, 
1885 

14. A XIX. sz. második feléből való, díszítmé-
nye és formája alapján a korszakban általában a 
legterjedelmesebb felirattal rendelkező sírjel. 
Fent az eddigiekhez hasonlóan peremmel ellátott, 
két alsó végén enyhén kifelé hajló, félköríves zá
ródású, alsó része vésett, keretes, felső jobb és 
bal oldalán legyeződíszú kőtábla. Felső részének 
közepén nyolc szirmú, aprólékosan megmunkált 
domború kővirág — minden bizonnyal rozetta 
díszíti. Vésett felirata a következő: 

„Itt 
E sirbann Nyugosznak 
Két testvér atyafiak 
Kik e földi éltekben 
Szüntelen együtt laktak 
Nemzetes Laki Erzsébet Asszony 
Néhai T. Sudár Nagy 
Sámuel Ur özvegye 
Élt 79 éveket és 
Nemzetes Laki Theresia 
hajadon aki élt 75 
Kimúltak e világból 
. . . . évben" (évszáma olvashatatlan.) 

Az eddigi, rendelkezésre álló anyakönyvi ada
tokból nem sikerült megállapítani a halálozás 
évét (14. ábra). 

14. ábra. Sudár Nagy Sámuelné Laki Erzsébet és Laki 
Terézia sírköve, XIX. sz. vége 

Abb. 14. Grabstein von Sámuelné Sudár Nagy Erzsébet 
Laki und Terézia Laki, Ende des XIX. Jahrhunderts 

Az alsó temető sírjelei a XIX. sz. második felé
ből valók, többnyire kőfaragómesterek műhelyé
ben készültek, a kor polgári ízlésének megfelelő
ek. Nagyságra, díszítményre és feliratra egyaránt 
különböznek a XVIII—XIX. sz. első felében álli-
tottaktól. Az első temető sirjeleinek felső záródá
sa változatosabb, mint a korábbi, felsőtemető-be-
lieké. A domború díszítmények eltűnnek, helyü
ket vésett ékí tmények foglalják el, ezek azonban 
szemben az előző korszak változatos kőrozettái-
val, egysíkúakká váltak, ugyanaz a bánatot jel
képező szomorúfűz jelenik meg minden sírkö-
vön. A feliratok általában — hasonlóan az előző 
korszakhoz — a sírban nyugvó nevét és születé
si, valamint halálozási évét tartalmazzák. Van 
egy-egy kifejezés, amely az eddigiekhez képest 
új, de a korszakban általánosan megtalálható a 
felirati táblákon: ,,E sir fedi hidegült tete
meit . . . " Egyetlen esetben beszél el a felirat csa
ládi tragédiát, amely itt ugyan egyedülálló, azon
ban a magyar nyelvterületről hasonló ismert.12 

Ez a versben elbeszélt tragikus esemény olyany-
nyira megfogta a köveskáliak képzeletét, hogy 
még ma is többen szó szerint idézik. 

A feliratok harmadik, kisszámú csoportja pe
dig érzelmes hangon fejezi ki a hátramaradottak
nak a sírban nyugvó iránti kegyeletét. 

1. Homokkőből készült, nyújtott, lekerekített 
felső ívvel a temető első sírköve. Erősen megko
pott, felirata olvashatatlan. Az anyakönyv tanú
sítja, hogy a temetőt felszentelő Hegyi Imrének 
állították, aki 1867. febr. 27-én „mellbajban" 
(tbc) hunyt el, 36 esztendős korában (15. ábra), 
Sírjele mellett még két hasonló található, ezek-
nek adatai azonban ma még kideríthetetlenek. 

2. Homokkőből készült, csúcsos felső lezárás
sal, kiugró vállal a következő: 
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/5. ábra. Hegyi Imre sírjele, 1867 

Abb. 15. Grabzeichen von Imre Hegyi, 1867 

/6. ábra. Kerkápoly Kálmán sírköve, 1870 

Abb. 16. Grabstein von Kálmán Kerkápoly, 1870 

Felirata: „Kerkápoly Kálmánnak 
e sir takarja hamvait 
bús özvegye és kisfia 
zokognak itt 

élt 27 évet 
meghalt 1870. júl. 5" (16. ábra). 

