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Padmalyos temetkezes 
Kezdivasarhelyen 

(Kivonat) 
A dolgozat felvâzolja a kezdivâsârhelyi 
padmalyos temetkezes kialakulâsât es 
fejlOdeset. A vâros temetoinek tărtenel
met kăvetaen azok terbeli elhelyezkede
set târgyalja, sorra veve az egyes feleke
zeteket. A dolgozat hangsulya a padma
lyos temetkezes helyi, sajâtos formâinak 
lefrasara tevodik, a sfrok kikepzese a ren
delkezesre âll6 teri.ilet optimalis kihasz
nalasa es az egyes csaladok anyagi hely
zetenek fiiggvenyeben alakult. A dolgo
zat vâzlatigenyu, a bemutatott kerdeskăr 
tovâbbi kutatâsokat es reszletesebb meg
kăzelitest erdemel es igenyel. 

A csalâdi temetkezesnek legelterjedtebb 
formâja a padmalyos sir. A Dunântul nyugati re
szenek kivetelevel, magyar teri.ileten mindentitt 
ismert. 1 Az ertelmezo sz6târ szerint a padmaly: 
„sfrgădăr oldalaba âsott tireg a kopors6 
szamâra". Kezdivasârhelyen ma mar a flatai ge
neraci6 a lepadolt sfrt is padmalyosnak nevezi. 

A neprajzi .lexikon a padmalyos sirnak 
negy tipusât ktilănbăzteti meg.2 A Kezdi
vâsârhelyen talâlhat6 padmalytipust nem emliti. 
Itt nem oldal- vagy fenek iranyba âstâk, hanem a 
sirgădăr hosszâban alakitottak ki. cs6sz
SZAB6 Istvan „ A tiszaladanyi temeto es a te
metes " ( Taktakăz ) cimff dolgozatâban emlit eh
hez hasonl6t: „A regi temetoben a padlant a sir 
vegebe, olyan pince alakura astâk ki. Az Uj te
metOben nem âsnak padlant, mert nagyon homo
kos a talaj , beomlâsra hajlamos ... A padlanba 
Ldbbal dugtak be a halottat, regebben hârom, 

negy, sat ăt kopors6t is elhelyeztek egy-egy pad
lanba.3 Ennek a padmalytipusnak a făldrajzi el
terjedeserol eddig keveset sikeri.ilt megtudnom. 
Kevesbe ismert tipus lehet, mert CSOSZ
SZAB6 Istvan irâsân kivtil a szakirodalomban 
nem talâltam râ utalast. Felso-Hâromszeken is 
csak a kezdivâsarhdyi reformatus temetOben al
talanos. A katolikus temetOben nem tăbb, mint 
ket tucat padmalyos sir talâlhat6.4 Ma mar az 
egyhâz nem engedelyezi a padmalyok kesziteset 
a temetOk gazdasâgosabb kihasznâlâsa erdeke
ben. 

Kezdivâsârhelynek negy temetoje van 
(l.kep). Nagysagrendi sorrendben a kăvetkez61c: 
reformâtus, r6mai katolikus, ortodox es zsid6 te
metok. Mindenik a vâros szelen, dombos, ârviz~ 

tOI vedett teri.ileten helyezkedik el. A zsid6 teme
tot az 1940 6ta nem hasznaljâk. 

A reformâtus temetot tartjâk a vâros regi 
temetojenek. A regi sirkăvek arra utalnak, hogy a 
18. szâzadban mar hasznâltâk 5 Kellett lennie 
egy korabbi temetonek is, mert a telepi.iles a 15. 
szâzad elejen letezett.6 Ekkor mega templom kă~ 
ri.ili temetkezes volt a kătelezo, amib61 arra lehet 
kăvetkeztetni, hogy Kezdivâsârhely elso temeto
je is a templom kări.il alakulhatott ki. Ennek 
egyetlen bizonyiteka az, hogy a mai reformatus 
templom mellett a kântori- es paplak epitesekor 
emberi csontokat talâltak. Ez a temeto a 16-17. 
szâzadban szffnhetett meg es ezzel egy idoben 
alakulhatott ki a mai reformâtus temeto. 8 

A reformâci6 elterjedese utân a vâros la
kossâga tăbbsegeben reformâtussa lett. A kis szâmu 
katolikus lakossâg a halottait a reformâtus temeto 
keleti szăgletebe temette el. Ezt a reszt ma is a regi, 
vagy kicsi katolikus temetOnek hivjâk. (2. kep) 

Kezdivâsârhelyen a katolikus kăzăsseg a 
17. szâzad vege fele gyarapodâsnak indult. 1696-
ra elkesztilt a minorita templom, ehhez a 18. szâ
zad folyaman szentelyt epitettek. A templom mel
lett minorita rendhâz is letestilt, aho! a barâtok is
kolât mUkădtettek9 . 1825-ben RUDNA Y Sândor 
erdelyi ptispăk keri a vâros vezetoseget, hogy utal
jon ki temetOhelyet a katolikus kăzăssegnek, mert 
a regiben nem fernek. Erre a keresre kapja meg a 
katolikus egyhâz a mai temeto egy reszet. 10 
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A temeto nagyobbik felet WELNREI
TER Gyorgy, kezdivasarhelyi ormeny sorgyaros, 
volt fOgondnok adomanyozta a katolikus hitkoz
segnek a 19. szazad vegen. 

