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A halál és temetés szokásvilága nem túlsá-
gosan gazdag. Úgy is mondhatnánk, hogy az élet 
három szükséglete, fordulója közül az utolsóhoz 
fűződik legkevesebb szokás és hiedelem. Ugyan-
akkor igen sok archaikus vonás maradt meg. A 
szokások menetén ugyanis keveset változtattak 
az utódok; megmaradtak azok, részint félelemből, 
részint az összetartozók egymás iránti szerete-
te folytán. A távozónak hasonló módon adták meg 
a végtisztességet. 

A nép úgy tartja, hogy a halált több ese-
mény előre jelzi. Ilyen rossz előjel, ha a tükör 
vagy kép leesik a falról, vagy ha az óra indokolat-
lanul leáll. Rossz jelnek vélték régebben, ha 
valaki a szobába ment, és kinyílt utána az ajtó. 
Az állatokat igen jó jelzőknek tartották. A halál 
közeledtét a huhogó bagoly, a vonító kutya és 
a kukorékoló tyúk jelezte. Ugyancsak rossz elő-
jelnek vélték a bútor reccsenését vagy az edények 
csörömpölését. Az álmok ugyancsak jelezhetnek. 
Ha valakinek álmában kiesik a foga, halott lesz 
a családban. Aki halottal álmodik, azt elszólít-
ják. Igen régi hiedelem az, hogy valaki meghal, 
ha lehull a csillaga. Végül az új ház építésével 
is távoznia kell valakinek. Feltehetően az építő-
áldozattal függ össze ez a hiedelem. 

A halál általában nem hirtelen áll be. Meg-
előzi a hosszabb vagy rövidebb haldoklás. A közel-
múltban a beteg állapotának válságosra fordulása-
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400 TRIPOLSZKY GÉZA 
kor meghúzatták a lélekharangot. Ilyenkor a falu 
lakói fohászkodni kezdtek. A rokonok, ismerősök 
és szomszédok pedig elindultak a haldokló házához. 
A hozzátartozók papot hívnak. A gyónás, áldozás 
és utolsó kenet után a haldoklót szalmára vagy 
gyékényre fektetik a mestergerenda alá. Aki a 
földön született, nem halhat meg másutt. Ez a 
halóhely. A feje alá tett párnában nem lehet 
tyúktoll, mert azon nem bír meghalni. Közben ki-
nyitják az ajtót, ablakot, hogy a lélek könnyen 
kitaláljon. A fiókokat meg mind becsukják, hogy 
meg ne bújhasson. Állandó imádság mellett járják 
körül a haldoklót, égő szentgyertyával, amit 
aztán a kezébe szorítanak. Sírni vagy a haldokló 
nevét mondani nem szabad, mert ezzel megnehezí-
tik a távozását, "visszasírják". 

Mindez, amit felsoroltunk, nem történik hiába, 
a haldokló rendszerint távozik. Most már nem tilos 
a sírás. A hozzátartozókra viszont egész sor teen-
dő vár. Megállítják az órát és letakarják a tük-
röt, üvegezett képet,hogy a halott meg ne lássa 
magát bennük. Meggyújtják az ablakban a rozmaring 
közé tett szenteltgyertyát. Az alvókat felköltik, 
az istállóba, sőt a méhesbe is bekiáltják a gaz-
da vagy a gazdasszony halálát. Jung Károly adat-
közlői a jószággal is tudatják a halál beálltát, 
úgy, hogy a kutyát bevezetik a halotthoz, vagy 
a jószágot mind kiengedik az udvarra. A halál 
beálltát tehát a ház népe és a jószág veszi elő-
ször tudomásul. 