3. 4. A két sírkő egymás mellett anyáé és lá
nyáé. Vörös mészkőből készült, tégla alakú fel

irati mezővel, lekerekített felső résszel. Az anya 
N. Pongrácz Julianna dr. Györffy János ügyvéd 
járásbírónak volt hitvestársa. 

Györffy János azonban elhagyva családját, fe
leségül vette a fiatal, monoszlói születésű Kerká
poly Ágnest (aki előzőleg a balatonhenyei Dobi 
lelkész felesége volt), akivel élete végéig élt. El
ső felesége az 1871-ben Köveskálon dúló tífusz 
áldozata lett. A hagyomány szerint a nagy bánat 
is elősegítette korai halálát. Az volt a kívánsága 
halálos ágyán, hogy a lánya is kövesse őt, ne ma
radjon anyátlan árva. A családi tragédia 4 nap 
múlva a lány halálával, majd néMny év múlva 
Pongrác nevű fiúk elzüllésével végződött. 

17. ábra. Györffy Jánosné Pongrácz Julianna sírköve, 
1871 

Abb. 17. Grabstein von Jánosné Uyörtty Julianna 
Pongrácz, 1871 

A tragikus sorsú anyának és lányának sírjelei: 

„Tekintetes özvegy 
Pongrácz Julianna 

Asszony 
Hideg tetemeit fedi e sírhant 

élt 43 évet 
meghalt 1871 évi Január 12-én 

Béke és áldás hamvaira!" (17. ábra) 

,,Ezen sírban nyugszik 
Györffy Kornélia 
Huszonegy tavasznak 
Elhervadt rózsája 
Anyja mellett lánya 
Anyja után lánya 
A kegyetlen végzet 
De ha igy kívánja. 
Meghalt 1871. Január 16án 
Pihenjen csendben!" (18. ábra) 
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18. ábra. Györffy Kornélia sírköve, 1871 

Abb. 18 Grabstein von Kornélia Györffy, 1871 

19. ábra. Györffy István sírköve, 1874 

Abb. 19. Grabstein von István Györffy, 1874 

5. Lekerekített felső tagozattal, széles vállal a 
tégla alakú felirati táblához kapcsolódó a követ
kező sírjel, amelynek vésett szomorúfűz a dísze: 

,,E sírban nyugszik 
Györffy István 

élt 49 évet 
meghalt 1874. febr. 3. 

Béke poraira!" (19. ábra). 

6. Vörös mészkőből készült, díszítetlen sírkő, 
lekerekített felső résszel, alatta a felirati mező 
kezdetén kiugró párkánnyal: 

,,T. Paál Mária 
néhai 

T. Sebestyén M. 
volt Antalfai lelkész 

61 évig élt 
1874. év April 4-én meghalt 

10 éves hü özvegyének 
A gondos jó anyának 

hamvai fölé emelt 
gyermeki kegyelet emléke. 

T. Sebestyén Gábor és János 
lelkészek által 
Mária napján 

1882 
Áldás poraira!" (20. ábra) 

20. ábra. Sebestyén Mihály és Paál Mária síremléke, 
1882 
Abb. 20. Grabstein von Mihály Sebestyén und Mária 
Paál, 1882 

7. Fehér márványból készült, klasszicizáló dí-
szítményü — téglalap metszetű hasáb, felül fél-
körív-lekerekítéssel, két oldalán egy-egy félosz
loppal. 
Felirata: 

„Vörösmarty János 
élt 77 évet 
meghalt 1875. szept. 10. 

