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Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Szabadtéri Néprajzi Gyűjteményében az első
porták épületei 1979-ben nőttek ki a földből. A skanzen fejlesztési tervei között már a ’90-es
években megfogalmazódott egy szakrális tér kialakításnak igénye, mely végül 2015-ben valósult
meg egy határokon átnyúló pályázatnak köszönhetően.
A létrejött új részegység egy kápolnát (melyet eredetileg a Pallavicini-család építtetett 1850-ben),
egy 14 stációból álló kálváriát, egy katolikus és egy református temetőrészletet, egy út menti keresztet és két szent szobrot mutat be. Több szempontot is figyelembe kellett vennünk a szakrális
tér létrehozása során: a 20. század első felének temetkezési szokásait, a sírkövek különböző anyagát, formáit, feliratait és színét. Mára a temetőkultúra olyan komoly változáson ment keresztül,
hogy a legtöbb látogató a bemutatott jelenségeket nem képes érzékelni, értelmezni. A probléma
feloldásaként teremőrök segítik a látogatót az egykori temetkezési kultúra megismerésében, megértésében.
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Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark
Szabadtéri Néprajzi Gyűjteményében (skanzen) az
első porták épületei 1979-ben nőttek ki a földből.
Lakóházak, közösségi épületek, majd bennük – jórészt
a két világháború közötti időszakot idéző – enteriőrök
kerültek kialakításra. Bár már ezekben is tetten érhető
az egykor itt élők vallásos életének lenyomata, a család
felekezeti hovatartozása, egészen a közelmúltig a
vallásosság a skanzenben igen visszafogottan jelent
meg.

átnyúló pályázat biztosította végül az anyagi forrást
a megvalósításhoz. Ennek előkészítésében kaptam a
feladatot, hogy tegyek javaslatot az Emlékparkban
megvalósítandó tartalmi elemekre. Ekkor újra
áttekintve a körülményeket és a lehetőségeket, a
kápolna tekintetében megerősítettem a korábbi tervet
az alábbi szempontok figyelembevételével:
-Méreteiben, külső képében illeszkedjen a skanzenhez
-Legyen kötődése az Emlékparkhoz1

A skanzen fejlesztési tervei között már a ’90es években megfogalmazódott egy szakrális tér
kialakításnak igénye. A szegedi Móra Ferenc
Múzeum illetékes szakemberei a Pallavicini család
ányási majorjában egykor állt kápolnáját javasolták
rekonstrukcióként felépíteni. A kápolna eredeti terveit
sikerült a múzeumnak Bécsből megszerezni, amely
az egyik legfontosabb forrásként szolgált az akkori,
majd a későbbi rekonstrukciós tervekhez is. Az épület
helyét a skanzenben a szentes-dónáti szélmalommal
szemben jelölték ki. Ünnepélyes keretek között
1995. augusztus 20-án megtörtént az alapkőletétel,
majd az építési költségek fedezésére gyűjtés indult.
Az időközben elkészített költségkalkuláció, illetve
az adakozók csekély száma a 2000-es évek elejére
egyértelművé tette, hogy a terv rövidtávon nem tud
megvalósulni.

-Legyen alkalmas családi események (pl. keresztelők,
egyházi esküvők), illetve szentmisék megtartására
-Az adott pályázat pénzügyi és időbeni keretein
belül legyen megvalósítható, a régészeti feltárástól az
épület felépítésén át a teljes berendezésig és az épület
környezetének kialakításáig
-Lehetőség szerint ne egy ma is álló és élő közösséget
szolgáló templom másolatát telepítsük
Már a korábbi tervek is számoltak temetőrészlet és
kálvária telepítésével – konkrét javaslat, telepítési terv
azonban nem fogalmazódott meg –, de nem szerepelt
közöttük út menti kereszt, illetve szentek szobrainak
felállítása. Az egyeztetések után az a döntés született,
hogy a pályázat keretei között fel kívánjuk építeni
eredeti formájában a Pallavicini kápolnát2, egy 14

