
IX. Erdélyi Diákköri Konferencia 
Kolozsvár, 2008. május 23-24 

 
 
 
 
 
 

 
Néprajzi vizsgálódás az Akasztottak 

temetőjében 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beke Kinga -„Sapientia” Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda, Gazdasági 

                       és Humántudományok kar, Román-angol nyelv és irodalom szak,  

                       II. évfolyam    
 
Témavezető: 

Dr. Balázs Lajos - egyetemi docens, „Sapientia” Erdélyi Magyar Tudományegyetem, 

                       Csíkszereda, Gazdasági -és Humántudományok kar,  

                        Humántudományok Tanszék, tanszékvezető helyettes  

 
 

 

 



1  

 Néprajzi vizsgálódás az Akasztottak temetőjében 
 

Természetjáró barangolásunk során  Tusnádfűrdőt elhagyva, az Olt folyásán 

felfele haladva néhány érdekes településre érünk. Verebes után áthaladunk Csatószegen 

Csíkszentsimon fele, ám utunkat a két falu határán megszakítjuk, megérkeztünk 

kutatásunk helyszínére, az Akasztottak temetőjébe. Egyenlő távolságra mindkét falu 

határától a szántóföldből nyolc kőkereszt bukkan elő százados titkokat rejtve. A 

helybeliek Akasztottak temetőjének nevezik. A temető rendeltetését közszájon forgó 

neve egyértelművé teszi. De csak látszólag! Mert, mint szerény vizsgálódásomból 

kiderül, az Akasztottak temetőjének nevezett helyen nemcsak azok maradványai, 

hamvai lelhetők, akik önkezükkel vettek véget életüknek és emiatt a közösség „ 

szankciójában” részesültek, hanem olyanoké is, akiknek élete más, csak részben ismert, 

feltételezett oknál fogva zárult le. Ezért, meglátásom szeint az Akasztottak temetője 

relytélyes, talán nemcsak néprajzi, hanem történrlmi szempontból is érdekes 

temetkezési hely. Ám elegendő forrás hiányában számomra mégis a néprajzi 

megközelítés tűnik járhatóbbá. 

Előbb néhány ismert feljegyzés felől próbálok feléje közeledni.  

Csíkszentsimon területe már a csiszolt kőkorszakban lakott volt. Első írásos 

említése 1332-ből származik. Orbán Balázs így ír: 

A falu” nevét kétségtelenül ily nevű szenttől nyerhette azon korban, midőn a 

kereszténység felerőszakolásakor a faluk ősi neveit ilyenekkel cserélték fel” 

Csatószeg – a község másik faluja – írásos dokumentumban először 1567-ben jelenik 

meg Chyatozegh néven. Orbán Balázs írja: 

 „Itt az a rendkívüli körülmény adja elő magát, hogy bár Sz.-Simon az 

anyaközség, pap és kántor meg Csatószegen (filiájában) lakik.”  

Az első templom is itt épült fel a kertjében helyet adva az első közös temetőnek, amely 

az 1400-as évektől fogadta be mindkét falu halottjait. 1835-ben   felépült a Szent László 

tiszteletére felszentelt templom Csíkszentsimonban, azóta a két falunak külön-külön  

temetője van, vagy talán úgy is mondhatnánk, hogy két külön és egy közös.  

1936-1965 között Barabás Márton csatószegi plébános vezette a Historia domus 

parochiae –t, amelyben feljegyezte, hogy más vallásúak és öngyilkosok számára a két 

község közötti úgynevezett „Határparlagon” volt kijelölve a temetkezési hely. Erről a 

helyről Orbán Balázs így ír: 
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  „E faluval (Csatószeggel) átelemben az Olt bal partján Gőgös nevű helyen 

nagy sírhalom emelkedik, hol a hagyományok szerint azok temetettek el, kik a 

kereszténység felerőszakolásakor vívott csatákban estek el.” 

 

Füstös L. Jenő Csatószegi mozaik című könyvében id. Darvas József 

visszaemlékezéseit átvéve  így ír erről a helyről: 

„ A Görgős-mezőn pedig biztos, hogy vashámor volt, ahol vasat égettek. Bizonyítja ezt 

a vasöntés sok-sok hulladéka, amely ma is megtalálható a mélyszántás nyomán. 

Valamikor pedig itt olyan emberek voltak, akik halottaikat elégették és a hamvat nagy 

korsókba zárták. Ott volt valamikor egy nagy lakótelep. A Kardosi-tófenék nem egyéb, 

mint a vasöntéshez kitermelt földnek a helye. Szintén Füstös L. Jenő írja, hogy a 

jelenlegi országút melletti temetőben egy kis domb is látható, alatt pedig ismét sok 

csont lehet, az utolsó tatár betörés áldozatainak csontjai.1 Ezt a szájhagyományban élő 

feljegyzést, amelyet Füstös L. Jenő felhasznált, Incze Dénes szentszéki plébános 

gyűjtötte 1972-ben. 