és neje 
Györffy Erzsébet 

élt 83 évet 
meghalt 1889. nov. 12. 
Áldás béke hamvaikon!" (21. ábra) 

8. Félkörívben lekerekített, körben széles, ki
ugró peremmel ellátott, tégla alakú felirati mező-
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21. ábra. Vörösmarty János és Györffy Erzsébet sírköve 
1875., ill. 1889 

Abb. 21. Grabstein von János Vörösmarty und Erzsébet 
Györffy 1875 bzw. 1889 

vei, benne a felirattábla felső részén fogazott sor
ral díszített sírjel, felső részének közepén vázá
ból aláomló lepellel: 

„Itt nyugszik 
Gödé József 
élt 75. évet 

megh. 1878 évi szeptember 17. 
Béke hamvainak!" (22. ábra) 

9. Szürke kőből készült sírjel, díszítetlen ha
sáb, güla alakú felső lezárással. 
Felirata: 

,,E 
sír fedi 

Györffy Antal 
hidegült tetemeit 

élt 47 évet 
meghalt 1880. augusztus 14 ikén 

Béke poraira" (23^ ábra). 

23. ábra. Györffy Antal sírköve, 1880 

Abb. 23. Grabsiein von Antal Györffy, 1880 

10. Klasszicizáló forma a következő, mészkőből 
készült sírkő. 

22. ábra. Gödé József sirjele, 1878 
Abb. 22. Grabzeichen von József Gode, 1878 

Felirata: 
,,Itt nyugszik 
Ns. Gyenis Sándor 
szül. 1824. szept. 19 
megh. 1881. máj. 22 

és fia 
Gyenis Károly 
szül. 1870. ápr. 29. 
megh. 1882. febr. 7." (24. ábra) 

11. Megjelenésre és kivitelre megegyezik a 9. 
sz. 21. ábrán látható sírjellel a következő. Díszít-
ménye nincs, felirata csak adatközlés. 

,, Itt nyugszik 
Ns. Györffy Imre 

élt 61 évet 
•j- 1882. júl. 31. 

és fia 
Györffy Balázs 

élt 30 évet 
-j- 1883. júl. 16. 

Áldás béke poraikra" (25. ábra) 

296 



•'j--?'ïta;;fei»ia 

24. ábra. Gyenis Sándor és fia Károly sírköve, 1882 

Abb. 24. Grabstein von Sándor Gyenis und seinem 
Sohn Károly, 1882 

26. ábra. Csemez Elekné Gyenis Árpádina sírköve, 1882 

Abb. 26. Grabstein von Elekné Csemez Árpádina 
Gyenis, 1882 

25. ábra. Györffy Imre és fia Balázs sírköve, 1882/83 

Abb. 25. Grabstein von Imre Györffy und seinem Sohn, 
1882/83 

12. Egyszerű, díszítetlen, fent gúla alakban 
végződő szürke, hasáb alakú sírkő a következő. 
Felirata: 

,,Itt nyugszik 
Csemez Elekné 

szül. Gyenis Árpádina 
élt 24 évet 

meghalt 1882. jún. 5. 
Béke poraira! 
Csemez Elek 
1849—1939" (26. ábra) 

Utóbbi sírjelnél az adatközlés változása is nyo
mon követhető. Az 1929-es 30-as évektől általá
nossá válik az elhunyt neve után a születés és 
halálozás évének egyszerű feltüntetése. Még a 
korábban jellegzetes „élt" és „meghalt" felirat is 
elmarad. 

(Megjegyzendő, hogy a férj másodszor is meg
házasodott, de felesége katolikus volt, akit a 
szomszédos katolikus temetőbe temettek el, míg 
a ref. férjet a ref. temetőbe első felesége mellé.) 

13. 14. Fehér márványból készült, lekerekített 
felső részel, klasszicizáló felirattáblával: 

„Györffy János 
ügyvédi s ny. 

m. kir. járásbíró 
élt 66 évet 

meghalt 1883. dec. 
Áldás poraira" 

(Az elhunyt volt a tífuszban meghalt Pongrácz 
Julianna férje.) 