Jóval később, 2011-ben egy magyar-román határon
43

Tóth Antal \ Veritatis Imgao, Első szám (2017)

A temető területét a most épült kápolna és a vasútállomás
épülete között jelöltük ki. Mivel a telepítési tervekben
szerepel az állomáshoz kapcsolódóan egy gabonatároló
építése is, a temetőt határoló lícium sort úgy ültettük,
hogy később ez az épület helyet kaphasson. Kétszer
tizenöt sírjel bemutatásával alakítottuk ki a katolikus
és a református részeket, a terület hátsó részére pedig
tájfajta gyümölcsfákat telepítettünk, ezzel jelezve
a még nem használt temetőrészek hagyományos
hasznosítását.

stációból álló kálváriát, egy katolikus és egy református
temetőrészletet, egy út menti keresztet és két szent
szobrot.

Mára feledésbe merültek azok az íratlan szabályok,
amelyek alapján az egykori sírjelek készültek. Nem
csak a tájra jellemző formák lehetnek érdekesek,
hiszen a formai jegyek utaltak az elhunyt korára,
nemére, társadalmi helyzetére is. Árulkodó volt a
sírjel színe, de a rajta elhelyezett díszítés éppen úgy,
mint a felirat vagy a sírvers.
A skanzenben kialakított temetőrészletek már azt az
időszakot tükrözik, amikor a zárt paraszti közösségek
felbomlása a temetőkultúrát is elérte. A sírjelek
anyaga, kialakítása, díszítménye differenciálódik,
ugyanakkor számos apró jel továbbra is utal a közösség
szokásrendszerére, a családnak a közösségben elfoglalt
helyére.

1.kép: A rekonstruált kápolna, előtérben a református temetőrészlettel,
Ópusztaszer, 2015. A szerző felvétele.

Ez utóbbiak telepítésénél kiemelten fontos volt a
közösség kötődése az eredeti helyén álló szakrális
kisépítményhez, így csak a másolatban történő
megjelenítés jöhetett szóba. Szintén alapvető volt,
hogy az út menti kereszt és a szobrok úgy kerüljenek
elhelyezésre, hogy logikus, értelmezhető legyen a
bemutatás helye is.3 Az említett szempontok miatt
voltunk kénytelenek egyelőre lemondani az egykor
jellegzetes viharharangok telepítéséről, vagy egy igen
ritka Vasas Szent Péter szobor felállításáról.

Katolikus temetőrészlet
Elhelyezésében a felekezeti összetartozás, a kálvária
és a katolikus kriptakápolna közvetlen közelsége
mutatkozik meg. A kő és műkő sírjelek Csongrádról,
a Kéttemető utcai temetőből, illetve Szegedről, a
korábban felszámolt Gyevi temetőből4 tisztítás és
restaurálás után kerültek ide. A fakeresztek a kisteleki
temetőben megmaradt sírjelekről készített másolatok.

A 2011 végére elkészült rekonstrukciós terv első
változata továbbra is a malommal szemben jelölte
ki a kápolna helyét, amelyben változást Murka
István építész-tervező belépése hozott. Javaslatát
elfogadva, az épület a skanzen „főutcájának” végére,
a gépgyűjtemény korábbi helyére került. Ezen a
helyszínen alakítottuk ki azt a szakrális központot,
amely a megvalósuló fő elemeket magában foglalja.

A sírhantok között járva látható, hogy amint az
élőknél, úgy a „holtak falujában” is tükröződik a
család befolyásossága, anyagi helyzete. A sírhely
elhelyezkedése a temetőben (pl. út menti, első
sor), a sírhely mérete; a sírjel anyaga, nagysága,
díszítettsége mind-mind a család, az elhunyt személy
rangját is mutatja. Ez megjelenik a sírra telepített
növényzetben is. Ugyanakkor számos más körülmény
is közrejátszhatott abban, hogy milyen sírkereszt
került a hantra. A hagyománytisztelet által, vagy
éppen egy korábbi, már félretett sírjel újrafaragásával
egészen archaikus formák is megőrződtek. Ilyen az
első sorban található szív alakú kereszt is.