A falu értesítése ezután következik, kétfé-
le módon. A rokonok, szomszédok már ott tartóz-
kodtak a haldoklónál, tehát élőszóval terjesztik 
a hírt. Említettük már, hogy a haldoklónak meg-
húzzák a lélekharangot. Ez történik a halál beáll-
ta után is, de most már a harang "szaggat". Ha 
a folyamatos harangozást egyszer szakítják meg, 
akkor asszony, ha kétszer, akkor férfi a halott. 
Úgy is mondhatnánk, hogy asszonynak kettőt csöndí-
tenek, férfinak hármat. A további harangozás már 
nem a lélekharanggal történik. Bizonyos időközök-
ben rendes harang szól. Sűrűbben harangoznak annak, 
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A HALÁLHÍR KÖZLÉSE - GYÁSZJELENTÉS 393 
aki családja számára kedves volt, vagy akkor, 
ha a család tehetősebb. A gyakori harangozáskor 
meg is jegyezték Zentán: "Zsíros halott van". 

Az eddig elmondott szokások kihalóban van-
nak, de a közelmúltban még elterjedtek voltak. 
Többé-kevésbé kisebb közösségre, településre vo-
natkoztak. A halálhír közlését faluhelyen könnyen 
elvégezték élőszóval vagy harangozással. Város-
ban a hírközlés nehezebben ment. Meg hát bizonyos 
korszerűsítési szándék is jelentkezett. A hozzá-
tartozók megkezdték a nyomdaipari termékek haszná 
latát. A múlt század hatvanas-hetvenes éveiben 
megjelentek a gyászjelentések. Ezekről akarunk 
most szólni. 

Az első gyászjelentés kinyomtatásáról nincs 
pontos adatunk. Az átnézett több száz és a gyűj-
teményünkben levő száznál több gyász lap közül 
a legrégebbi 1872. január 13-án adja tudtul, hogy 
kimúlt Vojnits szül. Sárficzky Rózsa Nagykikindán 
Csak feltételezzük, hogy már az előző évtizedben, 
tehát a hatvanas években is nyomtattak gyászje-
lentéseket. 

A gyűjteményünk múlt századi része, 25 
gyászlap, különböző városokban készült: Zentán, 
Szabadkán, Tiszakálmánfalván, Nagykikindán, Var-
jason (Temes m.) és Budapesten. Néhány kivételé-
vel megcímzett, tehát postán küldték helyben vagy 
vidékre. A nagyméretű lapot négyrét hajtották, 
felbélyegezték és postára adták. Ez a tény igen 
fontos, mert nem mindenütt volt szokás a küldés. 

Esztétikai szempontból vizsgáljuk most meg 
ezt az anyagot. A fehér papírra különböző betűk-
kel nyomtatott gyászlap általában fekvő, de van 
álló is. Rendszerint iniciáléval indul a szöveg. 
Méretben és betűtípusban legjobban kiemelt az 
elhúnyt neve, majd a gyászolók nevei. Iniciálé-
val a hír közzétevőjének a neve szokott kezdődni, 
tehát a házastársé, gyermeké, szülőé. 

Fent középütt legtöbbször kereszt van, de 
lehet horgony, oltári szentség, szomorúfűz, gyá-
szoló angyal, pálmaág. Ez utóbbi nem önálló díszí 
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400 TRIPOLSZKY GÉZA 
tő elem, átfektetik a kereszten, vagy angyal 
kezébe adják. A gyászjelentés szélén mindig 
fekete csík van. Ez lehet keskeny, alig egy, de 
lehet öt-hat centiméter széles is. A széles fe-
kete csík ismét lehet sima fekete vagy díszített. 
Gyakran előfordul a matt borostyánlevél-dísz fé-
nyes felületen. Van rokokó díszítésű gyászkeret 
gyermekangyalkákkal, akantusz levelekkel. A gazdag 
díszítést nem mindig a keretre helyezték. Van 
olyan gyászlapunk, ahol az egy centiméteres fekete 
szegélyen belül helyezkedik el a gazdag díszítés. 
Ennek a bal alsó sarkában koszorút tartó angyal 
van, fölötte pálmalevelek, amelyek borostyánba 
mennek át, és körbe futják az egész lapot. Itt 
a színben is van eltérés, a díszítés ugyanis sö-
tétzöld . 