Mellette, ugyanazon sírkertben, az övével 
megegyező sírjelen áll második feleségének fel
irata: 

„özvegy 
Györffy Jánosné 

született 
Karkapoly Ágnes 

emlékének 
szerető vérei 

született 1821 ben 
meghalt 1887 ben" (27. ábra) 

15. 16. Fehér márványból készült klasszicizáló 
sírjel mindkettő: gúla alakú felső résszel lezárt 
felirati táblával. 
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27. ábra. Györffy János és Györffy Jánosné Kerkapoly 
Agnes síremléke, 1883., ill. 1887 

Abb. 27. Grabstein von János Györffy und Jánosné 
Györffy Agnes Kerkapoly, 1883 bzw. 1887 

,,E sirban nyugoszik 
Kerkapoly Eszter 

férj. Györffy Dánielne 
egy jó mostoha anya 

(1819—1890) 
Áldás hamvaira" 

,,E sir takarja 
Györffy Dániel 

hamvait 
(1818—1890) 

Haló porában 
is áldják szerettei." 

(28. ábra) 

28. ábra. Györffy Dánielne Kerkapoly Eszter és 
Györffy Dániel síremléke, 1890 

Abb. 28. Grabstein von Dánielne Györffy Eszter Ker
kapoly und Dániel Györffy, 1890 

17. Homokköböl készült, tégla alakú sírjel, fel
ső részén háromkaréjos lezárással, csúcsívesre 
kiképzett felirati mezővel. Szülei állították korán 
elhunyt fiuknak, majd ők is ide temetkeztek. 

,,Ns. Csekő Sándor 
szül. 1870. febr. 9. 

megh. 1893. jan. 17. 
Ns. Csekö Gábor 

1831 — 1906 
Nagysz. Szalay Eszter 

1845—1926" (29. ábra) 

29. ábra. Csekö Sándor sírköve, 1893 
Abb. 29. Grabstein von Sándor Csekö, 1893 

Annyit jegyeznék még meg, hogy bár ennek a 
dolgozatnak nem témája, de a katolikus temető
ben is található öt, homokkőből készült, az előző
ekhez hasonló, csak feszülettel ellátott sírjel a 
múlt sz. második feléből. 

A két református temető sírkövei megjelené
sükben, megmunkálásukban és feliratukban nem 
sokban, avagy egyáltalán semmiben sem külön
böznek a környező falvakban találtaktól: akár a 
Balaton-felvidék többi falujának, akár a Bakony 
vidéke községeinek sírjeleivel vetjük össze. De 
ha a tágabb környéket vizsgáljuk, avagy a ma
gyar nyelvterület református közösségei által ál
lított sírköveket, akkor is hasonló jellegzetessé
geket, nemegyszer egyezéseket figyelhetünk 
meg.13 így esetünkben sem beszélhetünk helyi 
sajátságról, hanem a más protestáns vidékre is 
jellemző, a falusi kőfaragók által készített, polgá
ri és nemesi hatásokat tükröző, de a fából készült 
sírjelek ornamentikáját is alkalmazó sírjelekről. 
Ez a XVIII . sz. végi sírkövekről és a XIX. száza
diakról egyaránt elmondható. De nem szabad fi
gyelmen kívül hagyni a XIX. században egyre 
általánosabbá váló, városi kőfaragómühelyek ha-
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t á sá t sem, a k i k o r s z á g r é s z n y i t e r ü l e t e k e t is e l l á t 
t a k a l k o t á s a i k k a l , é s a k i k k ö z v e t í t ő s z e r e p e t j á t 
s z o t t a k a k ü l ö n b ö z ő f o r m á k és m o t í v u m o k t e r j e 
d é s é b e n is. 

