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Fehér Viktor

Íráshasználat a halálhírközlésben és az emlékezési 
gyakorlatban 

Vajdasági gyűjtés1

Az Egyházaskéren készített 33 félig strukturált interjú adatai-
ból az látszik, hogy a 20. század közepe táján a halálhír közlése a 
hozzátartozókkal élőszóban történt. A mezőgazdasági munkából 
élők körében a gazda vagy a gazdasszony halálhírét az istállóba is 
bekiáltották, az állatokat az udvarra eresztették, a kutyákat pedig 
a szobába is beengedték az elhunythoz. A halálhír a szomszédos 
településeken élő hozzátartozókhoz szintén élőszóban jutott el, 
egy-egy küldött által: általában egy fiatal legény lóháton terjesz-
tette a gyászhírt. A halál beállta utáni leggyakoribb teendők közé 
tartozott az óra megállítása és az ablak kinyitása is, illetve gyertyát 
is gyújtottak, amit az ablakba helyeztek el. A gyertya, amellett, 
hogy az elhunyt lelki üdvéért égett, halálhírközlő funkcióval is 
bírt. További halálhírközlők a templomi harangozás és a nyitott 
nagykapu is (Fehér 2016). Tripolszky Géza zentai levéltári vizsgá-
latai szerint a Délvidéken, Zenta környékén az íráshasználat a ha-
lálhírközlésnél a 19. század hatvanas-hetvenes éveiben jelent meg 
először gyászjelentések formájában (Tripolszky 1985, 3). Beszédes 
Valéria tanulmányában pedig az olvasható, hogy a vajdasági ma-
gyarság körében a hatvanas évektől vált elterjedtté a gyászjelentés, 
mint a halálhírközlés egy új formája (Beszédes 1987, 697–708). 
Széleskörűen ismert, hogy a mai gyászjelentők előre nyomtatott 
változatai minden temetkezési vállalkozónál megtalálhatóak, s 
többnyire sorozatgyártásban készülnek, csak az elhunyt nevét és 
az elhalálozás, valamint a temetés idejét kell kézzel írott formában 

1  A gyűjtés fogalmát mint néprajzi terepmunka-terminust használva azt kí-
vánom érzékeltetni, hogy e munkában a 2015–2016. évben fölhalmozott 
vajdasági néprajzi adatok ismertetése a célom. A dolgozatban megjelenő 
szövegek korábbi változatait lásd: Fehér 2015, 2018.
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feltüntetni. Az első gyászjelentéseket postán küldték a távolabb 
élő hozzátartozóknak (Tripolszky 1985, 3), mára pedig nyilvános 
terjesztésre került, megjelennek hirdetőtáblákon, a boltok előtt, 
a temetőkapun és az elhunyt otthonában, utcakapuján is, illetve 
egyre gyakoribb az előfordulásuk az internetes felületeken, kö-
zösségi oldalakon is. Formájuk is az egyéb, rendezvényeket hirde-
tő plakátokéhoz hasonló. Színvilágunk visszafogott: fehér alapon 
fekete keret, a rajta megjelenő írás felirata pedig ugyancsak fekete.

Tanulmányomban, tovább árnyalva a fenti áttekintést, a halál 
beálltát követő halálhírközlés és az ahhoz szorosan kapcsolódó 
íráshasználat, illetve az ezekből következő emlékezési gyakorlatok 
két lehetséges délvidéki változatának áttekintő-ismeretterjesztő 
bemutatására vállalkozom. Az elemzés első részében a közös-
ségi hálón megjelenő halálhírközléseket mutatom be az általam 
választott elemző-értelmező keretben,2 míg a második részben 
a temetőben előforduló íráshasználatot tekintem át egy konkrét 
példán, az egyházaskéri köztemető sírfeliratain keresztül. 

2 A vizsgálat tárgyában szereplő szövegek, megosztások, kommentek szerzői 
e tanulmány szerzőjének vajdasági Facebook-ismerősei és környezetük. A 
megosztások nyelve magyar, olykor szórványban kétnyelvű (ilyen esetben a 
megosztás magyar nyelvű megfelelője szerbül is feltüntetett), s ritkán csu-
pán szerb nyelvű (ilyen esetekben általában tekintetbe vannak az érintett 
személy szerb nemzetiségű Facebook-ismerőseire. Szintén a szórványra jel-
lemző). A felkért adatszolgáltatók, továbbítók, közvetítők Vajdaság régióiból 
álltak össze. Az adatszolgáltatók száma mintegy kétszáz Facebook-felha-
száló, akik a következő településeken élnek: Ada, Bácsföldvár, Bácskossut-
hfalva, Belgrád, Csóka, Doroszló, Egyházaskér. Felsőhegy, Hertelendyfalva, 
Hódegyháza, Kispiac, Kupuszina, Magyarkanizsa, Mohol, Nagybecskerek, 
Óbecse, Pétervárad, Szabadka, Szenttamás, Tornyos, Tóthfalu, Törökfalu, 
Törökkanizsa, Zenta. A vizsgált elhunytak száma pedig mintegy négyszáz, 
akik a következő településeken éltek: Ada, Adorján, Bácsföldvár, Bács-
kossuthfalva, Bajmok, Belgrád, Csóka, Doroszló, Egyházaskér, Felsőhegy, 
Hertelendyfalva, Hódegyháza, Kishegyes, Kispiac, Kupuszina, Magyar-
kanizsa, Magyarszentmihály, Martonos, Mohol, Muzslya, Nagybecskerek, 
Óbecse, Pacsér, Palics, Pancsova, Pétervárad, Szabadka, Szenttamás, Sziget, 
Temerin, Topolya, Tornyos, Tóthfalu, Törökbecse, Törökfalu, Törökkanizsa, 
Völgyes, Zenta, Zombor.
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1. Íráshasználat a kibertérben 

1.1. Halálhírközlés a vajdasági magyarok körében

A bemutatás során Jed R. Brubaker és Gillian N. Hayes a We will 
never forget you (online): An empirical investigation of Post-mor-
ten My Space comments című munkájának módszereit alkalma-
zom. A szerzől a Kaliforniai Egyetem Információs és Számítógé-
pes Tudományok Tanszékének tanárai. 2011-es tanulmányukban a 
Facebook elődjén, a MySpacen, az elhunytak felhasználói profilján 
megjelenő kommenteket vizsgálták, a megosztások szerzőinek és 
a közönségének (az olvasótáborának) a viszonyát, a megosztások 
időbeli mutatóit és a halál utáni kommunikáció minőségét a kö-
zösségi hálón, továbbá a felhasználók halál utáni online életről al-
kotott képét elemezték. Brubaker és Hayes három kategóriát hatá-
rozott meg, amelyek természetesen kutatói konstrukciók, s amint 
azt érzékelni fogjuk, a valóságban jelentős átfedés van közöttük:
1. Szerző és közönség: A Facebookon felhasználói profillal ren-

delkező elhunyt üzenőfalán a halála után megjelenő megosz-
tások szerzői általában az elhunytnak címezik üzeneteiket, 
egyes szám második személyben írva (pl. Nyugodj békében; 
Legyen számodra könnyű a föld). Ritkább eset, hogy a felhasz-
nálók egymáshoz intéznek üzeneteket az elhunyt üzenőfalán, 
s inkább a trauma kezdeti fázisában jelentkező mondatokban 
fordul ez elő, amikor információkat kérnek egymástól a ha-
lálesetről (pl. Mi történt vele?; Mikor lesz a temetés?). Ami-
kor az elhunytnak szól a megosztás, annak szerzője általában 
tisztában van azzal, hogy szövege nyilvános, más felhasználók 
is látják, mégis az intimitás megteremtését kívánja elérni (pl. 
Soha nem mertem kimondani, mennyire szeretlek).

