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Ezüst pártás kislány Vámosatyán 

 

A műemlékem.hu című internetes portál egy 2016.október. 26-án közzétett cikkében a 

vámosatyai református templomról publikált szép fotókat és a templom leírását, ahol a 

templomot bemutató személy arról is beszélt, hogy: 

„…A feltárás során a szószék alatt találtak egy nagyméretű lépcsőzött kriptát, a kriptában 

lévő ruha és ékszer maradványokból a 16-17. századi földbirtokos Büdi család temetkezésére 

következtettek. 

A hajórészben a padló alatt egy leányka csontvázat találtak, ezüst pártát viselt, és ezüst 

szegecses koporsóban nyugodott. A feltárás után visszatemették.” 

A cikk írója továbbra is figyelemmel kísérte a templom állapotát, mert 2018. június 3-án és 

november 03-án is újabb fotókat adott közre a templomról. 

„Érthetetlen tologatása történik a restaurálás elhúzásának, még csak nem is lehet tudni, 

mikor kezdik el a munkát. 

A templom állapota az eltelt két év során nem változott jelentősen. Most kaptak 6 millió forint 

állami támogatást, ami csak arra lesz elég, hogy az északi falon és a diadalív déli oldalán 

lévő falfestésen végezzenek restaurátori munkát. A külső falakon, főként az északi oldalon és a 

bejáratnál továbbra is vizesedés látszik, és mállik a vakolat.” 

Aztán a templomunkat figyelemmel kísérő 

portálírónőről az alábbi tudósítást 

olvashattuk: „2022. április 19-én elhunyt 

Halmai Margó, teljes nevén Halmai Lászlóné 

Fehér Margit, akit a Műemlékem.hu portálon 

Fehér néven ismerhettünk.”  

A nekrológja is megjelent a portálon, ebből 

néhány gondolat róla: „… páratlan 

igényességgel készítette jelentéseit. Temérdek 

fénykép, részletes leírás. Ha valamiben 

bizonytalan volt, utána olvasott. Minden 

jelentéséből áradt a szándék, hogy az azt 

olvasót valóban beavassa az objektum 

történetébe, megértesse vele, miért fontos a 

fennmaradása. Hiába, tanár volt, s az maradt 

a tantermet elhagyva is. … Lelkesen számolt 

be róla, hogy hová indul néhány napon belül. 

Busszal. Átszállásokkal. … járta az országot. 

Néha egyedül, máskor társasággal. … beleszeretett a református templomok festett 

fakazettáiba. Elkezdte dokumentálni ezeket. Egy időben hetente küldött képeket frissen 

felfedezett, új motívumokról.” 

https://muemlekem.hu/muemlek/show/8525#67757
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Ő csak azt írta le, amit olvasott, amit hallott. Aztán egy vámosatyai látogatás alkalmával a 

templomot bemutató személytől én is hallottam az érdekes történetet, miszerint „A 

hajórészben a padló alatt egy leányka csontvázat találtak, ezüst pártát viselt, és ezüst 

szegecses koporsóban nyugodott. A feltárás után visszatemették.” 

Én elsiklottam felette, de a feleségemet nem hagyta nyugodni a történet és miután sok 

hónapot kutatva megírtam Vámosatya monográfiáját, megjegyezte, hogy a kislányról nincs 

benne szó. Nos, sok mindenről nincs benne szó, mert amiről nem találtam forrást, azt 

„finoman” szólva átugrottam de apránként kikutatgatom és felrakom a község hivatalos 

honlapjára (vamosatya.hu) Most a templomban megtalált leánykának igyekszem utánajárni. 

Gecséné Tar Imola: „Történeti temetők Magyarországon” című, a Corvinus Egyetemen írt 

doktori értekezéséből azokat a részeket idézem, ami a vámosatyai templomos temetkezésre 

vonatkozóan támpontot adhatnak.  

A hazai temetőkultúra kialakulása 

„… a kereszténység felvétele után a katolikus vallás szabályai határozták meg a temetkezés 

rendjét. 

A cinterem elavult régi jelentése: temetkezési hely egy templom körül, illetve maga a 

kerítéssel körülvett templomudvar. Használták a kifejezést a templom előcsarnokára is, ahol 

nagyobb temetéseken a koporsót helyezték el. 

Ám lehetett egy temetői épület is, amelyben felállították a koporsót tartó emelvényt a temetés 

előtt, azaz ravatalozó. A temetés kezdete előtt itt gyülekeztek az elhunyt rokonai és ismerősei, 

hogy búcsút vegyenek az elhunyttól. 

Elsőként Szent László (1077-1095) I. törvénykönyvének 25. törvénycikke foglalta írásba a 

templomok körüli temetkezést: „…aki nem templom mellé temeti az ő halottait: tizenkét napig 

vezekeljen kenyéren és vízen, kalodába zárva.”  

[…] A templom körüli temetkezést az egyház a vallási előírásokon túl is szorgalmazta, mert 

így jobban ellenőrzése alá tudta vonni a pogány szokások esetleges továbbélését. A 11-12. 

századtól kezdve tehát, a temetők a templomok közvetlen környezetébe, a templomkertekbe, 

vagy más néven cintermekbe kerültek.  

A 16. században a reformáció elérte hazánkat. A református és a katolikus hívek között 

gyakori volt az ellentét, így temetőkertjeiket is igyekeztek elkülöníteni egymástól. […] A 16-

18. század folyamán, a népességnövekedés következtében, a templomok körüli temetők végleg 

beteltek, az egymásra temetkezések és a sírbolygatások komoly fertőzésveszélyt jelentettek a 

lakosság számára. […] A Helytartótanács 1777. szeptember 2.-án adta ki azon rendeletét, 

amely kimondta, hogy a továbbiakban tilos a templomban és kertjében temetkezni, helyette a 

települések szélén kell új temetőt nyitni. […] A kisebb településeken, falvakban, a cinteremből 

még a 16-17. század során kiköltöztetett temető, akár évszázadokig is megfelelő volt, […]  

A középkori temetők kialakítását a katolikus vallás szabályai határozták meg, az esztétika nem 

volt döntő szempont. … A templomot és a körülötte elhelyezkedő temetőt fakerítéssel, 

tapasztott nádfallal vagy kőfallal vették körül. A cintermet védett területnek tekintették, ahol 

nem volt szabad vért ontani.  

A temető elrendezése egyértelműen tükrözte az elhunytak helyét a társadalmi élet 

hierarchiájában. A templom épületében temetkeztek a helyi vezetők, egyházi méltóságok, majd 

a templomkertben az épület közvetlen közelében kaptak sírhelyet a kiváltságos helyzetű 

alattvalók, míg a cinterem távolabbi részében temették el a közembereket. […]  
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A temetők kiköltöztetése, az uralkodó osztályok korábbi templom épületbe történő temetkezése 

helyett, a föld feletti vagy földbe mélyített kripták, sírboltok megjelenését is magával hozta. A 

nemesi családok sírépítményei gyakran a közösség által használt temetőben, vagy a családi 

kastély parkjában kaptak helyet. … polgári hatást mutató mauzóleumok, kripták közé 

sorolható a szatmárcsekei Kölcsey-mauzóleum, […] 

A vámosatyai gyöngyös, bogláros párta 

A „Folia Archaeologica” a Nemzeti 

Múzeum régészeti összefoglaló 

kötetének XXXV. számában, 1984-ben 

jelent meg Mоjzsis Dóra: XVI —XVII. 

századi női fejdíszek a nagylózsi 

leletanyagból című dolgozata, amiben ez 

olvasható: „A vámosatyai református 

templom 1978. évi feltárásakor a szószék 

alatt találtak egy lépcsős lejáratú nagy 

méretű kriptát, amiben 

textilmaradványokat is találtak. Az 

analógiák alapján a pártát a XVI. század 

végére, illetve a XVII. század elejére 

keltezhetjük, ugyanis a leírt gipsz-alapba 

ágyazott virágszirmokból álló 

boglárokkal szinte teljesen azonosakat 

ismerünk a csengeri leletből, és ilyeneket 

láthatunk a tiszaörvényi és a szadai 

pártákon is. Hasonló felépítésűek — de 

sokkal díszesebb kivitelben — a 

gyöngyös, illetve zománcos boglárokkal 

díszített csengeri, küküllővári, debreceni, 

vámosatyai és boldvai párták, amelyek a 

főúri családok leányainak elterjedt és 

kedvelt fejdíszei voltak.” A Magyar 

Nemzeti Múzeum adattárában erre 

vonatkozóan az interneten nem találtam 

adatokat. 