Néprajzkutatóként a legtöbb, legösszetettebb feladatot
számomra a két temetőrészlet kialakítása adta, így
itt ennek a munkának részletesebb bemutatására
vállalkozom. Az indulást a temetőkultúrával
foglalkozó irodalom áttekintése jelentette, első sorban
Kunt Ernő munkái (Kunt 1983), illetve egy magyar
és külföldi temetőkultúrát bemutató tanulmánykötet
(Seléndy 1972). Emellett a környék temetőinek
felkeresése, a megfelelő sírjelek felkutatása adott
kezdetben feladatot.
A temetőjárások során kiderült, hogy a kisebb
települések a mai napig ragaszkodnak ezekhez az
emlékekhez. Bár mindig olyan sírjelek átadását kértük,
javasoltuk, amelyek a temető elhagyott, gondozatlan
részén álltak, az áttelepítésre általában nem voltak
nyitottak a helyiek. Ez a körülmény a mi feladatunkat
nehezítette ugyan, azonban azt is mutatta, hogy a
helyi közösség továbbra is értékként tekint ezekre a
sírjelekre, még ha jelenleg megfelelő körülményeket
nem is tudnak biztosítani számukra.

2.kép: A katolikus temetőrészlet, Ópusztaszer, 2015. A szerző
felvétele.
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A fentiek alapján számos szempontot figyelembe
kellett venni a temetőrészlet kialakításakor. Ezek
közül a leghangsúlyosabbak:
-Frekventált helyekre kellett kerülni a módosabb,
befolyásosabb családokhoz kötődő sírhelyeknek (az
anyaghasználat, kidolgozottság segített ezt megítélni)
-A sírhely kialakításánál figyelni kellett, hogy családi,
páros, vagy egyes sírjelről van szó
-Külön kellett elhelyezni a gyereksírokat
-Alkalmazkodni kellett a meglévő növényzethez
-Előzetes képet kellett alkotni arról, hogy a látogatók
hogyan mozognak a területen (látogatói útvonal
tervezése)
-Ki kellett alakítani a sírok növényzettel (virágok,
évelők, bokrok) történő betelepítésére egy koncepciót,
figyelembe véve az időszakra jellemző dísznövényeket,
a használatos szimbólumrendszert
A növényzet telepítésénél ismét felmerült a vagyoni
helyzet, a sírjelből valószínűsíthető ízlésvilág
(az időszakban átlagosnak mondhatóhoz képest
modernebb, vagy archaikusabb szemlélet) megjelenése.
A fajtaválasztásnál figyelembe vettük azt, hogy mely
növényeket tartottak számon a gyász virágaiként
(ilyen például a rozmaring, vagy a nagy szívvirág),
illetve melyek lehettek elérhetők, népszerűek ebben az
időszakban. Ezek alapján telepítési terv készült, amely
meghatározta a növényzetet és annak elhelyezését a
területen.

3.kép: Fakereszt rekonstrukció, Ópusztaszer, 2015. A szerző felvétele.

Már nem következetesen, de a fakereszteken
megjelenik a sírjel színezése, mint a megélt életkor
jelzője. Itt a világos szín fiatalon meghalt személyre
utal. Ez a sírokra telepített növényzetben is tetten
érhető, hiszen a külön parcellában elhantolt gyermekek
sírjain a tisztaság jelképeként megjelenő fehér virágok
dominálnak.

