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Juricskayné Szabeva Aszja

Halál és temetés
A magyarországi bolgárkertészek szokásai 

a XVIII–XX. században

Az els� kertészcsapatok, az úgynevezett tajfák vagy kompániák, amelyek ér-

kezését az Osztrák–Magyar Monarchiába a XVIII. század végén, a XIX. század 

elején jegyezték fel, szellemi kultúrájukban, ünnepi rendszerükben és világ-

nézetükben teljes egészében annak a közegnek a jegyeit hordozták magukon, 

amelyekben e csapatok tagjai feln�ttek. Utazás közben, illetve amikor létre-

hozták kertjeiket a román fejedelemségekben, Erdélyben, Oroszországban, 

Moldovában, Szerbiában, Horvátországban, Németországban, Csehországban, 

Szlovákiában és még nyugatabbra is, az életmód és a szellemi kultúra szá-

mos idegen formájával találkoztak, sok újdonságot és hagyományt tanultak az 

egyes nemzetekt�l, amelyekkel kapcsolatba kerültek munkájuk során.

A  bolgárkertészek szokásainak alapvet� vonása külföldön, hogy bár a 

bulgáriai szül�föld helyi tradíciói mélyen konzervatívak, a csoportokra er�s 

hatást gyakorol a külföldön való ideiglenes tartózkodás. A kertészek szezo-

nális kétlakisága – az egyik a munka helye, a másik a szül�föld, az otthoni 

környezet – akárcsak a naptári év két szakaszra bomlása, hatással van a bol-

gár csoportok szellemi életére, kéthelyivé és kétidej�vé teszi azt. Így a Bul-

gária különféle vidékein, a kertészek származási helyein él� helyi szellemi 

tradíció a gyakorlatban választás alapján érvényesül körükben. A  szellemi 

örökségnek csak a legalapvet�bb, a család és rokonság nélkül él�, dolgozó 

férfi közösségek szellemi igényeit kielégít� része érvényesül. Ez az els� szaka-

sza a kertészcsoportok megtelepedésének Magyarországon, a vándormunkás 

(„gurbetcsijszka”) néven ismert szakasz, amelyben a kultúra azon területeit 

m�velik csupán, amelyek kapcsolódnak a külföldi léthez, az ideiglenes mun-

ka környezetéhez.

A  vándormunkásság kérdésköre a bolgár néprajztudományban alaposan 

feldolgozott, és átfogja a piaci viszonyok kialakulásának, a bérmunka jelent-

kezésének idejét az Oszmán Birodalomban, de különösen a török uralom alóli 

felszabadulás utáni korszakot. A vándorláshoz kötött munka formái egyben az 

elszakadást is jelentik a szül�hely mez�gazdasági termelésének zárt ciklusától, 

és azt, hogy a megélhetést a szül�földt�l messzi vidékeken keresik. Az ilyen 

jelleg� munkavégzés jellemzi például az úgynevezett djulgerszki (épít�), kira-

dzsijszki (fuvaros) és más kézm�ves „csapatokat”, de a Márvány-tenger vidéki 

vándorló juhtenyésztést is. A n�i munkavégzés hasonló formáit is tanulmányoz-

ták például az aratócsoportok körében, amelyeket a nagybirtokok használtak 

segítségként, s amelyet a „romanjába” járás kifejezéssel jelöltek. Ugyancsak 

ismeretes az úgynevezett n�i „ihcsilak”, szezonális munkára, mint például a 

pamutszedésre vállalkozó n�i és gyermekmunkáscsoport.
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Ezen a bázison a XVIII. század végén és a XIX. század elején kezd�dik meg 

a bolgár földekr�l a kertész munkaer� kiáramlása, amelynek kiindulási köz-

pontja a Veliko Tarnovó-i terület. Közép-Európában és így részben az Osztrák–

Magyar Monarchiában, jelent�s piaci igény jelentkezett akkoriban a zöldségek 

iránt, ami el�segítette, hogy a bolgárkertészek legális lehet�séget kapjanak a 

megtelepülésre, f�ként a nagyobb városok környékén.

Az alapvet� anyagi bázis a munkavégzésre a kert, vagyis az a föld, amelyet 

bérelnek és amely az árutermelés forrása. Az ilyen ingatlan az, amelyen ke-

resztül érvényesül a bolgárkertészek megtelepedésének egyik mechanizmusa 

valamivel kés�bb a magyar földeken is. Az olyan vándormunkások, mint pél-

dául az aratók, a juhászok, a k�m�vesek vagy a fuvarosok, különféle helyeken 

dolgoznak, és miután befejezték munkájukat, visszatérnek lakóhelyükre. Az � 

esetükben nincs olyan ingatlan, amely territoriális értelemben a munkahelyük-

höz kötné �ket.

A kertészek számára a kert konstans érték. Ez az a hely, amelybe beruház-

nak, amelybe munkájukat és vagyonukat fektetik. Még télen sem lehet teljesen 

üresen hagyni. Ott maradnak az úgynevezett „telel�k”, akik vigyáznak a ker-

tészetre, az építményekre, a munkaeszközökre, ahogy mondani szokták, be-

lakják akkor is, így a kert az els� lépcs�fok a szezonális, ideiglenes jelenlétt�l 

a letelepedés felé. Ezzel természetesen megváltozik a vándormunkás anyagi 

helyzete is. Ideiglenesen itt-tartózkodóból tartósan letelepült lakos lesz bel�le. 