Mоjzsis Dóra a dolgozat ide vonatkozó 

lábjegyzetében az alábbiakat jegyezte 

meg: „A párta ma a Nemzeti Múzeum 

gyűjteményében található, ltsz.: 

Ö/1.80.4. Az ásatást végzők 

elképzelhetőnek tartják, hogy a 

vámosatyai templom kriptája az itt 

birtokos Büdy család számára készült, akik 1539—1600 között éltek itt, így ez az adat a XVI. 

század végére keltezné a pártát, amelyet valószínűleg a család egyik nőtagja viselhetett. A 

párta hossza: 40,4 cm, szélessége: 2,5 cm, egy boglár átmérője: 2,3 cm. A gyöngyös-bogláros 

párták csoportjába tartozik. Egyelőre restaurálatlan.” 

Azért kíváncsi lettem, hogyan is néztek ki az említett gyöngyös párták, hogy képet 

alkothassak a vámosatyai pártáról. 
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A debreceni gyöngyös-bogláros párta 

A debreceni gyöngyös-bogláros párta a 

debreceni Déri Múzeumban található. A párta 

női fejdísz, amelynek kifejezetten díszítő 

funkciója volt. A debreceni közrend 

leányainak különleges ékességének számított 

a gyöngyös-bogláros párta. A 17.századtól a 

tisztaság, a szűziesség jelképe volt. A 

lakodalmukig viselték a leányok. Arra a 

lányra, akinek nem jutott férj és így nem volt 

módjában, hogy a pártát letegye, azt mondták, 

hogy „pártában maradt a vénlány”. Még a 19. 

század derekán is pártában esküdtek a 

debreceni menyasszonyok. A múzeumban található egyik párta így néz ki: 

A párta két részből áll. Az abroncsból, amelyet arany 

hímzés, gyöngy és a boglár díszít. A párta középponti 

díszítményei az abroncsra kerülő boglárok voltak. 

Leggyakrabban 11 boglár díszítette a pártát. A boglárok a 

fémszál spirálra fűzött gyöngysorok tetejét zárták le. A 

párta értékét a boglárokba beépített drágakövek adták. A 

boglárok közötti teret aranyszállal hímzett levelekkel 

töltötték ki. A párta második része az abroncs tetejét 

borító, lelógó vert csipkével díszített szalag. 

A 18. században viselt … gyászpárta hímzései ezüst 

fémszállal készültek, szalagdíszei fekete-ezüst hímzett 

gyászszalagok. 

Forrás: Hajdú-Bihar megye népművészete (Európa kiadó 

1989) http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/4-491.html (Letöltve: 2022. 04. 26.) 

A szadai párta 

A Pest megyei Szada templom körüli temetőjének 

feltárásakor találták 1966-ban. Ma a Magyar Nemzeti 

Múzeumban található. Az ovális alakú pártát növényi 

háncsra készítették. A háncsréteg mindkét oldalát 

durva szövésű vászon borította. Az így kapott, szinte 

alapépítménynek tekinthető pártarészt vékony, 

sodrott fonállal rögzítették. 

A párta tetején eredetileg kilenc, gyönggyel és 

laposra csiszolt vörös színű üveglappal díszített 

boglár volt. A boglárok középső része minden 

esetben textilből készült, melyet vagy ezüst szállal, vagy fonállal csavartak körül. A kisebb 

méretű boglárok alsó szélénél fémfonálból szőtt paszomány, négy sarkánál a textilre varrva 

kerek, közepén lyukkal ellátott lapos ezüstkorong tette díszesebbé a pártát.  
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A boglárok hengeres testének közepén 

átlós irányban négy, nagyméretű 

üveggyöngyöt, ezek tetején egy-egy 

fémkorongot helyeztek el, melyeket 

spirálhuzallal fűztek egymáshoz. 

Legfelül gipszbe rakott, virágszirom 

formában elhelyezett, laposra csiszolt 

vörös színű üvegdarabok egészítették ki 

a boglárt. A nagyobb méretű boglárok 

szerkezete egyezik az előzőkkel, bár a középső, hengeres test oldalaihoz összesen nyolc - 

négy kisebb, négy nagyobb fonállal körülcsavart díszítményt rögzítettek, tetejükön egy-egy 

üveggyönggyel. A gyöngyök közepébe vörös színű üveglapocskákat illesztettek. A párta két 

szélét fonálra felfűzött egy- és kéttagú fehér, valamint szürkés színű gyöngysor szegélyezte. A 

szadai párta korát a XVI. század végére, XVII. század elejére keltezik a régészek. 

A tiszaörvényi párta 

Folia Archaeologica XXI. 1970-ben megjelent számában olvasható:  

„A II. Tiszai Vízilépcső 

építése során a Tiszaörvény 

határában levő 

Templomdombon történt 

ásatás során 1965-ben 

találtak a Tisza egyik holtága 

mellé települt viszonylag 

nagy lélekszámú falura. … A 

14-17. századi templom 

körüli temető sírjainak 

leletanyaga közül egy minden 

bizonnyal módosabb család halottjának koponyájánál találták a gyöngyöspártát.  

Az enyhén ívelt alakú pártát 

növényi háncsra és textilre 

készítették. A háncsréteget durva 

szövésű, vászonszerű anyaggal 

borították be. A párta homlok 

feletti része díszesebb, mint 

hátulsó része. Mindkét szélét 

ezüstfonálból szőtt csipkeszerű 

hullámos paszomány zárja le. 

Felette két sorban felfűzött, apró, 

fehér színű üvegpaszta 

gyöngyökből készített gyöngysor 

húzódik, közte egyforma 

távolságra összesen nyolc, hosszanti irányban bordázott ezüsthenger teszi díszesebbé a párta 

alsó részét. …A párta tetején hat, gyönggyel és ékkővel díszített, textilre felrakott boglár van. 

Közülük négy rubinnal, ill. ékkövet utánzó vörös boglárok vannak.” 
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16. századi fémfonalas párta 

Lengyel Boglárka: „Két 16. századi 

fémfonalas párta anyagvizsgálata, készítés-

technikája és restaurálása” a Fiatal 

Középkoros Régészek IV. 

Konferenciájának Tanulmánykötetében. A 

beszámolóban bemutatott párták 

megfelelnek a vámosatyai Büdy kriptában 

talált párta leírásának.  

A készítéstechnikai megfigyelések 

fontosak lehetnek a pártákkal és a történeti 

viselettel foglalkozó régészek számára. Bár 

a párták rossz állapotúak, töredékesek, mégis kidolgozásuk miatt érdekesek. […] A két 

leletben közös, hogy a csipkék fémfonalakból készültek, amelyeket flitterek díszítenek. 

Hasonló a fonalfelépítésük és készítés-technikájuk. Az egyik Tapsony-Terebezd 4. számú sír 

pártája, a másik ismeretlen lelőhely, szám nélküli sír pártája. 

Nagyon örültem volna, ha ez az ismeretlen hely Vámosatya, de a lábjegyzetből sem derül ki a 

lelőhelye: „A somogysámsoni leletei közül kilenc sír pártatöredékei kerültek restaurálásra. A 

régész a restaurálást nem fejezhette be, váratlan halála miatt. […] A párták között két szám 

nélküli sír pártatöredékei voltak. Az épebb, szélesebb pártatöredék nem a somogysámsoni 

leletegyüttes része. Ez restaurálás után az átadáskor derült ki. Ameddig nem derül fény a párta 

lelőhelyére, addig Ismeretlen lelőhely, szám nélküli sír pártájaként „azonosítom”.  

A „Szám nélküli” sír párta adatai és 

leírása: megnevezése: fémfonalas, 

gyöngyös, flitteres pártaöv anyaga: 

sárgaréz, bőr, textil hossza: 43 cm, 

szélessége: 6 cm fémfonal átmérő: 

szimpla: 0,4 mm, sodrott: 1 mm, 

duplán sodrott: 5 mm fémfonál szalag 

szélesség: 0,8–0,9 mm, duplán 

sodrott: 0,5 mm gyöngyök: kicsi: kb. 

3×4 mm 28 db, nagy: kb. 5×7 mm, 14 

db, 2db virág alakú flitter: 8×12 mm, 

összesen: 54 db […] a csipkét alátámasztó textil anyaga - a szálak túlzott roncsolódása miatt – 

nem határozható meg. A flittertartó sodrott szál. Felületén S irányba tekeredő fémszalag, a 

fonal bélfonala: selyem, S sodratú. […] A megtisztított felületen a drót, amiből a karika 

készült ezüstösen csillogott, feltételezhető, hogy ezüstből készült. Jó állapotú a minta, szabad 

szemmel, mikroszkóp nélkül is látható a fémfelület.  