2. Időbeli mutatók: Az időbeli módszerekkel az elhunytak üze-
nőfalán megjelenő megosztások gyakoriságát vizsgálják, a 
megosztások időszerűtlenné válását és újjáéledését. Az látszik, 
hogy minden esetben az elhalálozás utáni napokban a legin-
tenzívebbek a megosztások, ezután a legtöbb esetben abba is 
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marad az online aktivitás, s csupán az évfordulókon élénkül 
újra fel, de akkor is inkább csak a közeli családtagokra kor-
látozódik. Ennek megvilágítására külön foglalkozom a halál 
beállta és a halálhír terjesztéséhez kapcsolódó megosztások 
jellegével, a halál beállta utáni tizedik napot követő online 
megnyilvánulásokkal és végül az évfordulókhoz (az elhunyt 
születésnapjához, halála évfordulójához és a nagyobb ünne-
pekhez, különösen a halottak napjához) való viszonnyal.

3. Halál utáni kommunikáció a közösségi hálón: A halál be-
állta után az elhunyt üzenőfalán megjelenő megosztásokat 
Brubaker és Hayes három kategóriába sorolta. Elsősorban 
a részvétnyilvánítások, majd az elhunytról való megemléke-
ző, nosztalgikus megosztásokat elemezték, végül az elhunyt 
halála óta családjában és baráti körében kialakult változások 
online megosztások formájában zajló ismertetését vizsgálták, 
a harmadik kategóriába pedig az olyan jellegű megosztásokat 
sorolták, amelyek a halott iránti szeretet kifejezésére és az élő 
személyeknek a halottjukkal való kapcsolat fenntartására irá-
nyultak, s ezek már inkább a közösségnek szólnak.

Az alábbiakban példákat közlök a fenn említett kategóriák sze-
rinti bontásban. A szövegeket az eredeti, az online térben megje-
lent változatukhoz híven közlöm.3 A megosztásokhoz kapcsolódó 
kommentárokat a megosztások után tüntetem föl, kötőjellel el-
különítve azokat egymástól. A bekezdésvégeken pedig zárójelben 
föltüntetem az elhunyt életkorát és lakóhelyét.

1.2. Szerző és közönség
1.2.1. Utolsó üzenet az elhunytnak

1. kolega szeretunk...nem felejtunk el soha...:(:(:( - De nem 
am!hianyozni fog nagyon!:’( - oooo Istenem mert voltal ilyen 
gyors????:(:( -  hat hianyozni fog nagyon a mi haverunk [20, 
Törökkanizsa]

3 Jelen dolgozatnak nem célja a mintákban megjelenő nyelvhelyességi és he-
lyesírási hibák javítása, a szövegek szerzőinek bírálata.
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2. Nyugodj békében szomszéd:’( [20, Törökkanizsa]
3. N… nagyon,de nagyon hiányozni fog azok a sok beszélge-

tések!! Te mindig tudtad, hogy kell fel vidítani az embert ha 
rossz kedve volt!! Felfoghatatlan dolog ez, hogy itt hagytál 
minket!! NYUGODJ BEKÉBEN!!! :,( [20, Törökkanizsa]

4. Draga osztalytarsnom nyugodjal bekeben. „Én vagyok a fel-
támadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni 
fog. Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre.„ 
( Jn. 11, 25-26.)  [45, Doroszló]Nyugodjál békében V… [45, 
Doroszló]

5. Bár már csak fentről olvasod...:( Szeretettel gondolok rád! [27, 
Zenta]

1.2.2. Egymásnak intézett megosztások

1. Szomorú dolog látni, mikor egy fiatal ismerősöd gyorsan 
távozik a földi élettől. Próbálom keresni a szavakat, de nem 
igazán sikerül.....Ezzel a közös képpel búcsúzok tőled,lehet 
valahonnan látni fogod fentről. Nyugodj békében kolega! [21, 
Hódegyháza]

2. Őszinte részvétem az égész családnak [45, Doroszló]
3. Tegnap délután, hosszú és súlyos betegségben, de szentségekkel 

megerősítve, és a nagy útra felkészülten, a doroszlói hitoktató, 
V… visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése, ma, októbert 20-
án 17 órakor lesz a doroszlói temetőben, majd pedig azt köve-
tően engesztelő gyászmise lelke üdvéért a doroszlói Szent Imre 
Plébániatemplomban.  ............................................................. 
Nyugodjon Békében! - Az Isten nyugosztalja - Nyugodjon 
békében, a feltámadás reményében! - a jó Isten adjon neki 
örök nyugodalmat ..nyugodjék békében - Nyugodjon béké-
ben,őszinte részvétem a családnak ! [45, Doroszló]

4. E… barátom és barátunk volt sok dolgon átestünk még itt volt 
nyugodjék békében. Sajnalom ami tortent! Oszinte reszvetem 
a csaladnak! [36, Bácskossuthfalva]

5. soha nem felejtünk el - Ez komoj amit itt irkálnak? milett 
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vele? nesz*rjatok!!! - Igen komoly. Autobalesetet szenvedett  
 - azta leborultját,sajnálom!részvétem minden család tagjá-
nak!!Gyujtok egy gyertyát itt győrben neki estére!! - joteszed 
enis sajnalom [19, Ada]

6. Köszönöm mindenkinek a megjelenését,és azt a rengeteg vi-
rágot,részvétüket akik drága fiam utolsó útjára elkisértétek..
Édesanyja : A… [21, Felsőhegy]

7. Tudatjuk drága unokatestvérem temetése szerdán agusztus 
26.án délután 4 órakor Zentán a Felsővárosi temetőben lesz. 
[21, Felsőhegy]

8. szomorú a tény s soknak még mindég elképzelhetetlen s fel-
foghatatlan a dolog h n olyan rég még együtt szórakoztunk, 
bazkódtunk, élveztük a fiatalságunkat. Mára össze omlott ez 
a szép kép és letörve, összetörve azon fáradozunk h végső bú-
csút vegyünk barátunktól H…-töl akinek a fentiek n adtam 
második esélyt az életre, hisz olyan életvidám ambiciózus tele 
tervekkel aki az életre gondolt n pedig a mindennapokra. Fájó 
pont ez mindannyiunknak h n lehet tovább köztünk. H… 
tudnod kell h mi akik fontosak voltunk neked soha de soha 
nem fogunk elfelejteni. Nyugodj békében - az ő jelleme so-
kunknak példaként szolgálhatna s tudom h lélekben mindég 
itt lesz velünk - ö ojan ember volt akit elfeledni soha soha 
de soha nem fogunk..mert nem is tudunk meg nem is AKA-
RUNK...  - mindannyiunk személyisége egyedi így az övé is 
volt, szomorú h múlt időbe vagyok kénytelen írni, s ezért is 
tudtunk ennyire jól össze kovácsolódni, sosem fogjuk elfeledni 
azokat a dolgokat amiket közösen éltünk át [21, Felsőhegy] 

9. ADAHATÁR-saját halottjának tekinti és mélységes megdöb-
benéssel, fájdalommal, együttérzéssel állunk megmeredve a hír 
hallatán, a mai napot gyásznappá nyilvánítjuk a tanyavilágban! A 
családnak: Ezekben a számotokra nehéz időszakban gondolata-
inkban és imáinkban veletek vagyunk! „Titkon szívemre csendes 
béke száll, amint sírjánál lehajtom fejem. Nem ragadta el végleg 
a halál, hisz bennem él, míg rá emlékezem.” [21, Felsőhegy]
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1.3. Időbeli mutatók
1.3.1. A halál után

1.  ez nem igaaazzzzz....... élneed kell :’(((((((( .....nagyon szeret-
leeek... :’(((( [20, Törökkanizsa]