Ami pedig a csontokat rejtő dombot illeti szmomra az a meglepő, hogy egy hasonló 

domb Gyergyószárhegy és Gyergyóditró között is található, az is a tatárbetörés 

áldozatait rejti magában, a neve pedig Tatárdomb. 

 

 Az Akasztottak temetőjének nevezett helyen ma nyolc síremlél áll, elhagyatva, 

nem gondozva, az idő súlya alatt gondozatlanúl, düledező állapotban.  

 

Az  első sírkő2 a Barabás-féle domusnak megfelelően 

feltehetően nem katolikus sír, a formája, a rajta megjelenő 

koszorú motívum legalább is erre utalnak. Ebben a sírban 

többen vannak eltemetve. A kiolvasható dátum rajta az 1875-

ös, amely egy bizonyos Demeter István halálához kötődik. 

Viszont még három feltételezhetően itt nyugvó életkora is 

leolvasható: 36 , 33 és 10 év. A sírkő másik érdekessége az, 

hogy katonaságot megjárt férfiak  szerint is egyértelműen 

golyó okozta azt a sérülést a kőben, amely az I betű helyén tátong. Ennek alapján 

feltételezhető talán az is, hogy ezen a helyen elítélteket is kivégezhettek, vagyis, hogy 

                                                 
1Vö.  Füstös L. Jenő,2004,1-30 
2 a sírokat abban a sorrendben számoztam, ahogyan az uttól befele a mezőben elhelyezkednek 
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 kivégző hely is volt. Talán a három névtelen csak életkorukkal jelzettek kerültek 

erre a sorsra.  

 

 A második síron a felirat épségben megmaradt: 

                                            INRI 

 

E GYASZ SIRBAN 

PORLAD TULIT 

FERENCZ TEST 

JE KINEK LELKET 

VEDTE ISTEN 

SZENT KEGYEBE 

EMEZ EMLEKET 

ALITTA NOJE 

SZEP JULIANNA 

 

 

A felirat szövege nem utal semmilyen rendkívűli esetre. A felirat a köztemetők 

síremlékeire jellemző stílusban íródott és pont ebben áll az érdekessége. Akkor viszont 

miért temették ide? Egy elfogadható magyarázat hozható fel: az öngyilkosokkal 

szembeni hogyományos viszonyulás. Nem temethették el egyik község temetőjébe sem, 

mert öngyilkos lett, viszont az öngyilkosság szégyen és súlyos bűn volt, ezért a 

hozzátartozók az öngyilkosság tényét a sírfelirat révén próbálták elhallgatni, vagy 

legalább is elfeledtetni az utókorral. Ez talán egy lehetséges magyarázta. 

 

A következő sírkőnek csak egy darabja maradt ránk, semmi lényeges információt nem 

tartalmaz: 

ÉLT 

 ÉVET 

E KORE 

RÉR 

TOTTE 
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A negyedik sír több holtat relyt magában, amire csak az 

egyetlen kiolvasható szó utal: 

 

                           ITT NYUGSZANAK 

Közös sír, kik az elhantoltak? Egy egész család, akik 

közösen követtek el öngyilkosságot? Talán nem voltak 

katolikusok? Milyen természtű elv és ítélet alapján kerültek 

közös sírba, illetve az Akasztottak temetőjébe? 

 

 

 

                A következő sírkövön csupán ez olvasható: 

         

                             18 INRI 67 

 

 

 

 

 

A hatodik sírkövön nem sikerült kiolvasni az írást, a hetediken ellenben újabb 

érdekességre bukkantam. Ezen a síremléken olvasható talán a legjobban az írás, és 

érdekessége abban áll, hogy nem a hozzátartozó család panasza van belevésve, hanem 

maga az elhunyt nyilatkozik egyees szám első személyben.  

INRI 

MIHASZNA HOGY SZO 

LITOTT ABRAHAM JÁ 

  NOSNAK NEVEZTEL 

 22 ÉVE 

   KOTEL 

    EL 1868 

    BA VETTE 

       EL MOL 

 

     TAM 
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 Itt tehát egy nyelvi, akár stilisztikai jelenséggel állunk szemben, és lehet, hogy nem 

ok nélkül. Talán a hoozátartozók így próbálnak elhátárolódni a  keresztény intelmek 

ellen vétő rokonuktól. 

Kiemelem, hogy ezen a síremléken egyértelműen megjelenik a halál módja, hiszen a 

síremléket állító kötél által elvett életről beszél. Ide temetése egyértelműen indokolt, 

hiszen az 1868-as évben ez  dokumentumokban a „Határparlagon” levő öngyilkosok 

temetőjeként szerepel, amelynek használatát csak az 1876. évben tiltják meg. A halott 

kilétének felkutatása választ adhat a felirat enyhén moralizáló szándékára is (mihaszna, 

hogy szólított). 