A párták alapjául szolgáló bőr- és textilanyagok oly mértékben roncsolódtak, hogy csak 

analógiák alapján feltételezhetjük milyen lehetett. … Egy vászonkötésű textildarabka maradt 

meg a „Szám nélküli” párta hálócsipkéje alatt, ahol egyértelműen azonosítható a szövés, de a 

szálak szerkezete már annyira roncsolódott, hogy nem lehetett azonosítani az anyagát (len, 

kender vagy selyem…). Ugyancsak a „Szám nélküli” párta keretező zsinórja alatt maradt meg 

egy kis darab szövet, ami egyfajta bordás jelleget mutat, de olyan mértékben károsodott, hogy 

sem kötéstípusát, sem anyagát nem lehetett meghatározni. Esetleg egy bársony hátoldala 

lehetne, de ez nagyon bizonytalan.  
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A gödöllői párta 

A párta alapja megsemmisült, a fémfonal bélfonalai valamint a félgömbdíszek textilje és 

tömőanyaga megőrződött. A keretező szegélycsipkék kisebb-nagyobb darabokra töredeztek, 

hiányaik ellenére mutatják a párta méretét és formáját, így annak eredeti mérete 

rekonstruálható.  

A tárgy a restaurálás során minden bizonnyal az ásatáson fellelt helyzet alapján került 

felvarrásra egy textil alapra. A nyolc félgömb alakú dísz megmaradt, a róluk csüngő islógok 

töredezettek, a fémfonalak összekuszálódtak, lelapultak. Az islógok nagy része karikával 

együtt vagy anélkül leesett, letöredezett a fémfonalról, a legtöbbnél csak ez utóbbi maradt 

meg a félgömbön. Teljesen ép islóg alig van. A kisebb hiányok és a töredezettség ellenére 

pontos méretük meghatározható. 

A gyöngyök elrendezéséből arra lehet következtetni, hogy a párta több gyönggyel volt 

díszítve, mint ami előkerült, amennyiben szimmetrikus elrendezést feltételezünk. A 

virágalakú gyöngyök közepén látszik a kövek rögzítésére használt szürke anyag, a középdísz 

hiányzik. A nagymértékben korrodálódott fémfonalak fémszalagjainak zöldes színe alapján 

feltételezhető volt, hogy rézötvözetből készültek.  

Bár nem jelezték, hogy a csontváz mely részénél került elő, a párta mellett való őrzése alapján 

feltételezhető, hogy annak alapja lehetett, a háncs pedig – ami nem őrződött meg – a párta 

alapjának merevítését szolgálhatta.  

Régészeti leleteknél általában nehéz párhuzamot találni a párták szerves anyagaihoz, mert 

azok károsodnak leginkább, ezért a legapróbb töredék is jelentős lehet, abból meghatározó 

információkat nyerhetünk. Leggyakrabban a szövet szövéstípusát lehet megállapítani – 

vászon, sávoly stb. Szerencsés esetben megőrződnek olyan állapotban, hogy lehet mintát 

venni és az alapanyagot meghatározni, sokszor azonban csak lenyomatuk áll rendelkezésre, de 

a fonalak sűrűsége megszámolható (fonal/cm).  
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A textilek eredeti színe a legritkább esetben marad meg, leggyakrabban barnás árnyalatúra 

változnak. Amennyiben a leleten találunk színes anyagot, akkor is problémát jelent a színezék 

meghatározása, mert a csak minimális mintát igénylő, nagyműszeres kromatográfiás 

vizsgálatok sajnos Magyarországon a restaurálási gyakorlatban ma még nem elérhetők.  

A gödöllői párta 

rekonstrukciójához … 

analógiaként alapul vehető …. 

kincsapáti párta virágalakú díszei 

szintén olyan típusúak, mint a 

gödöllőié, azonban a virág közepén 

kis szegélycsipkével keretezett. 

Félgömbformákról lelógó 

islógokkal díszített, eltérés a 

félgömböcskék számában továbbá 

az islógok cseppformájában van, kisebbek és oválisabbak, mint a gödöllői pártán.. A tapsony-

terebezdi pártán a kötőzsinór fémfonallal betekert végei megmaradtak. A gödöllői párta 

rekonstrukciója az ismertetett anyagvizsgálatok, készítéstechnikai megfigyelések és analógiák 

alapján készült.  

Felmerült a kérdés, milyen színű textileket használtak leggyakrabban a pártákhoz a hódoltság 

korában, és azon belül milyen árnyalatokat lehet festeni az akkor ismert festőnövényekkel? 

Inventáriumokból [leltárakból] és képek alapján tudjuk, hogy a párták színe gyakran piros, 

vagy rózsaszín volt. A kötő [zsinór] általában nem marad meg, csak ha fémfonalból készül 

vagy van fémfonalas része. A zsinór végeit szokás betekerni fémfonallal, mint pl. a tapsony-

terebezdi pártánál. Előfordul, hogy leletként előkerül fémtű, vagy esetleg valami utal rá – pl. 

tűzés helye, egy lyuk vagy a korrózió foltja – hogy a pártát tűvel rögzítették.  

Párták a halottkultuszban  

S. Lackovits Emőke „A 16-17. századi kéttornyulaki párták és párhuzamaik” című 

dolgozatában arról ír, hogy a szűzi párta korona volt, éke a tisztaságnak. A szűzeket Krisztus 

jegyesének tartották, akiket, mint királyi jegyeseket, megilletett a korona. Egyrészt ez volt a 

pártával temetés alapja. Másrészt az a hiedelem, hogy életében kijárt volna számára a 

lakodalom, megillette volna a menyasszonyi dísz.  

Ha ezt a korai halál miatt nem kaphatta meg, 

akkor holtában kell megadni, hogy sírbeli 

pihenése nyugodt legyen. A pártának a 

halottkultuszban, a temetési szokásokban betöltött 

szerepe minden bizonnyal a korábbi 

évszázadokban is létezett. Ezek a régészek által 

feltárt, 15—17. századi sírokból előkerült viseleti 

darabok halotti koronaként is funkcionálhattak.  

Legkorábbi írásos adatunk a 13. századból 

származik, de a legtöbb forrás a 16—17. 

századból maradt fenn. Ezekből akár azt a 

következtetést is levonhatnánk, hogy ez az 

időszak volt a pártaviselet virágkora. Tény, hogy 

a leggazdagabban díszített párták az ezidejű 

forrásokban szerepelnek, azonban hozzá kell tenni mindezekhez, hogy legtöbbjük főnemesi 

hajadonok fejét ékesítette.  
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A köznemesség leányainak fejéke valamivel egyszerűbben díszített volt, amint arról írásos 

feljegyzések — leggyakrabban ismét csak inventáriumok [leltárak] — tanúskodnak. A 

kisnemesség és polgárság lányai ennél is szolidabb ékesítésű pártákat viseltek, ami 

természetesen nem zárja ki azt, hogy arannyal, ezüsttel és drágakövekkel ékes nem volt 

közöttük. Mindezekre legbiztosabb tanúk elsősorban a megmaradt tárgyak, a 

temetőfeltárásokból előkerült pártatöredékek, esetleg egész párták. Mindezek mellett jelentős 

viselettörténeti forrást képeznek a 16—17. századi ábrázolások is, amelyeknek teljes körű 

feltárása minden bizonnyal újabb adatokkal gazdagítaná a kutatást.  

A 16—17. századi forrásokban szereplő főnemesi párták selyemből és bársonyból készültek, 

gyémántdíszes, aranyos boglárokkal és drágakövekkel ékesítették őket. A Vámosatyához is 

köthető I. Rákóczi György kincseinek leltározása alkalmával (1643-ban) tizenhat, bogláros, 

gyémánttal, rubinnal díszes pártát írtak össze.  

Ha már felvetődött I. Rákóczi György neve, emlékezzünk meg a ő temetéséről is, Szabó 

Péter: Temetkezési kultúránk újabban felfedezett forrásai elé [Irodalomtörténeti Közlemények 

1998. 5/6.sz.] című dolgozata segítségével: 

I. Rákóczi György temetési rendje 

Mivel I. Rákóczi György még halála előtt előkészítette fia leendő fejedelemségét, 

végtisztességét már a felnőtt korú, beiktatott fejedelem, II. Rákóczi György szervezhette meg. 

Ez a körülmény leegyszerűsítette a halotti pompa vizuális szemléletre alapozott üzenetét, a 

Rákóczi-dinasztia nagy reprezentációval történő ünneplését.  