A ké t t e m e t ő b e n a k ö v e k f e s t é sé r e e g y e t l e n 
p é l d á t s em t a l á l t a m . Leg fe l j ebb a b e t ű k e t fes te t 
t é k k i a r a n y - v a g y f e k e t e s z í n n e l . A d í s z í t ő m o t í 
v u m o k közü l a l e g g y a k r a b b a n az ős i n a p s z i m b ó 
l u m ; ö t fé le r o z e t t a é s a copf e m p i r , ill. k l a s sz i c i s 
ta l e g y e z ő d í s z , v o l u t a és k o s z o r ú fo rdu l e lő , 
m a j d a X I X . sz. m á s o d i k f e l ében fe lvá l t j a ő k e t a 
n a p j a i n k i g é lő , b á n a t o t k i fe jező s z o m o r ú f ű z . Pé-
t e r fy László s z e r i n t a d í s z í t m é n y e k n e m t e k i n t h e -

1. BALASSA IVÁN: A magyar temetők néprajzi 
kutatása. Ethn. (1973.) 225. 

2. FÉNYES ELEK: Magyarországnak s a hozzá kap
csolt tar tományoknak mostani állapotja statisztikai 
és geographiai tekintetben. Pest, 1836. 485. 

3. Erre vonatkozólag úttörő munka a szakirodalom
ban KÓS KÁROLY: A nemzetségi szervezet nyo
mai Rákosdon с tanulmánya. In: Kós K. Népélet és 
néphagyomány. Bukarest, 1972. 238—254. 
L. még: ÖRSI JULIANNA: Az alföldi mezővárosok 
temetkezési rendje. In: Előmunkálatok a Magyar
ság Néprajzához 10. Bp., 1982. 257—274. NÓVÁK 
LÁSZLÓ: A temető helye a halottkultuszban, külö
nös tekintettel a sír és sírjelölés kérdésére. (U.ott. 
285—307.) 

4. Vö. BALASSA IVAN i. m. 230. 
5. BÁLINT SÁNDOR: A szögedi nemzet III . 

1978/79—2. Szeged, 1980. 205. 
6. BALASSA IVÁN i. m. 229. 
7. PÖCS ÉVA: Sírjelek címszó a Néprajzi Lexikon IV. 

kötetében Bp., 1981. 452—459. 
8. NÓVÁK LÁSZLÓ: A Duna—Tisza köze temetői

nek néprajza. Cumania V. Kecskemét, 1978. 238— 
240. 

9. Az utóbbi időben a salföidi és a kékkúti római 
katolikus temetőt is megvizsgáltam, ahol kizárólag 
keszthelyi kőfaragómühelyéből származó (ahol ez 
feltüntetett!) sírköveket találtam. Ezek a sírkövek 
változatos formájú feszületekben végződnek, ahol 
különösen figyelemre méltóak a corpusok. Szent-
békkállán pedig a XIX. sz. második feléből négy 
szív alakú sírkő is található. (Utóbbit vö. Burgyán 
Miklós: Magyarországi szív alakú sírjelek. Ethn. 
1972. 342.) 

10. Vö. JANKÓ JÁNOS: A Balaton-melléki lakosság 
néprajza. Bp. 1902. 403. 

l l .BUfíGYAN MIKLÓS idézett tanulmányában ezt a 
típust sajátosan protestáns változatnak tartja há
rom másik variánssal együtt . Vö. Burgyán Miklós 
i. m. 333. 

12. Jómagam is gyűjtöttem Balatonhenyén, Erdélyben: 
Sajószentandráson, Kalotaszentkirályon és Ma-
gyarókerekén. 

13. Vö. SEBESTYÉN KÁROLY: Háromszéki sírkövek. 
Népr. Ért. (1907.) 105—109. 
PÊTERFY LÁSZLÓ: Faragott sírkövek és díszítmé-
nyeik a nagykendi temetőben: Folklór Archívum 7. 
(1977) 79—163. BURGYÁN MIKLÓS i.m. Ethn. 
(1972) 330—345. 
Jankó János: A Balaton-melléki lakosság néprajza. 
Bp., 1902. 403. MALONYAI DEZSŐ: A magyar nép 
művészete I V (Dunántúl) Bp., 1912. 356—360. — 
Magam Balatonhenye, Bakonygyepes, Felsőörs, 
Kékkút, Kővágóörs, Magyarpolány, Monoszló, 
Nagyalásony, Szentbékkáüa, Salföld valamint Ár-

t ö k c s u p á n a s í r k ő i l l u s z t r á c i ó j á n a k , m e r t a fej fa 
a n t r o p o m o r f m e g j e l e n í t é s é b e n m e g f o g a l m a z o t t 
k é p z e t a s í r k ö v e k e n m á s f o r m á t t a l á l v a j u t k i fe
j e z é s r e . 1 4 

