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Temető és temetkezés 
a Maros megyei unitáriusoknál1 

A temető kapuján be lépve otthon érezzük magunkat. Nemcsak azért mert ez a vég-
ső ot thonunk, hanem azért, mert élő világunk tükörképe. Amilyen az élő falu, olyan a 
halott falu, é p p e n csak nem élőszóval, hanem néma jelekkel beszél. A temető a nagy-
család nyugvóhelye. A nagycsalád közös őstől származó, vérségi kapcsolaton alapuló, 
egy fedél alatt, majd egy telken lakó, a javakat közösen megszerző társadalmi egységet 
jelent. A nagycsalád több, egymást követő nemzedékből (kb. 15-20 tagból) áll, és 
öröklődési sor rendben kisebb egységekre oszlik. Egy közös fő vezetése alatt él. Tagja-
inak munkában , házban való elhelyezkedésben, kor, nem, rang szerint szigorúan 
meghatározott rendje, beosztása, helye volt. A lakóhelyen külön oldal volt, férfinak a 
jobb, nőnek a bal felől. Ez a rend az élő fa luban már régen felbomlott, de a halott falu-
ban, a temetőben, ha elmosódottan is, de m é g fellelhető. 

A Maros megyei unitáriusoknál a következő t emetkezés i h e l y e k alakultak ki: 
Első helyen említjük meg a t e m p l o m m e l l é való temetkezés t . Ennek történelmi 

háttere van. László Gyula idézi Szent László király parancsolatát, miszerint „a halottakat 
a templom mellé kell temetni". A szent király a magyarságot így akarta helyhez kötni, 
mert „lehetetlen az élő nagycsaládnak elszakadni a halott nagycsaládtól".- A nagycsa-
lád é le tében is a templom körül helyezkedett el, halott nagycsaládjával is így tett. Idő-
vel ez a keret szűknek bizonyult, és a XVI-XVII. században megkezdődöt t a temető 
kitelepítése.3 Ennek el lenére Maros megyében az unitáriusoknál a múltban is voltak, 
és ma is vannak temetők a templom körül. így Szabódon a 10 holdas temető a temp-
lom körül terül el. Magyarzsákodon az unitárius temető az unitárius, a katolikus teme-
tő a katolikus templom mellett van. Szentgericén a leggyakoribb temetkezési hely a 
cinterem. Nyárádszentmártonban is a régi, betelt temető az „öreg" templom körül, a 
falu közepén volt. Désfalván az 1813-as vagyonösszeírás megemlíti, hogy „az unitáriu-
soknak temetőjök ezelőtt volt a Czinteremben".4 1813 előtti sírkamra is található ott. 
Pipén a régi temető a régi templom felett volt. A „Kölpény árka" határolta. Ravában 
még az öregek emlékeznek, hogy a t emplom 1907. évi javításakor a régi, korhadt 
padlózat alól emberi csontok kerültek ki. Dicsőszentmártonban a templom 1972-1973 
évi javításakor a temető háta mögül ugyancsak emberi csontok kerültek napvilágra/1 

A te lken belül , csa ládi kertben v a l ó temetkezés . Ravában még 1962-ben is te-
metkeztek ilyenekbe. Például Demeter Lajos kertje a közös temető alatt van, családja mégis 
ide temetkezik. Szőkefalván a néhai Wesselényi és a Petricsevics Horváth bárói család tagjai 
a második világháboni előtt, kastélyuk kertjébe temetkeztek a fenyőfák alá. 

Ádámoson a Bocskai család a temető mellett temetkezik. Dicsőszentmártonban a 
Bátori család tagjai a temető mellett levő, családi kertjükbe temetkezik. 

1 Részlet a szerző temetési szertartások és szokások a Maros megyei unitáriusokról című 
díjnyertes pályamunkájából. Lelőhely: Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattár: 25552. 

- László Gyida: A honfoglaló magyar nép élete. Bp. 1944. 227. old. 
3 Balassa Iván: A magyar temetők néprajzi kutatása. Ethnographia 1973. 227. old. 
' Küköllőköri 1813 évi vagyonösszeírás, 8 old. 