2.  Elvesziteni valakit, ki szamodra nagy kincs, ennel rosszabb 
a vilagon nincs. Mig gyerek voltam fel sem fogtam, hogy az 
elet mily gyorsan forgant. Ma meg boldog vagyok, holnap mar 
konnyes szemem, mert elmegy orokre, akit szivbol szerettem. 
Mindenki azzal vigasztal ez a sorsod,de megis nehez elvisel-
nem ezt a dolgot. Sokan buszken, nevetve mondjak, boldog 
vagyok, de fel sem fogjak, hogy az elet komoly dolog. Sokan 
szuletnek arvan, vagynak egy csaladra, mas pedig nem tudja 
megbecsulni mije mar van. En orulnek, ha ujra szolna, egy 
mosolyt nekem szanna, mert hianyoznak a vele toltott orak 
mara. O volt szamomra a vilag egyetlen apukaja,de nehanyan 
rosszat is mondtak raja. Ha ujra itt lehetne, elmondanam mit 
ereztem, elmondanam neki, hogy most mindent megertettem. 
Elneznem neki a sok osszeszidast, a keresetlen szavakat, hisz 
mostmar tudom, hogy ezek hasznosak. - nagyon sajnaljuk!!! 
sok erot es kitartast!! egy ember sem erdemelne meg ekkora 
fajdalmat, ekkora sebet az eletben, megis szembe kell neznunk 
vele sajnos - Rèszvètem, legyèl erös, tudom nehèz annak lenni, 
de egy próbát megèr - Fogadd őszinte részvétünk! [47, Csóka]

3.  Nem tudom felfogni! Nyugodj békében! [47, Csóka]
4.  Édes öcsém...a szivem kettéhasad..miért kellet ennek meg-

történnie??Nyugodj békében én kis szakácsom [22, Péterréve]
5.  Bocsátassék meg Neki minden bűne, s legyen örök nyugodal-

ma! - nyugodj békében drága szép M… ott ahol vagy öszinte 
részvétem - Oszinte resztem, sajnos elment ami Draga Bara-
tunk!! [21, Temerin]
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1.3.2. Tíz nappal a halál után

1. Gondoltam ma rad... Barcsak akkor tudtam volna amit most 
tudok... [27, Zenta]

2. Mindig érzem a közelséged, s ezt tudva, sosem vagyok egyma-
gam!!!! [27, Zenta]

3. gyakran eszembe jutsz...meg mindig hallom a nevetesed... 
[27, Zenta]

4. Hianyzol nekem,legyen konnyu a fold feletted....... [27, Zen-
ta]

5. HIANYZOL KICSILÄNY NAGYON [27, Zenta]
6. A Jóisten vigyázzon rád ott fönt [22, Péterréve]
7. A szeretet soha el nem fogy...a lélek él....találkozunk ♥♥♥ [21, 

Temerin]
8. Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél. Nem haltál meg, 

csak álmodni mentél......
9. Szívünkben itt él emléked örökre, ha látni akarunk csak felné-

zünk az égre. A csillagok között utazol tovább, ott várj ránk, 
ha időnk lejárt. [21, Temerin]

10. Csak egy kérdés: MIÉRT!? - valóban miért? - Erre azt szok-
ták mondani,hogy meg volt írva!Ez egy baromság,ilyet az ír,a-
kivel nem történt még ilyen tragédia!?((((( - Miért????-sosem 
tudhatjuk meg!:(( [21, Szenttamás]

11. „Az idő talán begyógyítja a sebeket, de sohasem hoz feledést.”
12. (Nora Roberts) - Ez így van - A sebeket sosem lehet begyó-

gyítani,ezt sajnos én is tudom!(( [21, Szenttamás]

1.3.3. Évfordulókon

1. 8hete :’(((....nagyon hianyzol és nagyon nagyon szeretleek 
:’((♥♥♥♥ [20, Törökkanizsa]

2. ma pont 2hónapja....gyertek haza....nagyon hiányzol és na-
gyon nagyon szeretlek ♥♥♥♥[20, Törökkanizsa]

3. „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, / nem örülsz 
már nekünk szerető szíveddel. De egy könnycsepp sze-
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münkben Érted él, / egy gyertya az asztalon Érted ég.  
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, / amit tőlünk soha 
senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, / 
szívből szeretünk s nem feledünk Téged.”....9hete :’((((((((((((( 
- Nincs kinek örülni mikor lekezel velem..:’((((((((((((((((((((( 
- nekem nincs kivel veszekednem,kivel megbeszélnem 
a problémáim,nincs kivel itthon meg máshol hujésked-
nem.,stb...:’(((((((((((((((( - :-(az élet mostoha. - az :’((((((( [20, 
Törökkanizsa]

4. Boldog szülinapot :((( [20, Törökkanizsa]
5. Keresheted őt, nem leled, hiába, / se itt, se Fokföldön, se Ázsi-

ába, / a múltba sem és a gazdag jövőben / akárki megszülethet 
már, csak ő nem. / Többé soha / nem gyúl ki halvány-furcsa 
mosolya. / Szegény a forgandó tündér szerencse, / hogy e cso-
dát újólag megteremtse. „ Boldog Karácsonyt [20, Törökka-
nizsa]

6. Naaa micsicsu? :/// :(( boldogszülinapot bárhol is vagy R…. 
:**** [20, Törökkanizsa]

7. DRÁGA E… AHOL VAGY IS BOLDOG SZÜLINA-
POT JÓ VOLNA EGGYŰTT ŰNNEPELNI [36, Bács-
kossuthfalva]

8. Drága kisfiam,ma pont 1 éve,hogy utoljára láttunk.Nagyon 
hiányzol!!!Nyugodj békében!Emléked örökké őrizni fogjuk.
Szeretünk nagyon! [22, Péterréve]

9. Már 6 hete nincs velünk :((( [19,  Ada]
10. 10. 20 SZOMORÚ, ELVISELHETETLEN HÓNAP 

NÉLKÜLED !!!! [21, Szenttamás]
11. Július1-jén vigasztalan 2 éve, hogy drága gyermekem örökre 

lehunyta gyönyörű szemeit! Két éve... / Már két éve... / Örök-
re kialudtak a fények. / Az én világomban úrrá lett a sötétség. 
/ Sötétség, melyben nem lelek semmit. / Elhagyott a bátorság, 
eluralkodott a gyöngeség. / Két éve... / Már két éve... / Tátong 
a fekete lyuk a sötétségben. / Az idő gyógyír - mondja min-
denki. / De nem. Az idő méreg. Nekem az. / Hiányod nem csi-
tul, lelkem nem lel vigaszt. / Két éve... Már két éve... / Szívem 
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fekete gyászruhát öltött. / Lelkem sírt, tagadott, őrjöngött. / 
Mindennek már két éve, / De szemem ma könnyezik, Szívem 
ma ugyanúgy vérzik. / Mert ma van két éve... már két éve... / 
hogy végleg elmentél. - Az idő nem gyógyír,ezt 1000 év sem 
tudja pótolni,mikor a gyermekünk meghal!:((((((((((((((((( 
[21, Szenttamás]

12. 2 év.../Nem hiszem el, hogy nem vagy többet az élők sorába!!! 
Hiányzól A…! [21, Szenttamás]

13. elmúlt aZ újév,de SAJNOS nem ünnepeltèl velünk...de min-
denkinek a szívèben ott voltàl és örökre ott is fogsz maradni...
hiànyzol... [20, Sziget]

14. Bárhol is Vagy drága kis fiam Gábor áldott ünnepeket a lel-
kednek! [19, Szenttamás]

15. Aki sajna nem ünnepelheti velünk meghitt karácsonyun-
kat,drága J… barátunk emlékére....akit mindég szeretni fo-
gunk,és szivünkben örizük..... [21, Felsőhegy]

1.4. Halál utáni kommunikáció a közösségi hálón
1.4.1. Búcsúformulák 

1. Nyugodjatok békében4 :’((( nagyon fogtok hiányozni soha 
nem felejtünk el benneteket  ♥♥ - soha!!!:’(((((((((((((((((((((
(<3<3<3; nagyon fognak hiányozni!! - Ez szörnyü!:(((( - eleg 
kegyetlen az elet h ilyen fiatalon kellett nekik elmeni.oszinte 
reszvetem. -  Ez nem wolt korrekt h meg haltak...:’((((Nyu-
godjanak békében.:’((( - bazdmeg -  Hát az bixtos!!!! - Úr Is-
ten!!!:’( nem vagyok képes fel fogni!!!:’(((( - :’((((( csak azok a 
dolgok jutnak eszembe,amiken elsírom magam!:’( - egyszerű-
en nem birok leállni,h ne sírjak soha nem fogom őket elfelej-
teni. :’((( <333; [20, Törökkanizsa]