A k u t a t á s t o v á b b i f e l a d a t a a k ő f a r a g ó k és k ő 
f a r a g ó m ű h e l y e k f e lku t a t á sa , a t e m e t ő k b e n — é s 
itt a v i z s g á l t t e r ü l e t e g é s z é r e , a K á l i - m e d e n c e 8-
k ö z s é g é r e g o n d o l o k — l é v ő s í r j e l e k e r e d e t é n e k , 
l e h e t ő s é g s z e r i n t k o r á n a k m e g á l l a p í t á s a és fe le
k e z e t e k s z e r i n t v a l a m e n n y i t e m e t ő b e n a f e l l e lhe 
tő d í s z í t m é n y c s o p o r t o s í t á s a és a m e n n y i b e n k i 
m u t a t h a t ó , a h e l y i s a j á t s á g o k m e g á l l a p í t á s a . 

kos, Illyefalva, Zabola és Kalotaszentkirály teme
tőit vizsgáltam e szempontból. Utóbbinál kimutat
ható a környékre jellemző helyi sajátság pl. a hosz-
szú, egész sorsot elbeszélő felirat vagy a foglalko
zásra utaló díszítmény. 

14. PÉTERFY LÁSZLÓ: Faragott sírkövek és díszítmé
nyek a nagykendi temetőben. Folklór Archívum 7. 
(1977) 79—163. 

Adatközlőim voltak, akiknek ezúton mondok köszöne
tet szíves segítségükért . Külön is hálás vagyok Györffy 
Kálmánné Kenessey Kornéliának kalauzolásáért, a két 
köveskáli temetőben értékes felvilágosításért, minden
kori fáradhatatlan segítségéért! A fényképfelvételeket 
Róka Lajos készítette. 
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MONOSZLÓ: 
Szilassy Kálmánné Kovács Irma 1915., Templom 
u. 7. 
Selmeczy Dezsőné Csekő Kornélia 1898., Hegyi u. 
Károly Gyuláné Sólyom Erzsébet 1899., Temp
lom u. 

SZENT BÉKKÁLLA: 
özv. Vajay Istvánné Fater Etel 1892., Kossuth 
u. 10. 
Oltárczy Lajos 1920., Kossuth u. 24. 
Körmendy Zoltánné Kéry Mária 1902., Kossuth 
u. 21. 
Is tvándy Jenőné Horváth Margit 1909., Kossuth 
u. 9. 
Cseh Mártonné Körmendy Katalin 1922., Jókai u. 3. 
Szegletes Istvánné Cseh Mária 1912., Petőfi u. 6. 
Marton Kornélia 1892., Kossuth u. 

KÉKKÜT 
Leier Ferenc 1923., Fő u. 

BALATONHENYE: 
özv . Mátyás Károlyné Somody Vilma 1894., Kos
suth u. 
Madár Margit 1911., Kossuth u. 49. 
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EMŐKE S. LACKOVITS 

GRABZEICHEN AUS DEM XVIII . UND XIX. JAHRHUNDERT IM OBEREN 
UND UNTEREN FRIEDHOF VON KÖVESKÁL 

Auch im Zentrum des Kai-Beckens, in Köveskál, 
erteilt der Friedhof über die sich ständig ändernde 
Besiedlung des Dorfes Auskunft. 