A szöveget olvasva hamarosan megismerjük 
a jellemző szerkezetet, amely formulákra tago-
lódik. Tehát egy ilyen vázra épül a szöveg: 

- a hozzátartozók (pl. a feleség és a gyer-
mekek) tudatják, illetve az alulírottak jelentik: 

Keczeli Mészáros Mihály 
Zenta város főjegyzője 
- f. hó 27-én életének 54., boldog házas-

ságának 30. évében hosszas betegeskedésben tör-
tént gyászos kimúltát. 

- A boldogult hűlt tetemei f. hó 28-án fog-
nak a felsővárosi sírkertbe örök nyugalomra tétet-
ni° - Az engesztelő szentmise áldozat f. hó 
28-án 9 órakor fog a Szt. István templomban bemu-
tattatni . 

Béke hamvaira! 
- Gyászolják: a család felsorolása, ha ez 

nem történt meg fönt. 
Ez a keret, s ezen belül kisebb változások 

lehetségesek (Áldás és béke lengjen hamvai fe-
lett!, a családtagok felül vagy alul való felso-
rolása, stb)- Feltételezzük, hogy a tartalomba 
és külalakba beleszőtt a nyomdatulajdonos. El-
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halálozás esetén ugyanis a nyomdában minden mást 
félretesznek, és soron kívül nyomtatják a gyász-
lapot . 

Igen fontos megállapítanunk, hogy minden 
nemzet és nemzetiség nyomtatott gyászlapot. Zen-
tán tehát magyar és szerb lapokkal találkozunk. 
Van egy egészen különleges gyászjelentésünk is, 
amelyik szerb nyelven készült magyar betűkkel. 
Feltételezhetően nem rendelkezett a nyomda meg-
felelő latin vagy cirillbetűkkel. 

A gyászjelentésnek egy egészen különleges 
formája is készült, illetve a forma maradt, csak 
a tartalom volt más. Amikor Klapka György 1848-as 
tábornok meghalt, a Zentai- Honvédegylet gyászmisét 
tartatott, és az érdekelteket gyászlapon értesí-
tette. Ugyancsak gyászlappal hívták istentisz-
teletre, feltételezhetően az Egylet tagjait és 
a város elöljáróit, a "13 hős magyar tábornok" 
kivégzésének évfordulóján. 

Századunk legelején, az első világháború-
ig tartó időszakban nem történt különösebb vál-
tozás sem tartalmi, sem esztétikai tekintetben. 
A gyászjelentések megállapodtak a fekvő formá-
ban. A fekete keret 4 centiméter széles, sima 
vagy mélynyomású - ez utóbbi a gyászszalagok min-
táját követi.Tovább használják a borostyánleve-
les díszítést. A kereszt vagy fehér alapra ke-
rül, s akkor fekete, vagy a fekete szélen fehér-
lik. Az előbbi formulák megmaradnak, csak a 
családtagok felsorolásának helye változik tovább 
is. Vagy fönt vannak és jelentik a gyászhírt, 
vagy lent sorolják fel őket mint gyászolókat. 
A gyászhírt mindig "fájdalomtól megtört szívvel" 
jelentik. 

Előfordul, hogy nem a család, hanem vala-
melyik szervezet közli a szomorú hírt. így pél-
dául a Zentai Önkéntes Tűzoltó Egylet jelentet-
te, hogy "felejthetetlen és szeretett bajtársunk, 
Bán Béla mászó szakaszparancsnok életének 43. 
önfeláldozó és lelkes szolgálata 23. évében 
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400 TRIPOLSZKY GÉZA 
folyó évi április hó 4-én jobb létre szenderült". 

A két háború közötti időszak gyászjelenté-
seinek esztétikai megjelenésében nincs lényeges 
változás. Mind fekvő, mindet széles fekete keret 
övezi, s a keresztek vagy a fehér vagy a fekete 
mezőben vannak. A díszítések szinte teljesen el-
maradnak, a gyászlap egyszerűsödik. 