A következő növények kerültek betelepítésre:
gledícsia, gyepürózsa, közönséges orgona, közönséges
(csíkos) kecskerágó, ördögcérna, közönséges boróka,
borostyán, molyhos madárhúr, kerti pálmaliliom,
rozmaring, pünkösdi szegfű, májusi gyöngyvirág,
illatos ibolya, százszorszép, kis meténg, borsos varjúháj,
pompás varjúháj, kövi varjúháj, illatos ruta, citromfű,
vadárvácska, nefelejcs, őszirózsa, nagy szívvirág, fehér
liliom, sárga liliom, pünkösdi rózsa, gyapjas tisztesfű,
illatos gólyaorr, közönséges magyal, fali kövirózsa,
télizöld fagyal, nárcisz, jácint, hóvirág.
Számos díszítmény,motívum megjelenik a kereszteken.
Ilyen a feszület, IHS ( Jézus görög nevének /IHSOYS/
rövidítése), amelynek azután számos föloldása
született. Talán közöttük legismertebb: „Isten házába
siess!” Megjelenik a koszorú, a szomorúfűz, illetve
a fakeresztek különleges formájú rögzítő szege.
Az egyszerűbb, kovácsolt szív alakú szegek mellett
találunk összetettebb, keresztet, horgonyt és szívet
ábrázoló szegeket is, amelyek a hit-remény-szeretet
összevont szimbólumai.

4 kép: Gyereksírok külön „parcellában” elhelyezve, Ópusztaszer,
2015. A szerző felvétele.
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Református temetőrészlet

csillag alakú díszítménnyel), csillagos gombosfákat
(kerek vagy nyolcszögletű, csillag alakú díszítménnyel),
gombosfákat (kerek vagy nyolcszögletű, gömb, illetve
hagyma formájú díszítményekkel), lapos gombosfát
(deszkából kialakított, a gombosfák formáját idézi),
sírkő (obeliszk) állású fejfát, illetve deszka fejfát.5

Ebben az esetben az alapot Csalog József írása
(Csalog 1957), illetve Szakál Aurél Szentesi fejfák
című tanulmánya (Szakál 1995) jelentette. Miután
a szentesi múzeum adattárában és fotótárában
bebizonyosodott, hogy a tanulmány megírását igen
alapos, jól dokumentált gyűjtőmunka előzte meg, ez
alapján kezdtem meg a rekonstrukciók előkészítését.
Az adattárban talált gyűjtőfüzetek rögzítették a fejfák
formáját, méretét, a rajta található sírverset, illetve a
hozzá tartozó fotók azonosítóját.

Az elkészült bemutatóhely ebben a formában másutt
nem létezett, elemeiben azonban egykor létező épület
rekonstrukciója, sírjelek és szobrok másolata, vagy
éppen eredeti darabja található meg itt. A skanzen
műfajának megfelelően egy sűrített, jellemző képet
ad arról, hogy a környék (Dél-Alföld) emberének
életében, hétköznapjaiban, ünnepeiben, emberélet
fordulóinál hogyan jelent meg a szakralitás és ennek
milyen tárgyiasult elemei voltak.
Mára a temetőkultúra olyan komoly változáson
ment keresztül, hogy a legtöbb látogató a bemutatott
jelenségeket nem hogy értelmezni nem képes, sokszor
nem is érzékeli. Ezt felismerve készítettem egy
összefoglalót, melynek segítségével a bemutatóhelyen
lévő teremőr – egyebek mellett – segítheti az egykori
temetkezési kultúra megismerését, megértését. 6 Ezzel
együtt talán oldhatja a látogatókban azt az ösztönös
idegenkedést a témától, amellyel munkám elején
nekem is szembesülnöm kellett.

5.kép: A református temetőrészlet, Ópusztaszer, 2015. A szerző
felvétele.