Bei den zwei erforschten Friedhöfen zeigen sich 
Spuren der Beerdigung von Nationalitäten, deren Ver
wandtschaftskreise und Grabtypen gut voneinander 
abgegrenzt werden können, trotz der Tatsache, daß bei 
prinzipiell reihenförmiger Beerdigung einzelner Ver
wandtengruppen gelegentlich auch Beispiele einer 
Reihenunterbrechung durch Beisetzen Fremder gefun
den werden können. Aber bis heute besteht jene 
Hauptbestrebung, daß die Mitglieder aus einer Ver
wandtschaftslinie nach Möglichkeit nebeneinander 
begraben werden. 

Der untere reformierte Friedhof befindet sich am 
westlichen Teil, der obere am östlichen Teil des Dorfes. 
Von beiden ist der letztgenannte der ältere, das 
früheste Grabzeichen wurde hier im Jahre 1776 für den 
Prediger István Naszályi Száz gesetzt. Der untere re
formierte Friedhof wurde am 1. März 1867 geweiht, als 
erster wurde hier Imre Hegyi beerdigt. 

Auf beiden Friedhöfen waren die Grabzeichen im 
allgemeinen aus Stein. Dieses Material verbrei tete sich 
vom XVIII . Jahrhundert an in dieser bürgerlichen, 
steinreichen Gegend. 

Auf den beiden untersuchten Friedhöfen sind vom 
Ende des XVIII . und aus dem XIX. Jahrhundert 
einunddreißig Grabsteine zu finden. Der große Teil 
besteht aus graugrünlichem Sandstein, aber es gibt 
unter ihnen auch einige, welche aus rotem und weißen 
Kalkstein gemeißelt wurden. Durch Witterungsein
flüsse sind sie allesamt stark beschädigt. In der zweiten 
Hälfte des XIX. Jahrhunder ts wurden auch Grabsteine 
aus weißem Marmor und grauem oder schwarzem 
Granit aufgestellt; von einigen sind auch ihre Her
steller bekannt: die Steinmetzmeister Tollner und Kra-

usz aus Pápa, Polten aus Keszthely, Velty aus Veszprém 
und der Steinmetzmeister Gerenday aus Budapest. Nach 
János Jankó wurden auch noch aus Székesfehérvár 
Grabsteine ins Plattenseegebiet geliefert. 

Für die Verzierung der Grabsteine ist der halbkreis
förmige Abschluß an ihrem oberen Teil charakteri
stisch. An das Schriftfeld schließt sich heraussprin
gende Schulterzone an, unter dem Verschlußbogen 
befindet sich die gewölbte Steinrosette, an beiden 
Seiten voluten- oder fächerförmige Einschnitte. Aus 
dieser Zeit kann nur ein einziges Grabzeichen mit 
einer herzförmigen Aufschrifttafel ermittelt werden. 
Der Text der eingeritzten oder eingemeißelten 
Inschriften bezog sich auf die Person des Verstorbenen. 

Im XIX. Jahrhundert wurden die Wellenlinien und 
Trauerweiden zu allgemeinen Verzierungselementen, 
an die Stelle hervorgewölbten Schmuckes traten 
gemeißelte Verzierungen. Der obere Abschluß der 
Grabzeichen ist variationsreicher, die Inschriften 
dagegen sind entweder ganz kurz oder sentimental 
gehaltene Datenangaben. 

Im Zusammenhang mit den untersuchten Grab
zeichen kann festgestellt werden, daß diese keine 
lokale Besonderheiten besitzen; vielmehr handelt es 
sich um Grabzeichen, die auch für andere protestan
tische Gegenden charakteristisch sind; von dörflichen 
Steinmetzen hergestellt, wiederspiegeln sie bürgerliche 
und adelige Einflüsse und besitzen eine Ornamentik, 
die auch bei Grabzeichen aus Holz verwendbar ist. 
Bei den verschiedenen Einflüssen können jedoch auch 
die Steinmetzwerkstätten aus der Stadt nicht außer 
Acht gelassen werden, die mit ihren Arbeiten im 
Gebiet eines Landteiles bei der Verbreitung der 
verschiedenen Formen und Motive eine Vermittlerrolle 
übernommen haben. 
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