2. mindig emlékezni fogunk rátok!:’(((( [20, Törökkanizsa]
3. Nagyon,de nagyon hiányozni fogsz  ♥ Nyugodj békében. A te 

szimonod ♥ [21, Hódegyháza]
4. R.I.P. [21, Hódegyháza]

4 Autóbalesetben elhunyt fiatalok üzenőfalán.
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5. Draga kislany, nyugodj Békében [27, Zenta]
6. Jelenség voltál. [27, Zenta]
7. nagyon szeretünk .. mindig szeretni fogunk .. nyugodj béké-

ben drága .. őszinte részvétem a családnak .. mindenhol a szép 
mosolyodat látom .. hiszek benne hogy már jobb helyen vagy 
de nagyon nagyon hiányozni fogsz [27, Zenta]

8. Ebben a pillanatban hallottam meg csak a szomoru hirt. 
Oszinte reszvetem a csaladnak.Nyugodj bekeben A…[27, 
Zenta]

9. Ég veled A…[27, Zenta]
10. Ég Áldjon! [27, Zenta]
11. Csillagok közt él már, / angyalok közt jár, / ott, hol csendből 

épül vár, s igaz lelkére az Isten vigyáz már.” / Nyugodj békében 
[27, Zenta]

12. Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak 
árnyak, álmok, évek. /Juhász Gyula / Nyugodj békében! [21, 
Hódegyháza]

13. Elcsitult a szív mely értünk dobogott, / Pihen a kéz mely ér-
tünk dolgozott. Aki szeret az soha el nem feled / Számunkra 
te soha nem leszel halott, Ragyogni fogsz mint a csillagok!! 
/ Soha nem felejtünk el!! / Nyugodj békében csajszi!!!! [27, 
Zenta]

14. „Kinek gyermekét nem fedi sírhalom, / nem tudja mi a fájda-
lom. / Szeretetben éltél köztünk gazdagon / Mint a Tavasz, el-
mentél egy napon. / Minden virágban Téged látunk /  Mindig 
hazavárunk.” [19,  Ada]

15. Az angyalok örizzék álmod!Nyugodj békében A…! [19,  Ada]
16. ,,Váratlanul ért halálod, búcsú nélkül mentél el, aludd szépen 

örök álmod, soha nem felejtünk el.” Nyugodj békében Bará-
tom!!!! [19,  Ada]

17. Elmentél ,de én Soha soha nemfelejtelek el.sajnálom hogy 
ilyen fiatalon kelett hogy elmenj!;-( [21, Felsőhegy]

18. nyugodj békében jenci. sosem felejtem el hogy te mindig ne-
vettél, vagy megnevettetél valakit, sose voltál szomorú mindig 
mosolyogtál. sosem felejtelek el!!! [21, Felsőhegy]
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19. Gyertyákat gyújtunk és mécseseket, / Ezek a fények világít-
sanak Neked. Örök világosságban - békességben nyugodj, / 
Soha el nem felejtünk, biztosan Tudod. [21, Felsőhegy]

1.4.2. Nosztalgikus, emlékező megosztások

1. ....VALAMIKOR...RÉGEN...EGYÜTT JÁRTUNK OVI-
BA ....ISKOLÁBA....A NAGYUTCA VÉGÉRŐL...BAN-
DÁSTUL ... A SULIBA MEG VISSZA... RÁ SE GON-
DOLTUNK ARRA HOGY VALAMIKOR MÁSKÉNT 
LESZ...SZOMORÚ...OSZTÁLYTALÁLKOZÓK HE-
LYETT ...MÁR CSAK EMLÉKEZÜNK....TÖRTÉN-
HETETT VOLNA MÁSKÉNT IS...VIDÁMAN...DE 
IGY.....SZOMORÚ.....NYUGODJ BÉKÉBEN J.... [47, 
Csóka]

2. Emlekezunk rad E…!!!Orokke...!!! - Hatalmas...és E… mor-
gott,mert felszedtük az apját is és nem birt cigizni:)) - Hogy 
csapoltunk Topolyan mikor a faterod vitt bennunket traktor-
ral!!!az mekkora edda koncert volt - köszöni, szerintem. [36, 
Bácskossuthfalva]

3. „Há Morzsi,há hun vagy?”.....mindég ezt mondtad... (Az em-
lékcsoportba feltöltött az egyik felhasználó egy fotót a kutyá-
járól és az imént idézett szöveget illesztette a kép alá). [21, 
Szenttamás]

4. Nyugodj békében volt osztálytárs.  - Hihetetlen hogy meg-
halt. - Hát szomorú,hogy valaki ilyen fiatalon elhuny,pedig 
jelen volt életünk néhány fontos eseményén, ballagás, szülinap 
stb. - Hàt igen.Én is dolgoztam napszàmba vele.Ment a hü-
lyülês - Hát ez hihetetlen,és nagyon szomorú,hogy ennyire 
fiatalon megkellett szegénynek halni!

1.4.3. Élményközlések és „kapcsolattartó” megosztások

1. Volela bih da si makr nju mogao upoznati... :((( (Szeretném, 
ha bár őt megismerhetnéd – egy fotót tett fel az elhunyt nő-
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vére a kislányáról) - [20, Sziget]
2. NAGYON HIÁNYZOL!!! [21, Péterréve]
3. Marad az emlék. / Végtelen szép kép. / Reggel Vele kelek fel, 

/ Este Vele alszom el. [21, Szenttamás]
4. Ej buráz, hiányzol, nincs nap, hogy ne juss eszembe! [20, Szi-

get]
5. Megint csatát vesztett, / fuldoklott az elméjét elárasztó emlé-

kek / tengerében. Zokogni kezdett. Először csendesen / nyü-
szített, aztán hangosan felsírt, ahogy szíve / mélyéből előtört a 
fájdalom. Hallotta a saját / fájdalmát. Minden könnycsepp egy 
segélykiáltás volt, amelyre most is, mint mindig, hiába várta a 
/ választ. [20, Sziget]

6. Benne vagy a szívünkben, / Benne minden napban, / Minden 
órában, minden pillanatban. / Benne vagy a szóban, / A lehul-
ló csendben, / Angyalok közt az örök életben.” El nem múló 
fájdalommal emlékezünk G... [19, Szenttamás]

1.4.4. Emlékprofilok

1. Nyugogy bèkèbe hiànyzol haver   [19,  Ada]
2. boldog szülinapot haver  [19,  Ada]
3. Haver szavan nincs de akkor is Boldog Szulinapot kivanok 

neked [19,  Ada]
4. Boldog születésnapot ott fenn a mennyben drága kis fiam! 

Nagyon nagyon hiányzol! [19, Szenttamás]
5. Lélekben együtt ünnepeljük 21. szülinapod. Te ott fenn mi itt 

lenn és mégis érezzük közelséged. [19, Szenttamás]

1.4.5. Emlékcsoportok

1. Csak 22 éves lettél volna!!!!! [21, Szenttamás]
2. 2 év..... / Oly szomorú Nélküled élni, / Téged mindenütt hiá-

ba keresni. / Téged várni, ki nem jön többé, / Szeretni foglak 
mindörökké. [21, Szenttamás]

3. Suhogó esti szél, kedves angyalok! / Súgjátok meg neki, hogy 
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én még itt vagyok! Súgjátok meg neki, anyukája üzeni: / Míg 
az élet tart, örökké szereti!! [21, Szenttamás]

4. „A mély gyász, amelyet egy szeretett lény halálakor érzünk, 
abból a megérzésből fakad, hogy minden egyénben rejlik vala-
mi leírhatatlan, valami, ami csak rá jellemző, és ezért teljesség-
gel pótolhatatlan.” / (Arthur Schopenhauer) [21, Szenttamás]