A változások inkább a szövegre vonatkoznak. 
A régi beosztás ugyan marad, de a formulák más-
ként hangzanak. "A mindenható isten bölcs akara-
tában megnyugodva, fájdalomtól megtört szívvel" 
tudatják a hírt. Nem a "hűlt tetemet", hanem 
"drága halottunkat" helyezik örök nyugalomra. 
Van ilyen kezdés is: "Tetszett a mindenhatónak, 
mindnyájunk legfőbb Urának"... Patócs Félixnét 
életének 22., boldog házasságának 4. évében 
"magához szólítani". A következőt már később szó-
lították. Özv. Kovács Péterné a maga, gyermekei 
és unokái nevében tudatja, hogy Kovács Péter bí-
rósági végrehajtó "jóságos életének 81., boldog 
házasságának 56. évében, rövid, de súlyos szen-
vedés után a halotti szentségek ájtatos felvéte-
le után csendesen elhúnyt". 

Változik a gyászjelentés szövege, amikor 
nem közönséges halandó, hanem a "Legfőbb Pásztor 
az ő kis szolgáját" szólítja. "Nagyságos és Fő-
tisztelendő Gózon Istvánt, Senta város prépost-
-plébánosát áldásos életének 62., buzgó lelki-
pásztorkodásának 41... évében ... magához szólí-
totta, hogy az igaz pásztorok jutalmában részesítse". 

A szerb nyelvű gyászlapok külsőre és tarta-
lomra egyaránt hasonlítanak a magyat nyelvűekre. 
íme: 

"Tuznim srcem i neopisanim bolom javljamo" 
... "Zlata Cicovacka..." u svojoj 22. godini na-
kon kratke ali teske bolesti u Gospodu premi-
nula". "Mir pepelu njenom!" 

Lényeges változás a háború után, az utóbbi 
évtizedekben történt. Az első időszakban, a 
negyvenes években, sőt az ötvenes évek elején 
is a régi hagyományokat folytatták. Ugyanaz a 
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méret, ugyanaz a széles fekete keret. A nyomdá-
szok elővették a régi klisét: kinyomtatták a ke-
resztet és a pálmaágat. A szöveg szinte semmit 
nem változik, sőt állandósul. "Fájdalommal meg-
tört szívvel jelentjük, hogy a hőn szeretett férj, 
édesapa, nagyapa, testvér és rokon Bene Péter 
életének 61., boldog házasságának 38. évében... 
visszaadta nemes lelkét teremtőjének". Közlik, 
hogy mikor és hova temetik, és mikor mondanak 
érte misét. Végül felsorolják a gyászolókat. Ez 
az egyszerűsödési folyamat bizonyára gyors élet-
ütemünkvelejárója. Ez addig megy, hogy a zentai 
alsóvárosi temetőben mindenki vehet gyászjelen-
tést, amire csak a megboldogult nevét, korát és 
a temetés időpontját kell beírni. Ezt megteszi 
a hozzátartozó, meg ki is raggatja fára, villany-
karóra. Egy érdekes jelenségnek vagyunk ugyanis 
szemtanúi. A szláv lakosságnak egy igen régi szo-
kását, a gyászlapok kitűzését a magyarság most, 
az utóbbi évtizedekben veszi át. Azelőtt a gyász-
jelentés csak a halottas ház kapujára került ki, 
a legtöbbet ugyanis postán küldtek el. Most pos-
tán a messze élő rokonok kapják a hírt. A szomszédok, 
barátok és ismerősök a kitűzött gyászjelentésből 
értesülnek. 

A másik alapvető változás a temetőket érin-
tette. Azelőtt az elhunytat csakis felekezeti 
hovatartozás szerint temették el, ma mindenütt 
van községi temető, ahol bármilyen nemzetiségű 
nyugodtan alhatja örök álmát. Bizonyára a közös 
temető is hozzájárult a gyászjelentéssel kapcso-
latos szokás átadásához és átvételéhez. 