5 néhai Lukács Sándor, volt dicsőszentmártoni esperes szóbeli közlése. 
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A telken kívül i családi kertben történő temetkezés . Nyárádszentmártonban a 
Csorgó nevű dűlőben van a kihalt Rozsnyai család sírkertje. Búzaházán a határban 
szétszórtan fekvő családi temetőkbe temetkeznek. Nyárádgálfalván a Csíki, a Fekete 
családok némely tagjai a szőlőben levő családi helyeikre temetkeznek. Csökfalván van 
mintegy öt népesebb családi temető, kilenc-tíz pedig egy-két sírral. A családok itt is 
ragaszkodnak temetőjükhöz. Bözödön a falut övező dombos és lankás hegyvonulatok 
oldalában temetkeznek, saját régi földjükbe. Nyomáton is családi temetők vannak, az 
egyházközségi temetőt nem használja senki. Ravában családi sírkertek vannak a közös 
temető körül, az Andrási, a Kozma, a Tamási, a Kecskés kert ezen családok sírjaival és 
a Papkert a belsőemberi sírokkal. 

Közös temetőt minden egyházközségben találunk, helyenként többet is. Például 
Nyárádszentmártonban a régi temető a XII. században épült templom körül terült el, s 
egyidős lehet azzal. Nyárádgálfalván a régi temetőben 400 éves sírok is vannak. 
Szentgericén a templom mellett levő régi temetőben 2-300 éves sírok is találhatók. A Kis-
Küküllő mentén a temetők, a szőkefalvi kivételével mind 1813 előttiek. Pipán az új temető 
az 1920-as évekből való. A közös temető elnevezése utal a falu nemzetiségi megoszlásá-
ra. Például Küküllőszéplakon külön van magyar, román, zsidó, cigány temető. így is 
temetkeznek, mindenki a maga nemzetiségének megfelelő temetőbe. A cigány temetővel 
kapcsolatban a következőket jegyzem meg: ez az unitárius egyházközség tulajdonában van. 
Itt volt az egykori patrónus a Petricsevics Horvátit család kriptája, amely a világháború áldo-
zata lett. Ezen család egykori zsellérjei, a falu alsó végén, az uradalmi telek peremén, külön 
sorban laktak. Halottaikat gazdájuk a báró kriptája mellé temették. A falu bármelyik feleke-
zetű cigányai ma is ide temetkeznek. A magyar unitáriusok a refonnátus egyházközség tu-
lajdonában lévő magyar temetőt használják. Az elnevezés felekezeti megoszlásra is utal. 
Például Szőkefaiván külön van református, katolikus, unitárius, ortodox temető. Itt az 
elnevezés csak egyházközségi tulajdonra utal. Mindenik magyar temetőbe más vallásukat is 
temetnek. A vegyes házasságban élő családtagokat rendszerint a férj, illetve az édesapa fe-
lekezetének temetőjébe temetik. így van ez Nyárádgálfalván, Szentháromságon, 
Szabódon, Küküllősárdon, Désfalván, Ádámoson is. Dicsőszentmártorban is közösen 
használják a temetőket. 

A temető neve társadalmi tagozódást is jelent. Például Székelykában n e m e s te-
mető van. Küküllődombón, régebben, azokat akiknek nem volt hozzátartozójuk sze-
gények temetőjébe temették el. 

A temető az a d o m á n y o z ó nevét is viselheti. Például Vadadban a Töröktemetőt 
egy évszázaddal ezelőtt egy azonos nevű család adományozta. Szőkefalván a reformá-
tusok egyik temetője a Károly temető. Az 1920-as években Rákosi Károly nevű birto-
kos adományozta a saját kertjéből, ahova először őt magát temették el, s azután rokon-
ságát. Emellett van a reformátusok második temetője a Nagypál temető. Ennek a terü-
letét 1940-ben egy hasonnevű birtokos adományozta a szérűskertjéből. 

Az elnevezés a temető területének egykori művelési ágára is vonatkozhat. Pipen az 
új temető régi neve: Kerek szöllő. Valamikor ezen a helyen szőlőt termeltek. 

A közös t emető fekvése. A Maros megyei unitárius temetők mindenütt dombos 
helyen terülnek el. Ezeket a Kis-küküllő mentéről készült 1813-as vagyon összeírás 
részletesen felsorolja. 