A temetési felvonulásban a családi címer, a 

fejedelmi bot és a harci erényeket felmutató 

szablya társaságában a Rákóczi-família - az 

elhunyt után következő - két nemzedéke jelent 

meg. A koporsó előtt lépdelő kisebbik fiú, 

Zsigmond, a mellette karon vitt unokaöccse, 

Ferenc és a fejedelem, II. Rákóczi György. 

Ennek a családi jelenlétnek azért is lehetett 

megrendítő hatása, mert ekkorra már a nagy 

dinasztiák, a Báthoryak, a Bethlenek férfiágon 

kihaltak. A hatalmi folytonosság ilyen, 

önmagától adódó jelzése mellett I. Rákóczi György temetésének fejedelmi rendezője és 

tanácsadói eltekintettek az elmúlás és a fönnmaradás két alteregóval történő jelzésétől.  

Csupán egy „fegyverben eöltesztetett [öltöztetett] Személy” testesítette meg I. Rákóczi 

Györgyöt, akin a tervezet szerint tüntető módon semmi sem utalt a gyászra, de a túlzott 

vitalitásra sem. Az enyészetre és az örök emlékezetre céloztak viszont a menetben megjelenő 

zászlók, amelyek egyike a „sírban rontando”, másika a sír fölé „fel szegezendő” állapotában 

demonstrálta szimbolikus tartalmát.  

A lélek halál utáni sorsát firtatta - a látványon keresztül - az a fekete bársonnyal leterített 

vezetékló, amelyet formai analógiák alapján egyértelműen „mortuárium”, azaz olyan temetési 

ajándék volt, amelyet régi szokás szerint az elhunyt rokonai a halott lelke üdve érdekében a 

temetkezőhely papságának adományoztak.  
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A temetési utasítás záró sorai a 

templomi ravatalozás elvárásait is 

megemlítik. Tudomásunkra hozzák, 

hogy I. Rákóczi György 

végtisztességén is állítottak a 

gyulafehérvári főtemplomban 

„Castrum Dolorist” [fájdalom 

várát], amely elpusztult, mert ez a 

temetési kellék fából és 

papírmaséból készült. A templom 

szentélye elé helyezett négyzet 

alaprajzú, a sarokba állított 

oszlopokkal magasodó s 

kupolaszerkezettel fedett építmény a koporsó hangsúlyozására szolgált az istentisztelet alatt. 

Kapu formájú oldalnézetei a halál és a túlvilági létezésmód közötti határt idézték meg.  

Horn Ildikó: Ismeretlen temetési rendtartások a 16-17. századból cím alatt olvashatjuk: I. 

Rákóczi György temetési rendjét eredeti szöveggel is: 

„Az Idvezűlt Urunk temetesekorbeli processus, mely leszen 10. Januar 1649. 

01. Az koporso meghinditasakor, Urunk eo Nagysága, es az Ur; bizonyos es czak név szerint 

oda rendeltetett emberekkel legyenek jelen, akkor, mikor az enekles el keszdetik. ezek kik 

legjenek. egy feleol az iffiak. mas feleol az be jarok az test mellet. 

02. Az koporso elott legh kezelb az Czimer vitetik, es az hol az tágasságh engedi, az bot, es 

szablya két felöl mellette. Az hol pedig capacitas nem leszen, az Czimer elött az zablya, az 

elött az bot. 

Az test eleot Rákóczi Sigmond Uram es Rakoczi 

Ferencz Urt viszik. 

03. Ezek elott megyen Urunk eo Nagysága kűleon. 

Hoffmester 

04. Czasar keovethe 

05. Elotte az Molduvaj, es Radzivil Herczegh 

keovethe. Havaselj keovet es Vesselieni Ferencz 

keovethe. 

06. Ezek elott megyen az fel szegezendő Fekete 

Zászlo. 

07. Ez elott megyen az Orszagh Zaszloia. 

08. Ez elott az Czaszar Zaszloia, kinek 

09. Elotte az sirban rontando Zaszlo. 

10. Az elott az fegyverben eolteoztetett Szemely. 

11. Az elott az Fekete bársonnyal eolteosztetett lo, 

vezeteken. 

12. Az elott az szerszamban eolteoztetett Lovak. Nro 

5. 

13. Az Dobos, es Trombitasok. 

14. Az Urak, mind Erdeljek, es Magiar orszaghiak, es fő rendek. 

15. Ezek elott magyar orszaghi vármegiek. 

16. Az Erdelyi vármegyek 

17. ............................. 

18. Szekelysegh. 

19. Az Szaszsagh. 
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20. Az magyar orszaghi varosok. 

21. Az Erdelyi varosok. 

22. Ezek elott az Egyházi szemelyek. 

23. Ezek elott az Deakság, es elottok az gyermeksegh. 

24. Az Lovas Seregh. 

Az Zaszlok az Castrum Dolorison kivűl az láb felöl fognak allani, az szerszámos szemely, es 

az kik az Czimer, Botot, Kardot viszik, az Castrum Dolorisban állanak kéz felöl. 

Az Testet fogiák Zolyomi Miklos Uram Haller Gabor Uram Haller Peter Uram Barczai Akos 

Uram Betthlen Mihály Uram Banffi Sigmond Uram Sombori Janos Uram Szebeni Király biro 

Uram Redei Janos Uram Keresztessi Ferencz Uram Betthlen Janos Uram Máriassi Istvan 

Uram. Banfi Georgj Uram. 

Aszonyunkat fogiák Haller István Uram, és Redei Ferencz Uram 

Iffiu Aszonyunkat, Kun Istvan Uram, Serédi Uram 

Az Czimert vigye Kornis Ferencz Uram 

Az szablyat Kemény Boldisár Uram 

Az botot Mikola Uram 

Az szerszamban Beldi Pál Uram 

Az Eoreg fekete zaszlot Gyulaffi Laslo 

Az ország Zaszloiat Kemény Janos Uram 

Az Teorök Czászár Zaszloiat Huszar Peter Uram 

Az sirban rontando Zaszlot Gyulai Ferencz Uram 

Az Test utan Eoreg Aszonyunk eo Nagysága 

Eo Nagysága utan Iffiu Aszonyunk. 

Az utan gjazban őltőzőth őreghbik Aszszonjunk Fraú Czimérei, 

Iffiu Aszszonyunk Frau Czimérei, kik hol allianak, ordinantiat, Gőrghej Uramtul, köl kérnj. 

Azok utan, az Ur, es Fő Aszszonyomok. 

Azok utan, nimet, es Varosi Aszszonyok. 

...... 

Az szallasokra, kiknek mivel köl gazdalkodni, Orban Ferencz Uram el iővén, limitallia el; 

Nota Bene; kiknek köl gazdalkodni, arrol Instructiot köl venni; 

Az Vajdak, es egieb féle követök gazdaiokat el rendelni, 

...... 

Gazdák s, gondviselők az mostani Ceremonjára. 

Petki Istvan Uram, Bánfi Sigmond Uram, Dániel János Uram, 

Farkas Ferencz Uram, Koncz András Uram, Pap András Uram, 

Sebesi Miklós Uram, Meszaros Peter Uram, Torniosi Marton 

Uram, Czegezj Tamas Uram, Daniel Ferencz Uram, Radák 

András Uram. 

Az palotaban gondviselő; 

Gjőrőfi Uram, s Gyulai Uram, es eő kegyelmek mutassanak ülö 

heliet, az Varmegeek kővetejnek, szekeli, es szasz Urajmnak, 

Az kőveteknek, Uraknak, és fő embereknek, Petki István Uram. 

Az Aszszonioknak Banfj Sigmond Uram. 

Az Papsaghnak, Deakokkal edgjűth Tholdalaghi Ferencz Uram, 

mind az palotabanjs, az Templombanjs, melliet communicalni köl, 

Püspök Urammaljs. 

Castrum Dolorisra, s szekek be vonasoknak gondviselesere, 

Czimerek es chartak fel szegezesere, kapukon, s ajtokon, Pap 

Andras Uram, es Torniosi Marton. 
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Templomban hasonlatoskeppen, Koncz Andras Uram, Czegezj Tamas; kik az Czimereket es 

chartakat, Castrum Dolorisra, szekekre, predikallo szekre, es Sanctuariumban fől 

zeghezzenek. 

Szenth Mihali lovara, koporso ala valo szekekre, s rudakra, valo gondviselese legien, Ugron 

Janos Uramnak, es .......... 

Az templombannis, fellűl megh írt gondviselök, mutassanak heliet, mynden felljeb megh irt 

rendeknek. 

Az követeket excipialljak, Petki Istvan Uram, egik gazdaval edgjűth; 

Az Processusnak igazgatoj, Daniel Janos Uram, es Farkas Ferencz Uram.” 