5. Kezeidet fogtam... / Csendes volt a hajnal, pirkadatnak fénye 
/ Átsuhant Szobádon, Szemeidet néztem, Lélegeztél halkan, / 
Kezeidet fogtam, s halkan imádkoztam... Félhomályba zárva 
lábaim remegtek, / Fáradt, beteg szemek semmibe mereng-
tek, Mellkasod még ringott, / Mint gyengéd hulláma végtelen 
tengernek. / El ne Aludj kérlek, ez volt minden vágyam, / Ke-
zeidet fogtam, s halkan imádkoztam... / Nem tudom feledni 
soha azt / a péntek este fényét, mi átsuhant Szobádon, / Hol 
beteg Tested feküdt egy hófehér Ágyon... / Hittem még Is-
tenben és a gyógyulásban, / Kezeidet fogtam, s halkan imád-
koztam... / Gyengéd csókot leheltem még / Sápadt, szép Ar-
codra, Beszéltem is Hozzád, / Jaj, de mindhiába, / Bekopogott 
nem várt Végzeted órája... / Megállt ott az idő, nem Szóltál 
már hozzám, / Megfagyott a mosoly a szép sápadt orcán... / 
Megbénultan néztem mozdulatlan Álmod, / Szemeiddel tán 
már új Világod Látod... / Szívem dobbanását torkomban érez-
tem, / A világ omlott össze szomorú lelkemben... / Elengedni 
Téged sohasem akartam, / Tehetetlen voltam e mély fájda-
lomban, / Kezeidet fogtam, s Érted imádkoztam... - “Mikor 
nincs melletted senki, s úgy érzed, hogy vége,  / Kulcsold össze 
két kezed, nézz fel az égre. / Ott van Ő, ki meghallgatja szíved 
minden bánatát, / Ott van Ő, ki megérti, hogy neked mennyi-
re fáj. / Ő vigasztal, ha sírni lát, mert Ő vigyáz Rád.” - nagyon 
szomoru.....hogy egy szulonek ezt meg kell erni...frown han-
gulatjel  [21, Szenttamás]

6. A szeretet mindig legyőzi azt, amit halálnak hívunk. / Ezért 
nem kell megsiratnunk a szeretteinket, / hiszen továbbra is a 
szeretteink maradnak, / és mellettünk maradnak. / Ezt rend-
kívül nehéz elfogadni. / Paulo Coelho [21, Szenttamás]
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7. Emlékezővideó a youtubon.com-on. [21, Szenttamás]
8. Andi a csillogó szemű kislány. [21, Szenttamás]
9. Dala bih sve sto imam, pod jednim uslovom: DA DOBIJEM 

SVOJE DETE NATRAG!!!! (Mindenem odaadnám, ha 
visszakaphatnám a lányom) [21, Szenttamás]

10. TE vagy az ember ki köztünk voltál, emlékeinkben most is itt 
vagy, de a barátunk mindig is leszel!!! [20, Sziget]

11. nedostaješ naaam,Brateeeeeee :(u srucu ćeš nam biti uvek.. 
(Hiányzol nekünk testvérem, mindig a szívünkben leszel) - 
bàrcsak én feküdnèk ott helyette.... - o nem szeretne h igy 
beszejunk....o mindig velunk van es mindenben tamogat!!!! - 
tudooom,de akkor is nagyon hiányzik... - nekem is hid el :((( - 
meg mennyit lògtunk...istenem,MIÉÈÉÈÈÈRT??? - :(((((((( 
ere nincs valasz.... :((((((( - mi rossszat tettünk h így büntetsz 
minket??? - ijen az elet...de nincs nagy ertelme h elvete to-
lunk...csak roszat tet velunk h o nincs velunk!!! - dràga iste-
nem add vissza nekünk...KÉÈÉÉRLEK. -  :(((((((((( - wagy 
wegyèl el engem is.... - ijeneket ne mongy leciiiiiiiiiiiiiiiii... 
- :((( [20, Sziget]

1.4.6. A megosztásban szereplő búcsúdalok

1. Bane Bojanic: Nema vise druga mog (A baráton nincs többé) 
[20, Törökkanizsa; 20, Sziget]

2. Delhusa Gjon: Gyertyak a siron [20, Törökkanizsa; 20, Sziget; 
21, Felsőhegy]

3. Deák Bill Gyula: A zöld, a bíbor és a fekete [20, Törökkanizsa; 
21, Szenttamás]

4. Varga Miklós: Vén Európa, öreg hölgy [20, Törökkanizsa]
5. Delhusa Gjon: Dalok a szélben [19, Ada]
6. Demjén Ferenc: Hogyan tudnék élni nélküled [20, Törökka-

nizsa]
7. Marijana Todorovic: Bebo vrati se dole ( Kicsim, gyere vissza 

le) [21, Temerin]
8. Children of Distance: Emlékezz rám [20, Törökkanizsa]
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9. Kárpátia: Szeretlek [20, Törökkanizsa]
10. Himno del Real Madrid (futballcsapat himnusza egy rajongó 

üzenőfalán) [20, Törökkanizsa]
11. Rufus Wainwright: Hallelujah [20, Törökkanizsa; 27, Zenta]
12. Republic: A csend beszél tovább [21, Temerin]
13. Alex Tamás: Emlékdal. Szívünkben örökké élsz [20, Törökka-

nizsa; 21, Szenttamás] 
14. Homonyik Sándor: Álmodj királylány [27, Zenta]
15. Amy Winehouse: Back to black [22, Szenttamás]
16. Mester Tamás: Altass el [22, Szenttamás]
17. Zámbó Jimmy: Valahol minden meg van írva [21, Felsőhegy]
18. Demjén Ferenc: Kell még egy szó [21, Felsőhegy]
19. Zorán: Kell ott fenn egy ország [21, Felsőhegy]

2. Íráshasználat az egyházaskéri temetőben

Az Aranka és a Maros folyó közének már korábban betelepült 
részei elnéptelenedtek a török hódoltság idején. A Tisza, az Aran-
ka és a Maros árterületén meghúzódó szigetek, lapályszélek, ná-
das partok kiváló feltételeket biztosítottak a dohánytermesztésre, 
s miután Marczibányi Lőrinc, Trencsén vármegyéből származó 
birtokos a kincstártól megvásárolta a csókai birtokot Czernabara, 
Imretelek, Monostor, Terján és Verbicza5 pusztákkal szegedi do-
hánykertész családokat telepített a vidékre 1785 és 1789 között 
(Böngyik et al. 1999, 23). Innen számítjuk a lakosság újratelepíté-
sét, a település kialakulását.

Egyházaskéren négy temetőről lehet információt szerezni. A 
legkorábbiba a fenti falutörténeti adatokkal összefüggésben az 
1700-as évek végén, az 1800-as évek elején kezdtek temetkezni, 
de miután 1873-ban kiütött a kolerajárvány valószínűsíthetően 
gyorsan megtelt, ezért annak kibővítésére a település irányába, a 
régi temetővel szemben fekvő földterületet jelölték ki. Így a má-
sodik temetkezési hely a napjainkban Keszeg Eszter, egyházas-

5 Verbica, szerbül Vrbica 1888-ban a helységmagyarosító törekvések során 
kapta az Egyházaskér nevet.
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kéri lakos házához tartozó kert egy részén terül el. A 19. és a 
20. század fordulóján létesítették a mai temetőt. Kialakulásával 
körülbelül egy időben létesült a református temető és az újhitűek 
temetkezési területe egyazon parcellán, de elkülönülve egymástól. 
Arról, hogy korábban hová temetkeztek a protestáns felekezetek 
és a település 19. századi vallási eloszlásáról nincs biztos adatunk.6 
Jelen írás a negyedik temetkezési hely, vagyis a mai köztemető 
sírfelirataival foglalkozik.

A mai egyházaskéri temető a falu szélén, egy kisebb utcában, 
a Vuk Karadžićban található, a Makai sornak nevezett falurészen. 
A visszaemlékezések szerint a területet Farkas Péter, kántortaní-
tó ajándékozta a településnek azzal a céllal, hogy temetőt létesít-
senek rajta.7 Az ajándékozást alátámasztja a már említett 1800-
as évek végén, 1900-as évek elején készített térkép, amelyen a 
temető területe még Farkas Péter tulajdona. Mivel a településnek 
ajándékozta, nem került a felekezeti egyházak kezére, Egyházas-
kér Község, majd a Helyi Népbizottság és napjainkban a Helyi 
Közösség rendelkezik róla, rendezi és gondozza. Így a sírhelyért 
sohasem kellett fizetni. Az 1014/1 és az 1014/2-es parcellán fek-
szik, területe 44 ár 40 négyzetméter. Téglalap alakja hátul kes-
kenyedik. 1962-ben a Helyi Népbizottság határozatot hozott a 
helyi hozzájárulás bevezetéséről, s az első összegyűjtött pénzösz-
szegből vaskerítést emeltek a temető utcafrontjára. Napjainkban 
jobb oldalról és hátul árok választja el a szomszédos parcelláktól, 
míg balról egy romos ház és annak elburjánzott gyümölcsöskertje 
határolja.