Désfalva. „...most a több valláson levő atyafiakkal közösen temetkeznek a Krutsa 
nevű helyen, a falun kívül, amely kerítetlen és egy nagy hegy és oldal, ennek hossza 
1000 öl, északi része 44 öl, déli 24 öl." 

Harangláb. „... temetőjük a falun kívül van a többi valláson levőkkel közös, bekerítet-
len. Szomszédi napkeletről Bosztán, Tanászi, Tktes Máté Izsák úr embere földe, északon a 
földek végei Napnyugatról Tktes Máté Farkas úr szántófölde. Délről a Tktes Vita Sámuel 
kaszálója. Hossza délről 53 öl, Széles Napkeletről 44 öl, Napnyugatról 22 öl." 
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Kissáros (Magyarsáros). „... temetője az ecclésiának két helyt van. Először a Hal-
moknál levő, mely három daraban van három hegyetskén (...) s mind a három valláson 
levő magyarok temetkeznek bele (...) A 2-ik temető helye van a Bársony Nevű erdő 
alatt, ez is kerítetlen s temetkeznek a reformátusok és katolikusok is belé." 

Ádámos. „A temetőjök van a falun kívül, a falu déli széliben keríttetlen. S megen-
gedik ugyan az Unitáriusok más magyaroknak is odatemetkezni, de a hely tulajdonosai 
csak az Unitáriusok s az Unitárius Pap használta vagy kaszálta, s ma is mikor nem esik 
nyomásba, a Pap használja." 

Küküllődombó. „Az unitáriusoknak, külön van temetőjük a falu Napkeleti és északi 
részében, vagy szeliben kerítetlen, de megengedik a faluban levő Reformátusoknak is 
az ide való temetkezést, s midőn nincs nyomásban az Ő temető füvit a Pap használja." 

Dicsőszentmárton. „Temetője az itt levő Unitaria Ecclesianak vagyon kettő a faluban 
levő más vallásuakkal közös. Egyik Temető van a falunak felső, végiben kerítetlen, 
(...) Másik Temető van a falu alsó végibe ez is kerítetlen..." 

Szőkefalva. „Temetőjök külön nincs, hanem a Reformátusokkal egy helyre temet-
keznek. A Temető a Reformátusoknak a tulajdona, ők használják a füvit is, a múlt esz-
tendőben mikor a Reformata Ecclák vagyonaikat is conscribálták, ez akkor 
szomszédosítottatott s felis méretett." 

Széplak (Küktillőszéplak). „Temetőjek az Unitáriusoknak külön van, a más 
vallásuakkal nem közös, a füvit is mikor tsak terem valamit az Unitárius Pap használja, 
de sovány volta miatt terméketlen, s ennél fogva nincs bekerítve, fekszik a falun kí-
vül..." 

45 



A t e m e t ő e lkerítése . Ma a temetőket mindenütt elkerítik, hogy a sírokat ember és 
állat ne zavarja. Érdekes, hogy a Kis-kíiküllő mentén 1813 előtt sehol sem volt a teme-
tő elkerítve. Nyomásba esett, a füvit kaszálni is lehetett. Azóta ezeket a temetőket is 
bekerítették, Küküllődombón é lősövény - orgona - veszi körül. Pipén a régi temetőt a 
Kölpény árka határolja, az új temetőt is bekerítették. Szabódon és Vadadban 
élősövény veszi körül. Ravában é lősövény és Sebes árka határolja. Csókfalván némely 
családi temetőt vizes árok vesz körül. Ennek magyarázatát már nem tudják. Idézem: 
Balassa Iván megállapítását, illetve feltételezését: „Ennek talán az a h iedelem a magya-
rázata, hogy a haza járó lélek nem tud a vízen keresztül kelni, így a falu, vagy a család 
megmenekü l a zaklatástól."6 