Kezdivasarhely vasaros hely leven, pihe
na- es szallashelye volt az atutaz6 roman, szerb 
kereskedoknek es fuvarosoknak. A 18. szazad
ban epitik az ortodox templomot, amivel egy
idaben val6szfnuleg temeto is letesi.ilt. ORBAN 
Balazs a 19. szazad masodik feleben 40 ortodox 
vallasut jegyzett fel. A nagyobb gyara)c letesite
seig (1968) a varos ortodox lakossaganak szama 
elenyeszo volt. Temetoji.ik a varos szelen volt, ott 
aho! az 1990-es ev elejetol epi.il az uj ortodox 
templom. Ezt a temetot 1967-ben szamoltak 
fel 11 , ekkor nyitottak egy uj temetot a katolikus 
sirkert szomszedsagaban. 

1968 utan a varos lakossaga novekedes
nek indult. Ez a temetOk tt1lzst1foltsagahoz veze
teu. A temetOkerten kivi.il ujabb sirokat nyitottak, 
igy a reformatus es katolikus temeto is regi es uj 
reszre oszlott. 

A reformatus temetOben az ut6lag nyitott 
temetohely is feltelt, ezert a kozeljovOben a re
formatus egyhâz uj temetot fog nyitni.12 

Dolgozatom szempontjab61 a regi refor
matus temeto a fontos . Itt alakultak ki es marad
tak fenn napjainkig a padmalyos sirok. 

Amint mar emlftettem, a padmaly kiala
kitasa sajatsagos m6don tortent. 

A sirgădrot az egyszeru sir meretei sze
rint astak ki . Szelessege 0,9-1 meter, hossza pe
dig 2,2 meter kellett legyen, hogy a kopors6t 
konnyen le lehessen ereszteni a gădorbe . Mely
sege a talaj morfol6giajanak fi.iggvenyeben val
tozott, 2,5 es 3 metec kozott. A reformatus teme
to keleti resze homokosabb, ezert itt a sirgodrok 
3 meter kori.iliek. Egyebkent a temeto talaja nem 
egyseges. Nagyreszt homokos, de talalunk kavi
csos es agyagos reszt is. 

Egy sirgodărben a!talaban ket padmalyt 
alakitottak ki, ezeket nem oldalâba, hanem hosz
szanti iranyba („bi.iti.ibe") vajtak. Az elso pad
malyt mindig a sirjel iranyaba a masodikat ezzel 
szembe, „labt61" keszitettek. A padmaly merete a 
kopors6 meretetol fi.iggott. Hossza kb. 15, szeles-

sege 10-10 centimeterrel nagyobb kellett legyen, 
mint a kopors6. Magassaga 20 centimeterrel na
gyobb, mint a kopors6 fej felOli resze. Boltivesre 
astak, azert, hogy jobban birja a fold nyomasat 
fgy, ha a talaj megfelelo volt, tăbb generaci6n at 
tudtak ide temetkezni, mert nem omlott be. Ke
szitettek olyan padmalyt is, amelyet teglaval rak
tak ki , de altalaban nem voltak belelve. 

Adatkozlaim szerint oldalpadmalyt nem 
astak, mert a talaj nem volt alkalmas erre. Szerin
ti.ik ez konnyebben beomlik, mint a hosszanti. 
Elofordult azonban, hogy gyerekkopors6t oldal
ba is temettek. Ez att61 fi.iggott, hogy a szomszed 
sir milyen kozel volt. Kisebb kopors6t (elsasor
ban csecsemoket) a hosszanti padmaly fole is te
mettek. 

A padmaly nyilasat a kopors6 behelyeze
se utan, deszkaajt6val zartak el. Az ajt6 meretet 
mindig a nyilas meretehez szabtâk. 

A padmalyokban nem volt megszabott 
helye a csaladtagoknak. Az elhalalozas sorrend
jeben, elobb a sirjel iranyaba, majd a vele szem
benlevo padmalyba temettek. A temeto feltelese
vel egyre nehezebbe valt a padmalyok kialakita
sa. Tobbszor elOfordult, hogy beastak a szom
szed padmalyba. Ha nem tudtak padmalyt vajni , 
a sirgodorbe is temettek. Altalaban i.igyeltek arra, 
hogy a sirgodorbe ne tegyenek kopors6t, mert ez
altal elzartak a padmalyok nyilasat. Ebben az 
esetben nem tudtak a padmalyba folyamatosan 
temetkezni. AdatkozlOim szerint a padmalyt 10 
evenkent nyithattak meg„ a regi kopors6 marad
vanyait elastâk a sirgodor aljaban, igy a padmaly 
felszabadult es lehetett ismet hasznalni. 