6 Egy 1800-as évek végén készült  térképen még nincs bejegyezve a refor-
mátus temető. A térkép adatai: KO XIII. 54. „Egyházaskér Nagyközség 
térszín vázlata.”, szerk. Holub Károly. A pecsét felirata: TORONTÁL ME-
GYE TÖRÖK KANIZSAI JÁRÁS EGYHÁZASKÉR KÖZSÉG. Egyes 
visszaemlékezések szerint a Kocsis család volt az első református vallású a 
faluban. A 19. század végén települtek Egyházaskérre.

7 Farkas Pétert 1920-ban halt meg. Sírhelye, az akkor még majdnem üresen 
álló temető közepére került, a Nagykereszt mellé. A falu megbecsült szemé-
lyisége, kántortanító volt. Táblája foglalkozását is jelzi.
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A sírfeliratok magyar nyelvűek, öt kivételével, amelyekre szerb8 
nyelvű felirat került. Az ortodox egyházhoz tartozásukat bizo-
nyítja a feliratok mellett elhelyezett kereszt széleinek barokkos 
háromkaréjú tagolása. A magyar nyelvű, római katolikus vallá-
súak feliratainál egyszerű keresztek találhatók. Az egyházaskéri 
temetőben találunk példát vegyes házasságra is. Ilyen esetben az 
elhunyt, szerb nemzetiségű férjnek a magyar ajkú felesége szerb 
nyelvű sírjelet készíttetett és a saját adatait is hasonlóan, cirill be-
tűs írásmódban íratta föl. Igen gyakoriak a helyesírási hibák a fel-
iratokban. Gyakori a szavak különírása ott, ahol egybe kellene és 
az egybeírás akkor, ha külön kellene. Olykor hiányzik a dátum 
utáni pont, de előfordul, hogy az írásjelek is elmaradnak, vagy 
a szavaktól egy szóköznyi távolságra kerülnek. Részben a helyi 
nyelvjárás sajátosságai is érzékelhetőek, a kiejtés szerinti írás elvét 
is gyakran alkalmazzák (pl. szenfedél, szíveinkel). A közölt sírfel-
iratokat eredetijükhöz híven jegyeztem föl.

2.1. Kezdő formulák

1. Itt nyugszik [267]
2. Itt nyugszik / felejthetetlen lányunk [1]
3. Itt nyugszik / felejthetetlen férjem / kit a halál elragadott / 

tőlünk élete küszöbén [1]
4. Felejthetetlen gyermekünk / kit a halál elragadott / tőlünk 

élete küszöbén. [1]
5. Itt nyugszanak [1]
6. Itt alussza örök álmát [1]
7. Családi sírbolt [2]
8. Farkas család sírboltja [1]
9. Fehér Erzsébet sírboltja [1]
10. Ovde pociva [1]
11. PAX [1]

8 Történelmét tekintve színmagyar településről van szó. Az Egyházaskéren 
nyugvó szerb nemzetiségűek egy része a kilencvenes években Szerbia déli 
részéről érkezett a településre, a másik részük az ötvenes-hatvanas években.
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2.2. A nevek írása 

A sírjeleken a család- és keresztnév is szerepel. A házastársak sír-
ján gyakori a feleség lánykori családnevének is a feltüntetése és 
a rokonsági kapcsolatokat is kiemelik. Általában a férj neve ke-
rül baloldalra, vagy felülre a feleségé pedig csak utána. Szokássá 
vált, főként idős házaspároknál, hogy ha az egyik fél elhuny, akkor 
a másik a síremlékre felvéseti a saját nevét, születési dátumát és 
fényképet helyeztet be magáról is a márványkeretbe, házastársa 
adatai mellé. Kisgyermekek esetében gyakran találkozunk becé-
zéssel:
1. Itt nyugszik / Dömösi / Árpádka / 1940. – 1945. / Nyugodjál 

békében!
2. Benyoczki / Lajoska / 1938 – 1949
3. Ábrahám Pistika / Élt 4 honapot.
4. Pető Lajoska 
5. Fajcsák Bözsike / Élt 7 hó / 1939

Fa-, vas- és betonkereszteken gyakori, hogy a kereszt bal olda-
lán és a jobbon csupán egy-egy betű szerepel, amely a vezetéknév 
és a keresztnév kezdőbetűje. Napjainkra az ilyen típusú sírokban 
nyugvók személye ismeretlenné vált.

2.3. Sírversek9

Tragikus körülmények között vagy balesetben elhaltak sírversei:

1. Aki szeret, az soha nem feled10

2/1. Szép tavasz terítsd be ezer ibolyával,
fehér nyár, te hintsd be illatos rózsával, 
szelíd ősz, szórd tele fanyar falevéllel 
9 Sírversek közé soroltam minden rímelő feliratot. Majd tematikus egysé-

gekbe rendeztem azokat, s kategorizáltam. A kapcsolódó, és eltérő témájú 
változatokat további számozással jelöltem (pl. 2/1, 2/2).

10 Hozzátartozói a Magyar Szó napilap hétvégi, gyászjelentéseket tartalmazó 
mellékletéből vették át a feliratot.
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hideg tél, takard be ezüst szenfedéllel,
mi majd betakarjuk fájós szíveinkel
fájós szíveinkből fakadó könnyeinkel.11

2/2. Őszi szél takard be
hulló falevéllel
mi majd betakarjuk
fájó könnyeinkkel

3. Mindig itt vagyok, 
és ott leszek, ahol 
a szél zúg, a nap nevet.12

Gyermek sírversek

4/1. Gyógyíthatatlan a seb amit
a sors adott reánk
Felejthetetlen az óra amikor
földet dobtak rád13

5/1. Kinek gyermekét 
nem fedi sírhalom

11 A zentai, Aulik kőfaragó sírversgyűjteményéből választották hozzátartozói.
12 Az eredeti dalszöveg részlete: „Akkor is hallod a hangomat, hogyha fáj, 

hogyha nem szabad, / mindig itt vagy, és ott leszek, ahol a szél zúg, a nap 
nevet… / Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg, a nap nevet, / elbúcsú-
zom, de itt marad belőlem néhány pillanat…” A csend beszél tovább. Tüzet 
viszek. Republic, 1995. A Magyar Szó napilap hétvégi, gyászjelentéseket 
tartalmazó számaiban is gyakori változatainak az előfordulása.

13 Párhuzama Felsőhegyen, Vida 2007, 136., Magyarkanizsán, Klamár 2013, 
62. A Magyar Szó napilap hétvégi, gyászjelentéseket tartalmazó száma-
iban is gyakori. Egyik változata a lapból: „Gyógyíthatatlan a seb, amit a 
sors mért ránk, / Feledhetetlen a perc, amikor földet dobtak rád. / Lelked, 
mint a fehér galamb, csendesen messze szállt. / Fájó tested oly sokat szen-
vedett, / Mert szívedben volt a jóság és odaadó szeretet. / A sok könny-
csepp, ami végiggördül arcunkon, / azért van, mert szeretünk és hiányzol 
nagyon!”
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az nem is tudja mi az 
igazi fájdalom14

5/2. Kinek gyermekét nem
fedi sírhalom az nem
tudja mi az igazi fájdalom15 

Fiatal korban elhaltak sírversei

6. Nincs már holnap
Ennyi volt az élet
Ezentúl már csak a 
Szívetekbe élek.16

7. Rövid élete sok szép terve csak álom
maradt mert mindent lezárt a sírhalom.
Részünkre nem maradt más csak a bánat és 
az örökös fájdalom. 