A t e m e t ő n ö v é n y v i l á g a . A régi szellemi háttér szerint a halott fejéhez, vagy lábá-
hoz fát ültettek. K. Kovács László szerint ez az ősi hitvilágban oly fontos szerepet játszó 
„életfa" lehetett. Temető ink ma is tele vannak gyümölcs és díszfákkal, virágokkal. 
Ezeket már nem tudatosan ültetik fejhez, vagy lábhoz, hanem az üres helyekre. Szőke-
falván a drótkerítés kedvéér t a temetőt szegélyező, sírok között levő, szép akácfákat 
1986-ban kivágták. Elfeledvén, hogy puszta, sivár az a temető, amelyben az ősök nem 
dús lombú fák á rnyékában alusszák örök álmukat. A temetők növényvilágát szépen 
írja le Kecskés Lajos lelkész: „a szabédiak mindig sokat adtak és adnak ma is arra, hogy 
a temetőjük gondozott legyen". Szabédi László igazolja ezt kis versikéjében: 

A szabédi temető 
Kicsi hegyen nagy lejtő. 
De ilyen szép temető, 
Nincs a világon kettő. 
A temető varázsát a fák adják: fellelhető benne az alma, körte, szilva, fenyőfa, hárs-

fa, gesztenyefa, meggyfa és orgonabokrok, és más dísznövények. A sírok virágtól éke-
sek. Ha röviden kellene jel lemeznem a szabédi temetőt, azt mondanám a „bazsarózsák 
temetője". 

A temetőnek szigorú tilalma van. Virágot letépni nem szabad. Pipén és Ravában úgy 
tartják, hogy az ilyennek „halál szaga" van. Nyitrai Mózes vadadi lelkész arról tudósít, 
hogy e „közszellem határozottan védi a temető határait, fel lép az esetleges csend- és 
rendháborítás ellen. Legeltetni, vagy szekérrel átmenni tilos. Fát kivágni, csak közös 
határozattal lehet." 

A t e m e t ő beosztása tükrözi a falu eredeti képét. Kós Károly a hunyadmegyei 
Rákosdon tárta fel, hogy a családok abban a szomszédsági rendben temetkeznek, 
ahogy a faluban laknak. A temetőben is ugyanazok a szomszédok, akik a faluban. 8 

Horváth István Magyarózdról ismerteti azt a szokást.9 Ennek a képnek elmosódott 
emlékei a templomi ü lésrendben m é g fellelhetők nálunk is. Ravában és 
Dicsőszentmártonban a t emplomban a megházasodott f iatalember az édesapja, a férj-
hez jött meny az anyós pad jába ül. A beházasodott vő az apósa padjában kap helyet, 
így volt ez a falu régi rendjében, a nagycsaládi településen is, így maradt az említett 
két t emetőben is. A fiú az apa mellett, a meny és a beházasodot t vő, az após családi 
sírja mellett kapott helyet. 

Ha szomszédsági viszonyt nem is, de társadalmi tagozódást ma is tükröz a temető. 
Szőkefalván a már említett Károly és Nagypál temetőkben a d o m b közepére a tehető-

Balassa Iván: i.m. 229. 
7 K. Kovács László: A kolozsvári hóstátiak temetkezése. Kolozsvár. 344. old. 
8 Dr. Kós Károly: A nemzetségi szervezet nyomai Rákosdon. In: Népélet és néphagyo-

mány, Bukarest, 1972. 238-251. old. 
9 Horváth István: Magyarózdi toronyaljak. Kolozsvár, 1971. 35. old. 
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sebb családok, tőlük jobbra és balra a szegényebbek temetkeznek. Ravában a falu fel-
ső végén laknak a cigányok, a temetőben is külön helyet kaptak, annak felső végén. 

A Cigány t e m e t ő n belül is külön helye van a sá toros cigányoknak, külön a 
k a l á n o s o k n a k . Dicsőszentmártonban az Alsó temetőben a jobbmódú unitárius és re-
formátus har i snyások , a felső részén, külön helyre az alján a c i g á n y o k temetkeznek. 
Régi hiedelemre utal, hogy Ravában a kereszteletlenül elhalt gyermeket a temető félre 
eső sarkába temetik. így van ez Küküllőszéplakon is. 