Az utolsó megmaradt síremlék eredetéről már többet sikerült megtudnom, egy 

kis novellává érett a története. A sírfelirat nem olvasható ki egészében: 

 

                                   INRI 

SZEP MIHALY 

……………….. 

HAGYTA RAM 

ALLITOTTA 

NYUGTA SZEP 

IGNAC DARVAS 

                             TEREZ1890BE 

 

 

Először is azt jegyzem meg, hogy a temetést a temető betiltása után ejtették meg, 14 

évvel később.   

Ebben a sírban az egyik adatközlőm, Miklós János megyebíró rokona nyugszik, 

halálának 

körülményét utódjai megőrizték. Szép Mihály huszárhadnagy volt, hazalátogatása 

alkalmával hivatalos volt egy esküvőre. Miután köszöntötte az ifjú párt kétcsövű 

pisztolyával főbe lőtte magát3. A sírállítóként megjelenő Darvas Teréz Szép Mihály 

dédnagyanyja volt, aki unokájához hasonlóan tragikus körülmények között halt meg, 

elütötte a vonat.  

Ezeket a körülményeket értelmezve tevődött fel bennem egy másik fontos kérdés az 

öngyilkossággal kapcsolatban: a sorsnak a szerepe. Az ősi falu mentalitásban az 

öngyilkosságokat és a természetellenes haláleseteket úgy próbálták értelmezni, hogy ez 

                                                 
3 feltehetően szerelmi bánat, vagy csaolódottság lehet az öngyolkosság oka 
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 volt a sors által megírva, vagy ezt a büntetést mérte rá a „Fennvaló”.  Főleg ha az 

ilyen jellegű tragédiák halmozódtak, hajlamosak voltak a családot sújtó átokról és 

végzetről beszélni, a napjainkban fontossá vált mélylélektani folyamatoknak kevés 

figyelmet szenteltek.    

 

Egyik 81 éves szentsimoni születésű adatközlő, Anna néni szerint az ő 

gyerekkorában még temettek ki öngyilkosokat az Akasztottak temetőjébe. Az ő 

elmondása szerint utoljára 1943-ban volt itt temetés, a  csatószegi Balogh Mihályé, akit 

református vallása miatt szorítottak ki a rendes temetőből a férfi rokonai az ispánhoz 

fordultak segítségért, egy 1876-dik  évi XIV. törvénycikkely 4-dik paragrafusára 

vonatkozva, amely megtiltotta a temető használatát. Ebben az írásban is 

„Határparlagon” levő öngyilkosok temetője megnevezés szerepel, dokumentumokban 

az Akasztottak temetője kifejezés nem jelenik meg.  

Szintén ettől az idős asszonytól tudtam meg, hogy már az ő korában sem gondozták a 

sírokat, a faluban szégyenként élték meg, ha valakinek öngyilkos rokona volt, ezért 

minél hamarabb próbálták elfeledtetni a faluval az öngyilkosságot. Az egyetlen 

gondozott sír a fent említett Balogh Mihályé volt. Az ő sírkövét nem sikerült 

azonosítani, lehetséges, hogy a család exhumáltatta, ellenben az is, hogy a sírkövet a 

temetőben helyezték el a többi régi sírkövek mellé. 

1944 után, ahogyan Anna néni fogalmaz: ”miután béjöttek az oroszok”, 

senkit sem temettek oda. Szintén tőle tudtam meg, hogy ez a hely, ami „határparlag” 

megnevezés alatt jelenik meg, a „magyar világban”- mondja Anna néni, is jelentős hely 

volt, hiszen lármafát állítottak ide.  

 

András Imre, 84 éves volt megyebíró, mesélt egy érdekes történetet, amely azt is 

tükrözi, hogy milyen volt a falusiak hozzáállása, megítélése a temetővel kapcsolatban. 

Egy Dávid Berci nevű fiatalember felakasztotta magár egy fűzfára. „Táti ki is vágta azt 

a fát”- meséli Imre bácsi. Kitemették az Akasztottak temetőjébe, de egy pár év múlva 

exhumálták. Egy Jánosi Ferenc nevezetű férfit szintén öngyilkosság miatt a pap nem 

akart a katolikus temetőbe beengedni, de a családtagok így érveltek:csak akkor viszik ki 

halottukat az Akasztottak temetőjébe „amikor Dávid Bercit visszaviszik oda”.  