4/2. Gyógyíthatatlan a seb , amit
a sors adott reám .
Felejthetetlen az óra, amikor
földet dobtak reád .17  

Középkorú, a település elismert személyiségének (tanító) sírverse

8. Ének zengjen e sír felett
aki tanított sok gyermeket.

14 Párhuzama Felsőhegyen. Vida 2007, 135. Az interneten is igen gyakori az 
előfordulása: www.erdos-granit.hu, www.granitpark.hu, www.ledig-granit.
hu, gyaszkepek.lapunk.hu.

15 Lásd a 10. lábjegyzetben.
16 Változata: „Már nincs holnap, csak ennyi volt az élet. Sirassatok csendesen, 

mert Én a szívetekben élek.” gyaszkepek.lapunk.hu.
17 Lásd a 9. lábjegyzetben. 
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Szülésben elhalt anya sírversre

9. Egy drága édesanya ki gyermekéért éle-
tét adta, ki szeretetét, jóságát csak képen
arcáról mutatja.18 

Idős korban elhaltak sírversei

10/1. E síremlék örökké hirdesse, 
hogy akik itt nyugszanak soha
nem lesznek feledve!

10/2. Ez a síremlék örökké hirdesse, hogy 
aki itt nyugszik soha nincs feledve!19

11/1. Az élet egy viharos tenger
ahol a jobb életért küzd és dolgozik az ember.
Mire céljára talál – csónakját felborítja a halál. 
és akkor (ott) örök nyugalomra talál.20

11/2. Az élet egy viharos tenger.
Melyben küzd és dolgozik az ember
s mire céljára talál.
Csónakját felborítja a halál. 

18 A sírverset az elhunyt édesanyja Kószó Józsefné Rúzsa Katalin (1949) köl-
tötte.

19 A hozzátartozók a sírbolt készítésekor a 3/1-es sírverset vették át s íratták 
föl apróbb változtatásokkal.  

20 A hozzátartozók a sírbolt készítésekor a 3/1-es sírverset vették át s íratták 
föl apróbb változtatásokkal.  
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5/3. Kinek szüleit nem fedi 
sírhalom, nem tudja mi
az igazi fájdalom.21 

5/4. Kinek édesanyját
nem fedi sírhalom
nem is tudja
mi az igazi fájdalom.22 

12. Számunkra nem vagy 
halott
Örökké élsz mint a
csillagok23 

13. Oh édes jó Apánk
21 Változata Felsőhegyen: „Kinek nejét és édes/ Anyát nem fedi sír / Halom 

nem is tudja / Mi az igaz fájdalom!” Vida 2007, 130.; „Kinek férjét nem fedi 
sírhalom / nem tudja mi az igazi fájdalom!” Vida 2007, 137.; „Kinek apját, 
anyját és testvérét / Nem fedi sírhalom / Az nem is tudja mi a szívfájdalom.” 
Vida 2007, 138.; Magyarkanizsán: „Kinek apját anyját / nem fedi sírhalom, 
/ az nem is tudja / mi a szív fájdalom.” Klamár 2013, 57.

22 Lásd a 17. lábjegyzetben.
23 Párhuzama Felsőhegyen: „Számunkra te sohasem leszel halott, / Örökké 

élni fogsz, mint a csillagok.” Vida 2007, 137.;.A Magyar Szó napilap hét-
végi, gyászjelentéseket tartalmazó számaiban is gyakori az előfordulása., 
Változatai még: „A virág elhervad rövid pár nap alatt, / De emléked szí-
vünkben örökre megmarad. / Számunkra te sosem leszel halott, / Örökké 
élni fogsz, mint a csillagok.” www.granitpark.hu., „A szíved pihen, a miénk 
vérzik, a fájdalmat csak az élők érzik. Számunkra Te sosem leszel halott, 
örökké élni fogsz, mint a csillagok.” abdai.lapunk.hu., „Számunkra te soha 
nem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.” www.kuzmagranit.
hu., „Számunkra te sohasem leszel halott / Örökké élni fogsz, mint a csilla-
gok / Drága jó szívét két dolgos kezét / Áld meg Atyánk / S mi köszönjük, 
hogy ő lehetett a mi édesanyánk.” www.smsgyujtemeny.hu., „Elcsitult a szív, 
mely értünk dobogott, / Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. / Számunkra 
te sosem leszel halott, / Örökké élni fogsz, mint a csillagok.” www.citatum.
hu., „Elcsitul a szív mely értünk dobogott, Pihen a kéz mely értünk dolgo-
zott. Aki szeret az soha el nem feled / Számunkra te soha nem leszel halott, 
Ragyogni fogsz mint a csillagok!!” sirko-keszites-budapest.hu.
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fájos szível gyászolunk
és remélünk hogy meglátunk 
a menyei örömben!

Önmagának, előre elkészíttetett kriptán olvasható sírvers

14. Isten hozott jó testvér
Mondd el a miatyánkot
Mindnyájunk lelki üdvéért

2.4. Egyéb feliratok

1/1. Emléküket szívünkben őrizzük [2]
1/2. Emléküket örökké / szívünkben őrizzük. [1]
1/3. Emlékét örökké szívünkben őrizzük [1]
1/4. Emléked szívünkben / megőrizzük [1]
2/1. Szívünkben örökké hű marad. [2]
2/2. Szívünkbe örökké hű marad [1]
3. Szívünkben / örökké élni fognak. [1]
4. Emléked örök kincse. / Szívünk vigasza. [1]
5. Elesett a harctéren / 1916 / Fájdalmas emlék lányaitól [1]
6. Felejthetetlen lányom [1]
7. Felejthetettlen gyermekünk / kit a halál elragadott / tőlünk éle-
te küszöbén [1]
8. Imádkozunk értük / hogy nyugodt békés / legyen pihenésük [1]
9. Hosszú betegsége után / adj uram örök nyugodalmat, s / az örök 
világosság fényeskedjen / neki. [1]
10. A nagy fájdalmainkat szívünkbe / zárjuk. Még élünk soha el 
nem feledünk [1]
11. Jézus szíve / légy irgalmas hozzám [1]
12. sz. Egyházaskéren / 1852

A foglalkozások jelölését írásban itt, az egyéb feliratok között 
jelenítem meg. Az egyházaskéri temetőben csupán két sírjelen ta-
lálkozunk jelölésével, s egyel, amikor versbe foglalták sírtábláján a 
foglalkozását (Ilyen a fentebb közölt 9. számú sírvers):  
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1. Itt nyugszik / Farkas Péter / kántortanító / élt 59 évet / megh 
1920 / Müller Kikinda
2. Piri Rezső / kántor / 1920 – 1986 / neje / Piri Mária/ szül 
Mihók / 1923 – 

2.5. Sírversek alá vésett búcsúszavak, záró formulák

1/1. Nyugodjanak békében [28]
1/2. Nyugodjanak békében! [3]
1/3. Nyugodjonak békében [10] 
1/4. Nyugodjonak békében! [2]
1/5. Nyugodjanak isten kegyelmében [1]
1/6. Nyugodjon békében! [2]
1/7. Nyugodjon békében [37]
1/8. Nyugodjék békében! [2]
1/9. Nyugodjonak / békeségben [1]
2. Örök nyugalmat / békébe [1]
3/1. Béke hamvaikra [29]
3/2. Béke hamvaikra! [13]
3/3. Béke hamvaikra. [2]
3/4. Béke hamvaira [23]
3/5. Béke hamvaira! [11]
3/6. Béke poraira [1]
3/7. Béke poraikra [1]
4. Počivaj u miru [1]