Egy közeli gyermeksír 

Azért, hogy nagyon ne kanyarodjuk el, térjünk vissza a gyermeksírhoz, mert a vámosatyai 

információ egy gyermeksírról, pontosabban egy kilány sírjáról tudósít. A megyében talált 

sírok között keresek analógiákat. 

Jakab Attila – Terdik Szilveszter: „Adatok a kállósemjéni görögkatolikus templom 

történetéhez című tanulmánya olvasható a „Művészet és vallás a Felső-Tisza-vidéken, 

Középkori Templomok Útja” című kötetben. A kállósemjéni görögkatolikus templom 

feltárása során talált gyermeksír segíthet elképzelni, hogy milyen lehetett a vámosatyai 

református templom hajójának közepére temetett kislány sírja. 

„Még egy dolgot kell megemlítenünk a templomnak ebből a fázisából: a szószéklépcső alatti 

terület feltárása során az Árpád-kori szentély északi falába vágva egy kisméretű, koporsós 

gyermeksírt tártunk fel. A szegekkel kivert fakoporsón felirat és évszám (1759) volt. Ami 

témánk szempontjából érdekes, hogy a koporsó beásása egyértelműen vágta a döngölt 

agyagréteget, azaz annál későbbi volt. Ez egyben azt is jelzi, hogy az átépítésnek ez előtt 

kellett megtörténnie.” 

A „Középkori egyházi 

építészet Szatmárban, 

Középkori templomok 

útja Szabolcs-Szatmár-

Bereg és Szatmár 

megyékben” című 

kötetben olvasható 

Szőcs Péter Levente 

dolgozata az ákosi 

református templom 

régészeti kutatásáról. 

Ebben így ír: 

„A templom belsejében, 

illetve a kápolnában 

egy-egy, ehhez a 

horizonthoz tartozó sír van. Ezek a temetkezések a mai járószinttől –60 cm, illetve –1 m 

mélységben találhatók. Betöltésük fekete föld, téglatöredékekkel és habarcsszemcsékkel, sok 

másodlagos helyzetű embercsonttal. E horizont sírjai többnyire melléklet nélküliek. Két sír 

viszont – mindkettő fiatal, három év alatti gyermeké – sajátosabb: téglakerettel készült. Míg a 

kápolna belsejében feltárt sír nem tartalmazott mellékletet, az északi elfalazott bejárat előtti, 

egyébként erősen bolygatott sírban a téglakeret maradványain kívül, a váz nyaki részén egy 

kis ezüst kereszt, egy sárga zománcos bronzkereszt, valamint egy gyöngysor is előkerült.” 
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A vámosatyai gyermeksír 

Ilyen vagy ehhez hasonló gyermeksírra gondoltam, amikor szóba került a vámosatyai 

gyöngyöspártás kislány sírja, mert a legenda arról szól, hogy a templomhajó közepén találták 

meg a gyermeksírt egy feltárás alkalmával, de visszatemették.  

Nos, nehéz elképzelni, hogy visszatemették volna a régészek vizsgálat nélkül. Arról is van 

tudomásunk, hogy a vámosatyai templomban több alkalommal is végeztek feltárást régészek. 

A legalaposabb és legszakszerűbb feltárási beszámoló Juan Cabello—Lukács Zsuzsa: A 

vámosatyai református templom kutatása. című, Építés-Építészettudomány, XIII. kötetének 1 

– 2. összevont számában [Akadémiai Kiadó, Budapest 1981.] a 103- 135. oldalon olvasható. 

„A templomban végzett ásatás eredményei az alábbiakban összegezhetők. A 

templombelsőben az egész felületen követhető agyagpadlót figyeltünk meg. Ez az agyagpadló 

a késői átalakításhoz tartozó vakolathoz csatlakozott. Középkori járószintet sehol nem tudtunk 

megfigyelni. A hajó É-i oldalán egy ,,L” alakú fakarzat gerendaalapozásának nyomára 

bukkantunk. A karzattartó gerendát a hajó ÉK-i részén korábban kialakított kripta falába is 

belevágták. A diadalív mellett, É-on, előkerült egy téglából falazott szószékalapozás, melyre 

ráfut a mindenütt megfigyelt agyagpadló. A szószék helyzetéből adódott, hogy az ,,L” alakú 

fakarzat nem futott ki a diadalív vonaláig. A szentélybelsőben a barokk építési törmelék alatt 

kibontottuk az egykori — középkori — oltár alapozásának maradványait. A hajó ÉK-i részén 

egy nagyméretű, kőből és téglából épített, lejárattal ellátott kriptát tártunk fel. 

A hajóból öt — pofafalakkal 

védett — lépcsőfok vezetett a 

kriptába. A lejáratot az 

elbontott sekrestye falazó 

anyagának felhasználásával 

építették. Erre utal, hogy az 

építőanyaghoz középkori 

habarcs is tapadt. A kripta 

megépítésekor feltehetően 

figyelembe vették a még 

használatban lévő D-i 

bejáratot. A kriptában négy 

ép, bolygatatlan és három, 

egymástól elkülöníthetetlen 

csontvázat tártunk fel. A 2., 

3/a., 3/b. és 5. számú sírokban megfigyelt fakoporsó külső oldalát hatágú csillag és félhold 

alakú ezüstveretek borították. Az 1. számú sírban ugyan nem találtunk famaradványokat de az 

előkerült koporsószegek, valamint a kerek és hatágú csillag formájú ezüstveretek koporsós 

temetkezésre utaltak.  

A leletek közül figyelemre méltó a 3/a. számú sírban fekvő gyermekcsontváz gyöngyös, 

ékköves pártája. A terület erős bolygatottsága a sírok pontos szétválasztását sokszor nem tette 

lehetővé. A 3/a és a 4. számú sírokban fémszálas textília szegély maradványok, flitterek 

kerültek elő. (A ruhamaradványok restaurálását Sipos Enikő textilrestaurátor végzi el.)  

[…] 1565-ben a templom a református egyház birtokába került. Valószínűleg ezután került 

sor a protestáns liturgia szempontjából már fölösleges sekrestye és a középkori oltár 

lebontására. (Annak ellenére, hogy az írásos adatok csak 1733-ban említik először a sekrestye 

elbontását, úgy gondoljuk, hogy a bontás 1665 és 1640 között történt. Tudniillik, a fülkévé 
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átalakított sekrestyeajtó hátfalán megtalálható az 1640-es évek elején-közepén készült virágos 

kifestés.)  

Ekkor építették a hajó ÉK-i felében 

a nagyméretű, lépcsővel ellátott 

kriptát. Lefedési módjára utaló 

nyomokat nem találtunk. 

Lehetséges, hogy a kriptát 

gerendákra helyezett falapokkal 

vagy esetleg kőlapokkal fedték le.  

A kriptában feltárt koporsós 

temetkezés formája 

(ezüstveretekkel kivert koporsók) 

és a reneszánsz jellegű 

ruhamaradványok 16—17. századi 

temetkezésre utalnak. Az előkerült 

nap, hold és csillag formájú veretek 

használata 16 —17. századi 

temetkezési szokásnak tekinthető, melyről Apor Péter a következőket írja: „Az koporsót 

penig, az mint leirám, bévonván, az koporsót ezüst-aranyos fejű szegekkel igen gazdagul 

külyel béverték, és hogy az aranyos fejű szeg jobban kiadj a magát, az koporsót fekete 

bíborral vonták be, s azt szegezték az koporsóra az aranyfejű szegekkel”. (Apor Péter, 

Metamorphosis Transylvaniae. Bukarest. 1975. 127. oldal)”. 

A vámosatyai gyöngyöspártás kislány koporsója tehát csak legenda. A koporsót a feltárás és 

az azt követő felújítás során a kriptában találták és nem a koporsót temették vissza, hanem a 

kriptát. Az ezüst szegek használata az arisztokrata temetkezéseknél pedig abban az időben 

általános volt. 

Milyen lehetett a kripta belseje, mert erre vonatkozóan adatot nem közölt a cikkében Juan 

Cabello. Így nézzünk egy másik főúri kriptáról szóló tudósítást, ami nagyon hasonlít a 

vámosatyai kriptához. Orbán János: „Egy főúri család temetkezőhelyének kialakulása a 18-19. 

században” című dolgozata számunkra azért lehet érdekes, mert egy főúri kripta történetét 

mutatja be, így a vámosatyai kripta berendezése szempontjából lehet érdekes. 

A kripta 

A kripta (más néven sírbolt) a temetkezőhelyek egyes fajtáinak összefoglaló neve. Méretét a 

befogadó koporsók száma határozza meg. A kripta görög eredetű szó (κρύπτω = befed, elrejt). 