A pappal szembeni dac szavait nyilván a tudatban mélyen rögzült hagyomány népi 

jogtudat mondatta a családtagokkal. Balazs Lajos egyik tanulmányában olvasom, „ 

hogy semmilyen átmenetel nem történhet – a nem hagyományos társadalmakban sem – 

szabályok és jogok betartása nélkül. Ha pedig t9rténik, annak káosz a neve, feszültség, 
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 konfliktis stb.”4 Itt pedig jogséréts történt elsősorban akkor, amikor – amikor 

önkényesen vagy a pap beleegyezésével – Dávid Bercit exhumálták, mert ezzel 

precedenst teremtettek a további jogsértésre. A helyzet tökéletesen példázza Balázs 

Lajos egy másik, a népi szokásjogra vonatkozó megállapítását: 

„ Ha szabálysértők kerülnek, akár egy is, és a sorsfordulók terén akér egytelen lényeges 

vétség is felmerül, akkor ..konfliktusok állnak elő, amivel szemben a falu népi 

jogrendszerének logikája szerint fell kell lépni.”5 A szűkre szabott időhatár miatt nem 

áll módomban részletesebb elemzésbe bocsátkozni, de a fenti helyzet és az előbb idézett 

reflexiók alapján annyit még fontosnak tartok megjegyezni, hogy a Csíkszentsimon-

Csatószeg közötti Akasztottak temetőjét úgy kell felfogni, mint az átmeneti szokások 

szabályrendjével szembeni deviancia.,pontosabban a deviancia szankcionálási módja. 

Azokkal szemben akik, Balázs szavaival fogalmazva, beavatkoznak a Teremtő 

minkájába és saját kezükkel vetettek véget életüknek.6  

Ha csak a szankció szemszögéből tekintem, az Akasztottak temetője beleillik a nép, 

sajátosan a katolikus székelység szankciórendszerébe: a halál módja eleve 

meghatározza azt, hogy milyen temetési mód és hely jár az öngyilkosoknak.7 És még 

van külömbség a többihez képest. Én ezt az általános szankciórendszer  betartásában 

látom: még pontosabban az ilyen halott teljes kirekesztésében. Míg a többi települések 

temetőiben az öngyolkosokat ugyan nem vihetik be a főbejáraton, nem vihetik végig a 

temető szent földjén8, hanem egy arre a célra kialakított hátsó bejáraton, de végöl is a 

temető egyik elkünönített sarkában helyezték őket nyugalomra, addig 

Csíkszentsimonban és Csatószegen semmiképpen sem nyerhettek bebocsátást. Nem az 

egyik vagy másik temető perifériáján hantolták el, hanem a kettő közös „ senki 

földjébe”. Ezt az álláspontot egyébként egyértelművé teszi a temetőkapu felirata is: 

 

„SZEGÉNY, GAZDAG, ÚR ÉS SZOLGA, 

E SÍRKERTBE JOSSZ MAJD SORBA, 

ITT PIHEN MEG FÁRADT TESTED, 

HA JÓL VÉGZED BE ÉLTEDET”  

 

Véleményem szerint ezzel csak fokozták a megkülömböztetést. Balázs fogalmaz úgy, 

hogy a népi jog szellemében alkalmazott „ szankcio célja ( és eszköze) a szégyenérzet 
                                                 
4 Balázs, 1999, 44 
5 Balázs, 1996, 455 
6 Uo.  
7 Lásd Balázs, 1995,194-231 
8 Vö Balázs, 1995, 211 
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 kiváltása...”.9 Úgy gondolom, hogy az Akasztottak temetőjének már puszta 

látványa is képes volt fokozni a szégyenérzetet, Balázs szavával „ a csökkentértékűség 

álmányát”. 

Ezért vált a temető letagadottá, megtagadottá, elhagyatottá, gondozatlanná.  

  

 

 

 Az Akasztottak temetője látszatra ma már egyszrű, csak megnevezésében 

hangzatos, inkább kényelmetlen látvány a helybelieknek. Az idegeneknek kuriózum. És 

mégis annyi titkot, méjlélektani rejtélyt hord magában, hogy a levéltári vizsgálódások és 

a szóbeli vallatások útján érdemes tovább közeledni hozzá.  

Annál is inkább mivel csatószegi levéltárdokumentumaiban  sohasem jelent meg az 

Akasztottak temetője kifejezés. A források csupán más vallásúak és öngyilkosok 

számára kijelölt temetőként határozzák meg, az akasztottak megnevezést tehát 

valószínüleg a köznyelv ragasztotta rá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Balázs, 2002, 449 
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Adatközlők:   

Kozma  Anna  szül. László 1926 

Miklós János – megyebíró  

András Imre – volt megyebíró 1923-2007  

Szőcs Márton – csatószegi plébános 
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Vámszer Géza – Csík vármegye településtörténete , 2000, Pallas Kiadó, 

Csíkszereda 
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