2.6. A síremléket emeltetőkre utaló feliratok

1/1. Szerettei [2]
1/2. Emeltették szerettei [2]
2/1. Emeltették családjaik [3]
2/2. Emeltették családjai [6]
2/3. Emeltette családjai [1]
2/4. Emeltette családjai! [1]
2/5. Emeltette családja [2]
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2/6. Emeltették szerető családjaik [1]
2/7. Örök emlékül / emeltették családjaik. [1]
2/8. Örök emlékül / emeltették családjai [2]
2/9. Emeltette / Gyászoló család [1]
2/10. Gyászoló családjai [2]
3/1. Emeltette édesanyja. [1]
3/2. Emléket emelt / édes anya [1]
3/3. Emeltette édesanyja Eszter és huga Magdika / Emlékül még 
sógorától [1]
4/1. Szerető édes anyja és édes apja [1]
4/2. A síremléket emelteti: / édesapja és édesanya. [1]
4/3. Emeltette édesanyja, nevelőapja, huga / Gabriella és nagya-
nyja. [1]
4/4. Sír emléké emeltetti / szülei és testvérei [1]
4/5. Szeretett szülei [1]
5/1. Emeltette neje [1]
5/2. Emeltette neje Erzsébet [1]
5/3. Emeltette neje Mária [1]
5/4. Emeltette felesége / Rozália [1]
5/5. Spomen podiže/ supruga Slobodanka [1]
5/6. Emeltette neje és leánya [1]
5/7. Spomenik podižu supruga i ćerke [1]
5/8. Emeltette neje és családja [4]
5/9. Emeltette neje és családjai [8]
5/10. Emeltette felesége / és családja [1]
5/11. Emeltette: felesége / és családjai. [1] 
5/12. Emeltette felesége és családjai. [1]
5/13. Emléket emelteti / neje és családjai [1]
5/14. Emeltette neje / családjai [2]
5/15. Emeltette felesége / és kis lánya
5/16. Emeltette felesége és fia [1]
5/17. Emelteti felesége / fiai, menyei valamit unokái. [1]
5/18. Fájdalmas szívvel és soha el / nem múló szeretettel emeltette 
/ felesége és családjai. [1]
5/19. Emeltették / Mária / és / Katica [1]
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6/1. Emeltették / férje és családjai [2]
6/2. Örök emléket emeltette / férje és családjai [1]
6/3. Örök emlékére emeltették / férje és családjai [1]
6/4. Emeltette férje és családjai [1]
6/5. Emelteti leánya [1]
7/1. Emeltette leánya Mária [2]
7/2. Emeltette leánya / Julis [1]
7/3. Emeltette leánya / Jolán [1]
7/4. Emeltette leányuk Irén 2002-ben [1]
7/5. Emeltette / leányaik [1]
7/6. Emeltette / leánya és veje [2] 
7/7. Emeltette lánya és veje [2]
7/8. Emeltették leányai és veje [1]
7/9. Emeltette veje és leánya [1]
7/10. Síremlékét emeltette / lánya veje és onokája [1]
7/11. Síremléket emeltette / lánya családjával [1]
7/12. Emeltette leánya fia / veje és menye [1]
8/1. Emeltette fia Ferenc [1]
8/2. Emeltette fia Anti [1]
8/3. Emeltette fia / Frányo. [1]
8/4. Emeltette / fia és menye [1]
8/5. Emeltette fia Sándor / és neje Matild [1]
8/6. Emeltette fia Gyuri / és menye Etelka [1]
8/7. Emeltette fia Sanyi / és neje Piri [1]
8/8. Emeltette fia menye / és unokája [1]
8/9. Emeltette fia és lánya [1]
8/10. Emeltette / fia leánya és veje [1]
8/11. Emeltette fia leánya menyük és vejük [1]
8/12. Emeltette fia József / neje Erzsébet / és unokája Erzsike [1]
8/13. Drága kisfia Tomika édesapja, édesanyja és testvére Attila. 
[1]
9/1. Emeltették testvéreik [1]
9/2. Emeltették testvérei [1]
10. Szeretettel hozzátartozói. [1]
11. Emeltette unokája és családjai . [1]
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12. Spomen dizu deca / Milan i Milena [1]
13. Emeltette / veje és leánya [1]
14. Emeltette öccse / András [1]
15. Emeltették eltartói / János, Piroska és Tibor [1]
16. Emeltették életükben [2]
17. Emeltette az egyházaskéri / imaház örök emlékül. [1]
18. Emeltette 1955 ben (Kezdő formulája: Fehér Erzsébet sír-
boltja) [1]
19. Szerencsétlen Apjuknak / emlékül emeltették / családjai [1]

2.7. A sírkőfaragókról

Az egyházaskéri temető sírjelein a készítők ritkán tüntették fel 
névjegyüket. A dokumentálás során tizenegy sírboltot találtunk, 
melyen a sírkőfaragó adatai is olvashatók. Napjainktól visszafelé, a 
temető keletkezéséig haladva a következő kőfaragók jelennek meg 
és ismétlődnek is olykor: Narcis (Törökkanizsa–2014),24 Major 
(Magyarkanizsa–2010), Farago Ivan (Zenta–2006), Aulik (Zen-
ta–1999), Tunner (Nagybecskerek–1948), Keszler (Kikinda–1938), 
Wechselberger, (Kikinda–1926), Müller (Kikinda–1920), Stark 
(Szeged–1915). A feltüntetetteken kívül Kocsis Mihály, egyházas-
kéri sírkőkészítő műveiből találunk igen nagy számban a temető-
ben. S habár nem véste föl névjegyét 148 egyazon mintára készí-
tett, még ma is ép sírkő az ő keze munkája, a helyiek vélekedése 
szerint. A hatvanas és a nyolcvanas évek között tevékenykedett.

Összegzés

„A halál beálltától az elhantolásig megfigyelhető, a fájdalom megé-
lését, kifejezését és fokozását szolgáló indulatos viselkedés olyan 
pszichoterápiás stratégia, amely az egyént a közösség segítségével 
24 Zárójelben feltüntettem a vállalkozó székhelyét és a legújabb, általa készí-

tett sírjelen szereplő elhunyt elhalálozási évét, azzal a céllal, hogy behatá-
rolhassuk tevékenységének idejét. Egyházaskéren ritkán fordul elő, hogy 
évtizedekkel az elhalálozás után készítsenek síremléket a hozzátartozók, 
ezért e módszert célravezetőnek tartom.
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és ellenőrzése alatt rövid időn belül átsegíti a tragédián” (Keszeg 
2000, 209). A haláleset alkalmával a település közössége segítette 
át a gyászolókat a tragédia okozta krízisen egy-egy részvétnyil-
vánító üdvözléssel, nagyobb odafigyeléssel, anyagi és szellemi 
támogatással. Ezekre a gesztusokra találunk példát a mai online 
világban is. Közeli és távoli hozzátartozók, barátok vitatják meg a 
halál körülményeit, gyerekek és felnőttek beszélgetnek, s gyenge-
ségeiket és erősségeiket felváltva közvetítik. Azzal, hogy a hasonló 
gondolatokkal, problémákkal küzdők előtt az online rendszerben 
párbeszéd nyílik, képessé válnak egymás fájdalmának enyhítésé-
re, gondolataik kibeszélése és így a megkönnyebbülésre. is Olykor 
alkotói képességeik által fejezik ki fájdalmukat az elhunyt szeret-
tei, kisfilmeket készítve, képes összeállításokat, önálló költemé-
nyeket szerkesztenek. Brubaker és Hayes kategóriái jól közvetítik 
azt a tematikus irányvonalat, amely mentén a halál utáni online 
kommunikáció formái sűrűsödnek, a hosszabb-rövidebb búcsú-
formuláktól, a nosztalgikus-emlékező megosztásokon át, egészen 
a „kapcsolattartó” írásos megnyilvánulásokig, melyek a bemutatott 
írásos kommunikáció mellett az oralitásban is megjelennek. Az 
elhunyt szeretteink elvesztéséből jövő fájdalom írásba foglalásá-
nak egy másik, bemutatott formája a temetői íráshasználat, amely 
úgyszintén szólhat az elhunythoz, de a hozzátartozókhoz és az 
ismeretlen látogatókhoz is. 

A tanulmány célját, vagyis hogy a halál utáni kommunikáció 
két formájának egy lehetséges áttekintését adja, az internetes adat-
gyűjtésből származó információk és a temetői íráshasználat for-
máinak bemutatásán keresztül éri el. Összességében elmondható, 
hogy mindkét bemutatott jelenség társadalmi gyakorlatok mentén 
alakul ki, és segíti a gyászolók visszatérését a társadalomba. 
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