A rekonstruált formák a tanulmányban közölt
rajzok alapján készültek. Amennyiben fellelhető volt
a rajtuk lévő felirat is, úgy ez került a fejfára. Ahol
nem, vagy hiányosan volt megtalálható a sírvers,
ott az adattárból választottam teljes, a bemutatott
időszakhoz illeszkedő szöveget. A díszítő motívumok
esetében ugyanezt a gyakorlatot alkalmaztam. Ahol
fotó alapján rekonstruálható volt az íráskép, ott
ezt őriztük meg. Ahol nem, ott vagy más feliratok
írásképéből indultunk ki, vagy a korabeli zsinórírás
iskolai írásfüzeteiben fennmaradt képét vettük alapul.
Törekedtünk arra, hogy a feliratozás az elkészítés
technikájában is különbözzön (pl. karcolt vagy vésett
betűk, díszítmények), így is hangsúlyozva, hogy
eredetileg több személy, eltérő formában, minőségben
alkotta ezeket. A kivitelezés az Emlékpark két
hagyományőrének keze munkáját dicséri. Tari László
a fejfák formáit alakította ki, Elekes Lajos pedig a
feliratozást, díszítést készítette.
Ez a temetőrészlet a katolikus temetőtől, a
kálváriától és a kápolnától távolabb helyezkedik el,
utalva a felekezeti elkülönülésre. Míg a katolikus
részen jellemzően a két világháború között készült
kereszteket találunk, itt kicsivel korábbi időszak, a
századforduló temetkezési hagyománya mutatkozik
meg.
Bár az itt felállított sírjelek anyaga egységesen fa,
a formakincs, díszítmény, felirat itt is változatos
megjelenésű fejfákat hozott létre. Korszakunkban
egymás mellett éltek a régiesebb és a modernebb formák,
így megkülönböztethetünk kopjafákat (négyszögletű,

6.kép: Sírvers rekonstruált deszka fejfán, Ópusztaszer, 2015. A
szerző felvétele.
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JEGYZETEK
A 19. század elejétől a mindszent-algyői uradalom birtokosa - benne a
mai Emlékpark területével - a Pallavicini család. A család és az általuk
folytatott gazdálkodás máig érzékelhető e tájon (pl. erdőtelepítések,
majorok építése, kastély), az Emlékparkban azonban ennek nyoma nem
lelhető fel. További családi kötődés, hogy a millenniumra felállított
Árpád-emlékműhöz a földterületet Pallavicini Sándor adományozta; az
Emlékpark „elődje”, a Nemzeti Árpád Liget pedig fia, Pallavicini Alfonz
Károly őrgróf által átengedett, majd harminc holdas területen került
kialakításra.

1

2

A korábbi költségbecslés a kripta szint elhagyásával készült.

Így került a halászok, vízen járók védőszentje, Nepomuki Szent János
szobra a Rotunda mellett kialakított tó partjára, illetve a pásztorok,
jószágtartó gazdák patrónusa, Szent Vendel szobra a Nagyrét szélére.

3

A 2004-ben felszámolt temetőből számos sírjelet mentett meg dr. Szabó
László önkormányzati képviselő. A Belvárosi temetőben tárolt sírkövek
közül nyolc darab került be a kiállításba.

4

5

Itt a Szakál Aurél tanulmányában megadott elnevezéseket használtam.

6

2017 tavaszán a korábban működő teremőri rendszer átszervezésre
került, így ez a kiállítási egység a skanzenben – több másikkal együtt –
teremőr nélkül maradt. A látogatók számára az értelmezést segítő háttér
információk átadása a cikk megjelenésekor megoldatlan feladat.
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The chapel and over that. How an exhibition was born
Antal Tóth
The first buildings were built in 1979 in the Open-air Museum of Ópusztaszer. There had been a plan to
build a chapel from the 90s. This plan was realised in spring 2015. It was financed by a cross-border project.
The new part consists of a chapel which was originally built by the Pallavicini family in 1850,
a Calvary, parts of a Catholic and a Calvinist churchyard, a cross and statues of two saints.
The most difficult task was to create the churchyards. We had to take several things
into consideration: burial customs in the first part of the 20th century, meanings
of the place, the material, the form, the inscription and the colour of tombstones.
Churchyards today are so different from the depicted ones that visitors cannot really understand the exhibition
alone. We provide live guidance to help visitors in the churchyards and in this sacred area.
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