A nagycsalád életrendjéből kiindulva feltételezhetnők, hogy a halottnak a temető-
ben r o k o n s á g i foka, kora, n e m e szer int meghatározot t h e l y e legyen. Ennek 
nyomait a Maros megyei unitáriusoknál is megtaláljuk. Az egy családhoz tartozót igye-
keznek egymás mellé temetni. Ez a csoportos temetőkben látszik legjobban, ahol a 
sírokat nem sorban, hanem egy-egy családi csoportba ássák. így van ez Ravában is. A 
szabályos sorú temetőkben a halott családtag sírja mellett meghagyják az é lőnek is a 
helyét. így temetik a családtagokat egymás mellé Szabódon, Nyárádszentmártonban, 
Vadadban, Nyárádgá[fa/ván, Szentháromságon, Nyornákm, Pipén, Magvarzsákodon, 
Külüllőszéplakon, Désfalván, Haraglábon, Magyarsároson, Szőkefalván, Dicsőszent-
mártonban, Küküllődombón, Ádámoson, Segesváron, Küküllősárdon. 

A nagycsaládban külön helye volt a férfinak és a nőnek, általában a férfi jobb, a n ő 
baloldalt foglalt helyet. Temető inkben - fejtől számítva - jobb oldalon vannak a férfi, 
baloldalon a női sírok: Szabódon, Szőkefalván. Fordítva a férfi baloldalon, a nő jobbol-
dalon fekszik: Nyárádgálfalván, Szentgericén, Vadadban. A többi helyről nincs erre 
vonatkozó adatunk. 

A nagycsa lád rendje az e g y m á s fö l é t e m e t k e z é s b e n is megnyilvánul, mikor 
egymáshoz tartozókat egy sírba temetnek. Pipén, Désfalván élettársakat, szülőt gyer-
mekkel, szülők sírjába, oldal-padmalyba temetnek. Az egymás fölé temetés szép példá-
ját közli Fóris Géza lelkész PipétőY. „a temetőben családok szerint temetkeznek. Olyan 
értelemben, hogy férj és feleség egy sírhelyet kapnak. Előzőleg meghalt gyermeket 
oldal-padmalyba helyeznek. Megássák a rendes sírt, akkor a sír alján oldalra ásnak egy 
koporsó helynyit, s oda tolják a kicsi koporsót. Ezt cserfa hídlásokkal lefedik. A követ-
kező halott koporsója a hídlásra jön az előző fölé. Általában négy halott van egy sírve-
remben. Kettő oldalt padmaly alá, kettő a rendes sírverembe egymás fölékerül." 

A családi t emetkezésre v o n a t k o z ó l a g írja Simon Attila NyárádszentmártonbóY. 
„A Nyárádszentmártoni t eme tő bejáratánál, a középút baloldalán van a zsidótemető, 2-
3 árnyi területen. A sírhantok 1950-ig jól látszottak. Azután, hogy a temetőőr könnyeb-
ben kaszálhasson, eltüntették a sírhalmokat. A zsidótemető története igen érdekes . 
Szentmártoni Sámuel tudós p a p a falu fejlesztése érdekében valahonnan idetelepítette 
a Schwartz nevű családot. Jutott belőlük Jobbágyfalvára, Csíkfalvára, Nyárád-
szentmártonba, Buzaházára, Jobbágytelkére, Remetére, Köszvényesre, Deményházára , 
és rokoni kapcsolatok alapján a szomszédos falvak mindenikébe. A csíkfalvi Schwartz 
Ézsaiás tartotta össze a nagycsaládot. Mivel a nyárádszeredai sakterrel ellentétbe ke-
rült, a felvidéki zsidóság részére a nyárádszentmártoni t emetőbe kért temetkezési he-
lyet. A széles látókörű unitárius lelkész keresztül vitte a keblitanácsban, hogy a zsidók 
is ide temetkezzenek úgyannyira, hogy a Nyárád felső völgyében mindössze egy zsidó 
nőt temettek el Iszlóban, a mai ortodox templom közelébe, a többieket nyárádszent-
mártonba hozták." 

A s írok iránya is a régi hitvilágra utal. K. Kovács László megállapítja László Gyulára 
hivatkozva, hogy az arccal keletre való temetkezés a naptisztelettel és az apajogú tár-
sadalmi beosztással jár együtt. Az Észak-dél irányú a holdtisztelettel és az anyajogú 
társadalommal áll kapcsolatban. 1 0 

10 K. Kovács László: i.m. 420. old. 