Kezdetben föld alatti temetkezőhelyet jelentett. A középkorban legjellemzőbb típusa a 

templomok keleti felén, a szentély alatt épült altemplom volt, ahová nemcsak egyházi és 

világi méltóságokat temettek, de ott őrizték a fontosabb ereklyéket is. 

Később így kezdték nevezni a temetőkben főleg családok, illetve világi személyek számára 

épített sírboltokat is. 

A katolikus lexikon szerint […] a román stílusú építészet virágkorában alig építettek 

templomot kripta nélkül, csak a ciszterciek, és a premontreiek mellőzték. […] A gótikus 

építészet a tér egységesítésére törekedett. E célnak a kripta már nem felelt meg, ezért a 12. 

századi […] katedrálisokból már hiányzik. Ritkábban gótikus és barokk templomokban is van 

kripta. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6r%C3%B6g_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9pkor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Templom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent%C3%A9ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Altemplom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ereklye
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Egy főúri kripta 

Orbán János írja: „A téglapadozatú belső térbe az északi oldal középső árkádjában kialakított 

ajtónyíláson keresztül lépünk be. […] A belépővel szemben három sorban helyezkednek el a 

síremlékek. A középső sorban találhatók a legrégebbiek: […] a […]korán elhalt 

gyermekeinek egymást észak-dél irányban időrendi sorrendben követő kisméretű, 

padlószintbe simuló, latin feliratos sírlapjai. A […] felesége, […] és fia, […] a keleti sor déli 

végén található, egyformán kiképzett, rovátkolt szélű, latin feliratos egyszerű mészkőlapok 

alatt nyugszik. […] 

A […] házaspár 1772-1784 között elhalt hat gyermeke közül az elsőt, az 1772-ben halva 

született kislányt temették ugyanis a temető addig érintetlen északi részébe. […] Ekkor tűnik 

fel először a halotti anyakönyvben a családi temetkezőhely létesítésének, „szín és kerítés alá 

vételének" gondolata – egyelőre azonban itt is csak tervként. Nem bizonyítja a kripta 

elkészültét a következő három gyermek haláláról és temetéséről szóló bejegyzés sem. […] A 

síremlék csonka: felső része sérült, északi oldaláról egy címer hiányzik. [A Büdyeknek nem 

volt címere, legalábbis a kripta építésekor még biztosan nem volt.] 

A kripta a második világháború idején erősen megrongálódott. Elhanyagolva, 

fosztogatásoknak és újabb rongálásoknak kitéve állt 1965-ig, amikor a romosodó épületet a 

műemlékvédelmi hatóság felújíttatta. […]  

A kripta létezéséről jóval később, csak a […] temetésének évében, 1822-ben beszél először a 

Sáromberki Református Egyházközség halotti anyakönyve. Bizonyos, hogy az idő múlásával 

szaporodó sírokat még a kripta felépítése előtt védték valamilyen módon, a források is ezt 

bizonyítják, hiszen 1803-ban arról értesülünk, hogy az ekkor létező három sírkő egy zöld 

udvaron volt elhelyezve. De a nagyméretű családi sírbolt építésének gondolatát csak felesége 

és […] fia hirtelen halála érlelhette meg a gyásszal egyre gyakrabban szembesülő, öregedő 

kancellárban. […] 

A Teleki Sámuel által birtokközponttá alakított és családi otthonná tett Sáromberkén rövid 

időn belül spontánul kialakult a család temetkezőhelye is. Leszármazottai, a sáromberki 

Telekiek csaknem másfél évszázadon keresztül temetkeztek ide. Teleki Sámuel első gyermekét 

1772-ben temette a jelenlegi kripta helyén, az eddigi irodalom ennek alapján keltezte tévesen 

az épületet 1772-re. (Vámosatyán is ez történhetett, az ezüstszegecses koporsós kislánnyal.) 

[…] a család hétre szaporodott halottja fölé a kriptaépület csak harminc évvel később épült 

fel: az időközben erdélyi kancellárrá kinevezett Teleki Sámuel a sáromberki Teleki-kriptát a 

marosvásárhelyi Teleki Tékánál dolgozó mesterekkel építtette meg 1801 és 1803 között. […] a 

nyolcvanhárom évesen elhunyt erdélyi kancellár síremlékét, amelynek eredetileg két 

allegorikus angyalszobor is része volt, a neves kolozsvári művész, Nagy Sámuel készítette.” A 

[Büdyek síremlékeiről jelenleg nincs tudomásunk.] 

Vámosatya temploma a reformáció előtt és után 

A vámosatyai kriptát mikor építették? Cabello tanulmánya szerint „az 1640-es évek elején-

közepén készült virágos kifestés. Ekkor építették a hajó ÉK-i felében a nagyméretű, lépcsővel 

ellátott kriptát.” Érdekes lehetett, hogy a református templomban egy katolikus főúr számára 

építenek kriptát, amikor az éppen saját liturgiáját alakítgató református egyház katolikus 

temetési szertartáshoz járul hozzá. Persze nem zárható ki, hogy a temlpommal egyidőben 

épült a kripta. 

Lőrincz Zoltán Hapák József: „Tedd templomoddá Istenem” címmel az Árpád- és középkori 

eredetű református templomokról írnak (Magyarországi Református Egyház Kálvin János 
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Kiadója Budapest, 2002). Ebből minket az érdekel, hogy a kriptás főúri temetkezések 

megmaradtak-e a reformáció után is, vagy azok csak esetlegesek voltak? 

„…több falusi templomunk alapítása vezethető vissza István korára. … István törvénykezéseit 

idézzük: „Tíz falu építsen templomot, amelyet lássanak el két telekkel és ugyanannyi 

szolgával, továbbá lóval és igásállattal, hat ökörrel és két tehénnel, harminc apróállattal. A 

ruhákról és oltártakarókról pedig a király gondoskodjék, papról és könyvekről a püspökök.”  

A 12. században, amikor már tartósabb anyagból építkeznek, a templomok száma 

megsokasodik. Az 1332-1335 közötti pápai tizedösszeírás szerint az akkor létező falvak 

mintegy egyharmadában volt plébánia, és ez nem azonos az István által meghatározott minden 

tizedik falu számarányával. Az Árpádkori-középkori református templomok többségében … 

falusi plébániatemplomok voltak. Szerkezeti, stiláris kapcsolataikat tehát ezen a területen kell 

keresnünk.  

A hitújítás korai szakasza arra irányult, hogy az előző kor művészetétől elhatárolódjon. 

Érdemes ezen a ponton azokat a zsinati határozatokat idézni, amelyek ebben a vallásilag 

átmeneti állapotban próbálják a művészet és az építészet helyét a formálódó egyház életében 

definiálni. Luther és követői hazánkban először elméletileg próbálják a képi megjelenítését és 

az ahhoz kapcsolódó tisztelet gyakorlatát tisztázni.  

Az 1559-es vásárhelyi zsinat távolíttatott el minden képet a templomból: „Rendeljük, hogy a 

templomokból minden mesés képeket ki kell hányni, a történelmieket pedig meg kell tartani.” 

… A dokumentum nem határozza meg, hogy mit ért mesés, illetve történelmi képen. A 

„mesés” szó minden valószínűség szerint szentek, mártírok legendáit jelentheti, tehát mindazt, 

ami nincs a Bibliában. A „történelmi” képek alatt minden bizonnyal bibliai események 

illusztrációit értették. 

A zsinati atyák figyelmét nem kerülte el a temetkezés szokása, a katolikus templomok 

használatba vételének, a közös templomhasználatnak a problematikája sem. A zsinati 

határozatok foglalkoztak a polgári életben előforduló műalkotásokkal, a luxus és a fényűzés 

mellőzése végett az öltözködés kérdésével is. Próbálták azokat a normákat meghatározni, 

amelyeket a református egyházhoz méltónak, tanításához megfelelőnek ítéltek. A zsinati 

dokumentumokban gyakran előforduló mértékletes, józan kifejezések érzékeltetik a korabeli 

álláspontot. Pontosan meghatározták azt is, hogy a templomon kívül mit tartanak 

megengedhetőnek.  

Ha a zsinati határozatokat nézzük, megállapítható az a törekvés, amely a középkori 

gyakorlattól történő egyértelmű elhatárolódást jelenti. … A katolikus liturgia igényeit 

kielégítő hosszanti tereket alakították át, azaz próbálták centralizálni. Legtöbb helyen a 

szószék a hajó északi falára, vagy többhajós templom esetében annak egyik pillérére - 

oszlopára, sok esetben a szentélyt és a hajót elválasztó diadalívre - került. A szószék előtti 

teret szabadon hagyták az úrasztala számára. A berendezés e két legfontosabb liturgikus 

eleme köré szervezték a padokat, karzatokat. A hosszanti térnek ez az igényű centralizálása 

mindenképpen következmény, és nem a református liturgiára szabott elvszerűség.  