A háború utáni években igen gyorsan jelent-
kezett a gyászjelentéseken a vallásos és nem val-
lásos, emberek megkülönböztetése. Először ezt 
úgy oldották meg a nyomdák, hogy a vallásos em-
ber keresztet kapott, a nem hívő meg semmit. 
Aztán kereszt és ötágú csillag közül lehetett 
választani, s ez a lehetőség maradt is. Ahogyan 
nem tudjuk megoldani a nem vallásos, de nem is 
párttag temetését, úgy szimbólumot sem találunk 
a gyászlapokra. Egyes országokban van ú.n. társa-
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398 TRIPOLSZKY GÉZA 
dalmi temetés, amit bárki igénybe vehet. 

A gyászlapok szövege tehát a lehető legszű-
kebbre fogott, egyszerű lett. Valamivel mégis 
gyarapodott. Igen sok gyászjelentésen olvasható 
"a tragikus hirtelenséggel" való távozás, ami 
legtöbb esetben közlekedési balesetet jelent. 

A fenti megállapítások persze nem mindenki-
re vonatkoznak. Az igénytelenséggel nem minden 
hozzátartozó és nem minden halandó ért egyet. 
De mit tehet a halandó? Azt, hogy maga szövegezi 
meg a gyászjelentését, és életében kinyomtatja. 
Az utódoknak csak a dátumot, napot és órát kell 
beírniuk. így tett az egyik jeles zentai gyógy-
szerész is: . 

"Szomorú szívvel jelentjük, hogy a jó férj, 
gondos édesapa és a szerető nagyapa 

Dr. Bánffy Boldizsár 
az aranydiplomás gyógyszerész, a jogtudományok 
doktora (utraque diploma summa cum laude in sci-
entiarum universitate Budapestinensi a fundatore 
Petro Pázmány, nominata in Hungaria), Zenta város 
képviselő testületének egykori tagja, a zentai 
községi és a temesvári kegyes tanítórendi főgim-
náziumok hajdani praematurus növendéke, önképző-
köri elnök stb.". A gyászjelentés elkészülte után 
sok idő telt el, mire a megboldogult "megtért 
teremtő Istenéhez". Hasonló stílusban fogalmaz-
ták meg dr. Bánffy Boldizsárné szül. Szalay Mar-
gitka gyászlapját. "Angyal voltál egész életed-
ben és angyalok is visznek oda, ahol a magassá-
gos, mindenható és teremtő Úristen mennybéli or-
szága kegyesen fogad be..." stb. 

Bármerre járunk tartományunkban, gyászjelen-
téssel mindenütt találkozunk - napjainkbari is. 
A közlés hasonló: a család mély fájdalommal tu-
datja vagy jelenti, hogy a hozzátartozó elhunyt, 
és mikor kísérik el utolsó útjára. A gyászlapok 
esztétikája változik, amennyit változhat. Zombor-
ban mostanában aszimetrikus lapokat tűznek ki. 
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Jobb felső sarkában kereszt vagy ötágú piros csil 
lag van fénysugarakkal, így a szöveg kissé elto-
lódik az ellenkező irányba. Tőlünk északabbra 
gyakori a kisméretű, szűkszavúan szomorú közlési 
"Tudatjuk" hogy Dr. Bálint Alajos nyug. megyei mú-
zeumigazgató c. egyetemi docens 1983. március 
30-án 81 éves korában meghalt. Kívánságára a bu-
dai Farkasréten csöndben eltemettük". Tőlünk dél-
re nagyobbak a gyászlapok és gyakran az elhunyt 
fényképe is látható rajtuk. Az ország déli részén 
igen gyakori a kék gyászkeret. A kék színt Macedó 
niában és Dalmáciában egyaránt láthatjuk. 

A gyász színe ma vidékünkön csak a fekete. 
A fekete gyász már századok óta uralkodó. De a 
népköltészet megőrizte az egyéb gyászszínt is. 