A padmalyban a halott feje mindig a sir
jel iranyaban van. A sirjel feloli padmalyba fejjel 
dugtak be a kopors6t, mig a vele szemben leva 
padmalyba labbal elOre. Ahhoz, hogy konnyen 
becsusszon a kopors6, a padmaly hosszaban, par
huzamosan, ket lecet helyeztek el. A lecekre egy 
gombolyu flit tettek gorganek. Miutan kotelen le
eresztettek a kopors6t, a padmaly feloli veget ra
helyeztek a gargare. Egy, esetleg ket szemely le
ment a godorbe es betolta a padmalyba. Egy 
hosszt1 nyelli gereblyevel kiht1ztâk a gorgofat, 
majd a deszkaajt6val elzartak a padmaly nyilasat. 



A fold visszahânyâsa utân alakitottâk ki a 
sirhantot. Meretiiket tekintve, 3 es 6 meter kozott 
vâltakoznak. A 3 meter koriili sfrhant eseteben a 
padmaly kinyulik az osveny ală . A temeto osve
nyei alatt szinte mindeniitt van padmaly. 

Kezdivâsârhelyen ezt nem tekintettek ke
gyeletsertesnek. Azonban elmarasztaltâk azt, aki 
a 'sfrgodorbe ugy temetkezett, hogy a kopors6ra 
kozvetleniil visszahânyta a kiâsott foldet. Az âl
calânos eljârâs az volt, hogy a sfrgooor negy sar
kâba colăpot vertek le, hosszanti irânyba egy-egy 
deszkâval osszekotăttek, majd a kopors6 fcile 
szorosan egymâs melle vastag deszkâkat tettek. 
fgy a kopors6 a fold nyomâsât61 is vedve volt. 
Ma ez a temetkezesi m6d az âltalânos, mert a 
padmalyos a sfrok âsâsât nem engedelyezi az 
egyhâz. 

Aki el akarta keriilni, hogy a padmaly fo
lott osveny haladjon ât, hosszu sfrhantot alakitott 
ki. A tehetosebbek a hantat bekeritettek. Kiilon 
dolgozat temâja lehetne a temetoben fellelhetO 
kovâcsoltvas keritesek lefrâsa. 

Az 1980-as evek vegen a reformâtus egy
hâz megtiltotta a padmalyos sfrok âsâsât. A re
formâtus temetoor emlekezete szerint az utols6t 
1988-ban keszitettek. Azert tiltottâk be, mert sok 
helyet foglalt, igy a temeto kihasznâlatlan ma
radt. Egy mâsik, nem kevesbe elhanyagoland6 
oka a padmalyos temetkezes megsziinesenek az, 
hogy idovel a talaj nyomâsât61 a padmalyok be
omlanak. A padmaly folătt „szakadozik be a 
fold''. Javaresziik osveny alatt van, ami miatt jâr
miI nem is mehet be a temetobe. 

A temetOk minei jobb kihasznâlâsa erde
keben ma csak melysegbe terjeszkednek. Ezert 
elterjedoben van a „foldalatti kripta" epitese, de 
ez is kiilon dolgozat temâja lehet. 
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Înhumare cu firidă la Tg. 
Secuiesc 
(Rezumat) 

Lucrarea trece în revistă cunoştinţele pri
vind apariţia şi evoluţia tehnicii de înhumare cu 
firidă în Tg. Secuiesc, scoţând în evidentă speci
ficul. Se prezintă mai întâi istoria cimitirelor din 
oraş, dispunerea lor spaţială funcţie de apar
tenenţa la diferitele confesiuni. Accentul se pune 
pe descrierea formelor locale ale înhumării cu 
firidă . Executarea mormintelor a evoluat funcţie 
de posibilităţile de folosire optimă a spaţiului 

avut la dispo:zlţie şi de starea materială a famili
ilor. Lucrarea trebuie privită ca o schiţă, proble
ma prezentată merită şi necesită cercetări . supli

mentare şi o abordare mai în detaliu. 

Burial in Graves with Side
Lashes in Kezdivasarhely 
(Tg. Secuiesc) 
(Abstract) 

The paper summarises the information 
covering the appearance and evolution of the 
burial techniques with side-lashes in Kezdivâ
sârhely. First the history of the cemeteries in the 



town is presented, their spatia! disposal accord
ing to the different religions. lt presents the bur
ial techniques in graves with side-lashes. The 
manufacturing of the graves depended upon the 
possibilities of optimal use and on the finantial 
state of the families . The paper has to be regard
ed as a sketch, the aspects presented need a·more 
thorough and supplementary research, and more 
detailed documentation. 
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