Az más kérdés, hogy ez a 16. században általánossá vált belső architektúra olyan 

megkülönböztető elemmé válik, amit ma elvi alapon álló térszervezésnek gondol a 

közvélemény, és mai napig meghatározza református templom építészetünket. A 

reformátusnak hitt puritán, ezen belül fehér templombelső úgy tűnik, újkeletű. … A képek 

helyébe lépő, díszes keretbe foglalt latin nyelvű bibliai idézetek mutatják a Szentírás (Sola 

Scriptura) központi helyét a református tanításban. … A… vörös színű gazdag növényi 

díszítés a … templom építészeti tagolását emeli ki. ... Ennek a virágzó kifestésnek az igénye 
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nyilvánvalóan szinte azonnal jelentkezett, amikor a nevelő, emlékeztető funkcióját a 

középkori figuralitás elvesztette. … 

Református templomaink külön-külön történetek - sorsok - melyekben éppúgy benne van 

népünk históriája, a református egyház küzdelme, mint építtetőjének, felújítójának, 

helyreállítójának tenni akarása. A templom, amely annak idején gyülekező hely, erődítmény 

és a menekülés helye lehetett. De hozzá és köré szerveződött a település élete - a legfontosabb 

középület volt. A templomban értékeket, iratokat őriztek, sírlapjaik mögött és temetőjében a 

régiek nyugszanak. … A régi templom múlt és jelen, de a jövő is.  

Pintye Gábor A Lónyay-kripta elfeledett leletei (Szabolcsi Szemle, 2017. szám) című 

dolgozatában a Lónyai család kriptájában talált leletekről számol be. Számunkra ez azért is 

fontos, mert a Lónyay család Vámosatyán is rendelkezett birtokkal, ráadásul Nagylónya nincs 

messze Vámosatyától, a Lónyaiak pedig reformátusok voltak, tehát analógia lehet a 

vámosatyai kriptára és annak leleteire vonatkozóan. 

A Lónyay-kripta 

A lónyai református templom helyreállítási 

munkálataikor a templom alatti kriptából 

kerültek elő leletek. Az ott talált leleteket a 

parókián egy dobozban őrizték. A dobozban 

csontok, ruhafoszlányok, cserepek és egyéb 

kisebb-nagyobb tárgyak voltak ömlesztve. Az 

információt feljegyezték ugyan, de 

elfoglaltságaik miatt csak 2012- ben szálltak 

ki a helyszínre, ahol rövid keresgélés után 

valóban megtalálták a dobozt és a Jósa 

András Múzeumba szállították. 

A méltán híres, gótikus eredetű templomban 2000–2004 között több alkalommal folyt 

műemléki falkutató és restaurátori munka, de az eredmények publikálásakor a kripta 

vizsgálatát csak érintőlegesen említették. A kutatók feltárási eredménye szerint az első 

sírépítmények a templom hajójában voltak, de a három kamrát valószínűleg a II. Rákóczi 

György sikertelen lengyelországi hadjáratát megbosszuló lengyel seregek dúlása után 1657-

ben felszámolták, betöltötték. 

Ezután kerülhetett sor a minket érdeklő 

kripta építésére, melyet a templomszentély 

teljes területének felhasználásával hoztak 

létre úgy, hogy annak boltozata a szentély 

járószintjét 120 cm-rel emelte meg. A 

műemléki felújításkor, a szakemberek az 

eredeti, gótikus járószint visszaállítására 

törekedtek, mely együtt járt a kripta 

boltozatának elbontásával.  

Ezt megelőzően még dokumentálták a 

szentélyre vezető lépcső déli oldalában a 

félkör alakú ajtónyílást, valamint az aljzatra épített térdfalakat, melyekre hajdanában a 

koporsókat helyezték. A fotókon jól látható, hogy ezeknek csak a maradványai láthatók a 

sírboltban. Ennek magyarázata az, hogy a Lónyayak az 1880-as években egy eklektikus 

stílusú kriptát építtettek a nagylónyai református temetőben, melybe a 20. század elején 

szállították át addigi templomi nyughelyükből a családtagok maradványait.  
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A tárgyak egy része valószínűleg nem a 

kriptából, hanem a templomkert 

tereprendezéséből származik. A cinterem 

meglétét igazolja a nagy mennyiségű 

koporsószeg, de ezzel együtt számos újkori 

vaseszköz maradványát és több újkori és 

recens edény töredékét is begyűjtötték. A 

leletanyag leltározatlan.  

A templomfelújítás sürgető munkálatai 

miatt, a leleteket sebtében összegyűjtő 

műemlékes szakemberek elmondása szerint 

a kripta felnyitásakor a padlót vastag 

szervesanyag-réteg, elsősorban famaradványok borították. Mindössze az egyik … 

gyerekkoporsó és az északi fal mellett egy nagyobb méretű koporsó maradt meg viszonylag jó 

állapotban.  

A kisebbikben egy-egy ruhafoszlány volt csak, de feltételezték, hogy a kisméretű csizma, 

melyet az aljzatról szedtek fel, ehhez tartozott. A ruhamaradványokon kívül lábbelik is voltak 

a sírboltban, de ezek össze-vissza keveredve. Ennek magyarázata az lehetett, hogy értékekért 

kutatva dúlták fel a mauzóleumot. Elmondásuk szerint a lemezbetűk a koporsóra voltak 

szegezve.  

Az exhumáláskor a mozdítható állapotú vázakat, valamint a felszínen látható hosszúcsontokat 

és koponyákat összegyűjtötték és átvitték véglegesnek szánt helyükre, ugyanis ezek 

maradványai csak kis számban kerültek elő a törmelékréteg átvizsgálásakor.  

A koporsók pusztulása nemcsak a 

sírboltban ért hatásokkal (klíma, 

nedvesség, állati kártevők, gomba) és a 

fosztogatással magyarázhatóak, hanem 

azzal is, hogy azokat egymásra 

pakolhatták, s az idők folyamán az 

újabbak súlya alatt a korábbiak 

összeroskadhattak, esetleg a térdfalak 

közé rogytak.  

A textílián belül a különböző selyemfélék, 

lenvászon, bársony és a fémszálas pamut 

anyagok voltak. Fontos megfigyelés, hogy 

a betűket, számokat, a nagy csillagokat és 

a halálfejet ezüstözték, míg a kisméretű 

félhold és csillag alakú koporsóveretek nagy része tiszta ezüstből van. A réz példányok között 

némelyiken aranyozás nyoma észlelhető. A bőrök közül a csizmák maradványain kívül egy 

majdnem teljesen ép öv érdemel említést. A textíliák között ruhafoszlányok, zsinórozások, 

bojtok, zsinóröv darabjai és szemfedél szegélyét díszítő fémszálas rojtok azonosíthatók.  

A koporsók szegekkel való díszítéséről (és beburkolásáról) a 16−17. századból számos 

krónika és végrendelet is megemlékezik. A félhold és csillag alakú díszveretek talán a 

legkorábbi leleteink, analógiáik általában a 17−18. századból ismertek, de feltehetően 

használatuk a 16. században kezdődik.  

Van azonban egy leletcsoport, mely jóval korábbra is tolhatná a sírbolt használatának 

kezdeteit. Ezek pedig a 3 db préselt, félgömbös, lemezfejű, nyolckarélyos, domború 
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mintázattal ellátott, nagyobb szeg. Legkiválóbb párhuzamukat ugyanis, a – már említett – 

nagyhalászi feltárásból ismerem, ám azok övveretként vannak meghatározva és a 14. századra 

keltezve. A datálás azonban széles időkeretek között mozoghat, hiszen a rozettás 

díszítmények a barokk idején is közkedveltek maradtak, így nem utasítható el ezen tárgyaink 

jóval későbbi készítése sem.  

A veretek használata – egyszerű, kicsiny, 

körfejű szegek alkalmazásával – 

kimutatható a 18. század végéig, a 19. 

század elejéig. Ezt több feltárás 

eredménye is alátámasztja, de 

legbeszédesebben a váci fehérek 

templomában talált koporsók igazolják. A 

szegecsek azonban nemcsak rögzítették a 

koporsóra terített textíliát, hanem önálló 

díszítményül is szolgáltak.  

A rendelkezésre álló leletegyüttesben ez 

esetben is jelentkeztek olyan koporsó 

maradványok, melyeken kisméretű, domborúfejű rézszegekből képeztek egykoron feliratot. 