Édesanyám, édesanyám, 
Keresd ki a fehér ruhám! 
Mert most megyek ojan útra, 
Honnét többé ne vár' vissza. 
mondja a halálba induló palóc leány. De 

a történeti adatok is többféle gyászszínről szól-
nak: a vörösről, sárgáról, kékről, zöldről. Hogy 
ez a régi kék és a Macedóniában ma használatos 
szín miért azonos, nem tudjuk megválaszolni. 

Irodalom: 
1. A magyarság néprajza, IV. 
2. Balassa Iván - Ortutay Gyula: Magyar néprajz, 

Corvina, 1979. 
3. Dömötör Tekla: Magyar népszokások, Corvina, 

1972. 
4. Kis magyar néprajz a rádióban, RTV-MinerVa, 

1978. 
5. Jung Károly: Az emberélet fordulói, Forum, 
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400 TRIPOLSZKY GÉZA 

R E Z I M E 
OBJAVLJIVANJE SMRTNOG SLUČAJA - ŠTAMPANE UMRLICE 
U SENTI I OKOLINI NEKAD I SAD 
Tripolszky Geza: 

Prvi deo priloga obradjuje običaje i ve-
rovanja vezane za smrt i pogreb u Senti i okolini, 
sa posebnim osvrtom na komunikacijski model ob-
javljivanja smrtnog slučaja. U ovom modelu posebnu 
ulogu igraju štampane umrlice koje su poznate 
i upotrebljavane u Senti i okolini više od sto 
godina. Autor raspolaže zbirkom štampanih umrlica, 
medju kojima je najstarija iz sedamdesetih godina 
prošloga veka. Analizom estetskih karakteristika, 
jezičkih odlika, upotrebijenih simbola i likovnih 
rešenja Autor ukazuje na jedan kontinuitet, koji 
je i danas virulentan. Citiranjem samih teksto-
va umrlica dobija se uvid u jezičke šeme, karak-
terističnih jezičkih formula u ovom žanru. Evolu-
cija tekstova je u direktnoj povezanosti sa 
društvenim prilikama i shvatanjima, znači promena 
je očigledna u kontinuitetu od sto godina. Autor 
nam daje i dragocene podatke o načinu štampanja, 
naručivanja, i distribucije umrlica u svetlu 
starih i savremenih podataka u Senti i okolini. 

Zusammenfassung 
Bekanntgabe eines Todesfalles - gedruckte 
Todesanzeigen in Senta und Umgebung, früher 
und jetzt 
Tripolszky Géza 

Der erste Teil dieser Arbeit spricht über 
Bräuche, die in Senta und seiner Umgebung bei 
Todesfällen und beim Begräbnis üblich sind, mit 
besonderen Hinblick auf die Kommunikationsmodelle 
der Todesanzeigen. Bei diesem Modell spielen die 
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gedruckten Anzeigen eine spezifische Rolle; sie 
sind in dieser Gegend seit über hundert Jahren 
bekannt. Der Autor besitzt eine Sammlung solcher 
Todesanzeigen, von denen die Älteste aus den 
70-er Jahren des vorigen Jahrhunderts stammt. 
Die Analyse der ästhetischen Charakteristika, 
der sprachlichen Besonderheiten, der Symbole 
und der künstlerischen Gestaltung weist auf eine 
noch heute existierende Kontinuität hin. Durch 
das Zitieren der Texte gewährt man einen Einblick 
in die sparachliche Shemen und charakteristische 
Formeln. Die Evolution der Texte ist in direkter 
Verbindung mit den gesellschaftlichen Veränderun-
gen und Auffassungen, demzufolge ist sie in der 
Kontinuität der hundertjährigen Periode gut verfog-
bar. Der Autor liefert auch Angaben über die 
Drucktechnik, über die Art der Bestellung und 
der Distribution der Todesanzeigen sowohl in der 
früheren Periode, als auch heute. 
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