Sokkal látványosabb megoldás ennél az, amikor az utókornak szánt információt lemezből 

kivágott betűkkel, számokkal közölték. A lónyai sírbolt erre a variációra is szolgáltat 

bizonyítékot. A törmelék közül legalább 70 nagyjából ép, vagy nagyrészt önállóként 

azonosítható betűt, és kb. tíz számot, illetve számtöredéket lehetett szétválasztani.  

A lónyai ezüstveretek 

hátlapjára korrodálódott 

bársony maradványból 

egyértelműen 

meghatározható az egyik 

koporsó befedésének 

alapanyaga. Ez pedig 

nem más, mint a 

bársony, melyet a 16–

17. században már széles 

körben használtak az úri temetések alkalmával nemcsak koporsóra, hanem akár a 

ravatalozáshoz kapcsolódó „díszítéshez” is.  

A fennmaradt bőrmaradványok nagyobb része, a csizmahúzók és bélések száma alapján 3−4 

csizmához tartozott. A lábbelik ritka leletek, a barokk idején elsősorban kapcában 

ravataloztak, de még a Budapest, Kálvin téri kripta zömében 19. századi temetkezésében is 

csak kevés csizmát azonosítottak. A talpak és bélések kecses, hegyesorrú csizmákra utalnak, 

egyikük szárát lelógó rojtozat díszíti.  

A számos gyapjúból fonott vagy sodrott paszomány, egyszerű és fémszálas selyem sujtás 

maradvány több ruhához tartozhatott és ezek között női és férfi öltözetek egyaránt vannak. A 

szegélyként használt zsinórok egy része a fonatolt technikájú.  

A kriptát már építésének kezdeti szakaszáról használhatták a templom kegyurai, a Lónyayak. 

Azonosítható-e közülük valaki és köthetőek e leleteink egy-egy személyhez? Ezen összetett 

kérdésre csak részleges igenlő választ adhatok, melyhez néhány forrásadat segített hozzá. 

Előbb azonban meg kell említeni, hogy a múzeumba szállított kartondoboz emberi csontokat 

is tartalmazott: találtunk néhány bordát és egy koponyatető darabot. Ezekről az antropológiai 
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vizsgálat megállapította, hogy egy 10−14 év közötti lány maradványai. Ez eddig egybe vág a 

gyerek koporsóról szóló adattal, de a legbővebb forrásban sem találtam egyetlen információt 

sem a család kiskorúinak a lónyai sírboltba helyezéséről. A fent említett műemlékes 

megfigyelések alapján levont következtetések szerint a szóban forgó kriptát 1657 után 

építették.  

Úgy tűnik, ezt rövidesen használatba is vették, amit Lónyay I. Gábor (1636−1683) 

végrendelete is alátámasztani látszik. Az 1682-ben kelt dokumentum a nagylónyai templomot 

jelöli meg végső nyughelyül. Özvegye, Guthy Erzsébet 1683-ban teljesíti végakaratát a 

következő megjegyzéssel: „régi eleinek szokott temetőhelyén” szándékozik elbúcsúztatni. 

Azaz: biztosan nem Gábor úr került először a lónyai templomba.  

További fontos adatokat szolgáltathat Girincsy Ferencné Fáy Kata, Borbála nevű lányához 

1711-ben írott levele. A címzett hölgy − az előbb említett Lónyay Gábor fiának – I. 

Ferencnek, II. Rákóczi Ferenc fejedelem főhadbiztosának özvegye. Anyja a temetéshez 

beszerzendő holmikról számol be neki. Az iratból az is kiderül, hogy anyja koporsóra 

bársonyt keres és az ezüst szegeket egy kassai ötvösnél tervezi csináltatni. Az ügy lezárása is 

ismert: egy 1712-ben íródott elismervény igazolja, hogy az említett szegek vételárát a 

megrendelő kiegyenlítette. Sajnos, ez utóbbi temetést nem tudjuk biztosan a lónyai sírbolthoz 

kötni, mivel a család Vásárosnaményban és Deregnyőn is temetkezett. 

A biztosan 17−18. századi leletanyag mindössze a koporsómaradványokra, veretekre 

korlátozódik, míg a ruha-és kiegészítő maradványok a 19−20. század termékei. A leletanyag 

pusztulása nagyrészt az enyészet – és részben egy esetleges modern kori fosztogatás –

számlájára írható.  

A lebillent, kisebb méretű koporsóval kapcsolatban felmerülhet, hogy valóban egy Lónyay 

lánykáé volt és egyszerűen elkerülte a munkások figyelmét, ám a nagyméretű koporsó 

otthagyására nincs magyarázat. Felvetődhet, hogy azért hagyták ott, mert nem a Lónyay-

család tagja volt, ám a kegyúri kriptákba idegen betemetésére sohasem volt példa. 

Hogyan nézhetett ki? 

Hogyan nézhetett ki egy, 

a régészek által feltárt 

sír? A szegekkel kivert 

koporsós temetkezéseket 

keresve találtam ezt a 18. 

századi sírt a tiszainokai 

feltárásból. A koporsóból 

is alig maradt valami és a 

holttest ruházata is alig 

felismerhető. 

1987-ben Kovács 

Gyöngyi vezetésével 

régészeti feltárást 

végeztek a területen. A 

település régi 

temetőjében egy 16. 

században épült templom 

maradványira bukkantak, aminek a temetőjében 80 sírt tártak fel.  
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Egy 16. századi párta maradványai a 

sztánai református (Kalotaszeg – 

Bánffyhunyad közelében) templom 

feltárásából. A kiemelt koponyán 

még kivehetőek a párta 

maradványai. 

A sztánai református templomon 

kívül és belül is sűrűn temetkeztek. 

Érdekes, hogy a belső temetkezések 

a 16. század közepén véget értek,… 

A hajóban feltárt néhány sír mind 

lelet nélküli volt, …Akadt azonban 

egy szentélyben előkerült sír, 

amelyen már feltárás közben több viseleti elem részlete feltűnt. …A koporsós sírban egy 

fiatal nő vázára bukkantunk, fején főkötővel, mellkasán apró vasból készült franciakapcsok 

korrodált maradványaival. A főkötő a 16. század első felére keltezhető, jellegzetes darab, … 

Egy ilyen tárgy igen nehezen marad meg sírban, … Ezen kívül három töredékes darabot 

ismerünk: kettőt Csengerbeen találtak sírban, illetve Dobóruszkán, a Dobó-kripta egyik női 

sírjában. Egyik sem tökéletes mása a sztánai viseletnek, ami annak tudható be, hogy ezek a 

fejékek minden esetben egyedi megrendelésre készültek. … az igen értékes fejviseletet 

egyértelműen nemesek engedhették meg maguknak. 

Összegzés 

A vámosatyai református templomban a turistáknak szánt azon információ, miszerint „A 

hajórészben a padló alatt egy leányka csontvázat találtak, ezüst pártát viselt, és ezüst 

szegecses koporsóban nyugodott. A feltárás után visszatemették.” minden valószínűség 

szerint félreértésen, vagy félrehalláson alapszik. 

Az 1978-as feltárás dokumentuma egy, a szószék alatti nagyméretű kriptáról számol be. „A 

hajó ÉK-i részén egy nagyméretű, kőből és téglából épített, lejárattal ellátott kriptát tártunk 

fel. … A kriptában négy ép, bolygatatlan és három, egymástól elkülöníthetetlen csontvázat 

tártunk fel. A … sírokban megfigyelt fakoporsó külső oldalát hatágú csillag és félhold alakú 

ezüstveretek borították. .. A leletek közül figyelemre méltó a … sírban fekvő gyermekcsontváz 

gyöngyös, ékköves pártája. A terület erős bolygatottsága a sírok pontos szétválasztását 

sokszor nem tette lehetővé. A … sírokban fémszálas textília szegély maradványok, flitterek 

kerültek elő.”  

Tehát a kriptában koporsóban eltemetett holttesteket találtak, így a pártás kislányét is. A 

régészek nem a kislány maradványait temették vissza, hanem a kriptát temették be. A 

maradványok a leletek leírásával együtt a Magyar Nemzeti Múzeumba kerültek, ahol ezidáig 

nem került sor a restaurálásukra. 

Nos, fény derült tehát a 16. századi ezüstszegecses koporsóban, gyöngyös ékköves pártában 

eltemetett kislány sorsára. A régészek feltételezése szerint a Büdy-család valamelyik 

leszármazottja lehetett, ám forráshiány miatt ez jelenleg nem deríthető ki. 

 

Szabó József János 