Szociális státusa is átalakul, hiszen a bolgárkertészréteg képvisel�jéb�l a ma-

gyarországi bolgár közösség képvisel�jévé válik. A kert az els� hely, amelyben 

megjelennek a szellemi kultúra sajátos formái, amelyeket a bolgárok magukkal 

hoztak Magyarországra.

A bolgárkertészek magyarországi jelenlétének második fázisa a folyamatos 

letelepedés id�szaka, amikor beilleszkednek az új földrajzi és népi-társadalmi 

környezetbe. Ez a szakasz a két világháború közötti id�szakban kezd�dik, el-

tér� intenzitással jelentkezik, a bolgár közösség létszámától és attól függ�en, 

hogy az ideérkez�k egymáshoz milyen közelségben települnek le.

A kertészeti munka sajátossága miatt a családi szokások is számos olyan 

vonást mutatnak, amelyben az életrendszer kétlaki volta és párhuzamos id�-

belisége fejez�dik ki.

Az els� fázisban, amikor a bolgár vándormunkás-kertészet megjelenik a 

magyar földön, szinte kizárólag a temetéshez kapcsolódó szokások jelennek 

meg, amelyeket a csoport egyes tagjainak halálakor gyakoroltak. Házassági 

szokások egyáltalán nem ismertek ebb�l az id�b�l, mivel az egynemzetiség� 

családmodell ebben az id�szakban még nagyon er�s, gyakorlatilag bolgárok, 

magyarok, szerbek, szlovákok, svábok és más nemzetiség�ek szinte soha nem 

kötöttek házasságot egymással.

A  családi szokások közül az egyetlen csoport, amelyet a vándormunkás-

fázisban is gyakoroltak Magyarországon, a temetéshez kapcsolódik. Az akkor 

él�k állítása szerint: „a zöldségtermesztés az egyik legbarbárabb foglalkozás. 

Nincs olyan kert, amelyikben ne lenne egy vagy két sír, pedig az emberek, akik 

odamennek, fi atalok és egészségesek.”

Ha valaki megbetegedett, azt általában a kertészetben gyógyították. Csak 

akkor szállították a munkásokat a kórházba, ha a megbetegedés nagyon sú-
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lyos volt, A gyógyítás költségeit a bels� szokásjog szerint közösen viselték 15 

napig. Hogyha a gyógyítás tovább tartott, akkor a beteg által beadott pénz 

(t�ke) terhére számolták el a költségeket, míg ha nem rendelkezett ilyennel, 

levonták az addig megkeresett pénzéb�l (Pomáz, Szigetszentmiklós, Duna-

haraszti). Ha a beteg a kertben halt meg, akkor a helyi temet�ben temették 

el, mivel a koporsó szállítása a szül�helyig nagyon sokba került. A  teme-

tés költségeit a vándormunkáscsapat viselte, megosztották a tagok között. 

A  halálhírt azonnal megüzenték Bulgáriába, de általában senki nem jött el 

onnan, mert nem volt rá id�. A halottat gyorsan kellett eltemetni. A temeté-

si szertartást mindig pravoszláv pap végezte. Egyes helyeken, ahol nem volt 

pap, aki énekeljen a halott fölött, a gazda vette át a temetési szertartás veze-

tésének funkcióját – imákat olvasott fel a sír fölött, és megöntözték azt bor-

ral, illetve vízzel. A temet�i hely megszerzését a helyi hatóságoknál a gazda 

intézte. A sírt a helyi sírásók ásták, munkájukért általában baksisnak nevezett 

borravalót vagy zsebkend�t és pénzt kaptak. A koporsót szekéren szállították 

a sírig, majd onnan a vándormunkás társak kézben vitték és helyezték el a 

sírban (Szigetszentmiklós, Dunaharaszti, Pomáz). A  szertartáson, amelyet a 

sírnál végeztek, kötelez� jelleggel jelen volt a kertészet minden dolgozója, 

mindenki dobott egy-egy kis földet a koporsóra, hogy könny� legyen a föld 

a halottnak, ne nehezedjen rá, „mert az nagyon súlyos dolog, ha valaki ide-

gen földben nyugszik”. A sírnál a temetés végén ittak egy-egy pohár bort az 

elhunyt emlékére: „könny� legyen neki, és legyünk egészségesek mi” (K�-

bánya-Kispest).

A halott felkészítése a vándorcsapat szakácsának feladata volt, akinek va-

lamelyik id�sebb munkás segített ebben. A  halott testét lemosták vízzel és 

borral, új ruhákba öltöztették, ha ifjú házas volt, akkor az esküv�i öltönyébe 

(a  koporsóba ilyenkor mindig raktak mellé egy rituális esküv�i kend�t). Ha-

gyományosan került a koporsóba pénz is útravalóul, „hogy semmi se tartsa itt” 

(Pomáz). Az útravaló pénz kötelez� kellék volt, „hogy eljusson a túlvilágra, és 

nehogy visszatérjen onnan”. A halott ruházatán lév� minden csomót szétbon-

tottak, ami ugyancsak a lélekr�l való gondoskodás jele volt, mert így biztosí-

tották, hogy az könnyen és akadály nélkül hagyja el a jelen világot. Emlékez�k 

beszélnek arról, hogy a koporsóba ételt is raktak, mégpedig az elhunyt saját 

tányérjában ( Polikraiste), ugyancsak került a koporsóba egy kapa vagy más 

földm�vel� eszköz, amellyel a lélek igazolni tudta magát abban a világban, 

amelyikbe ment. Az elhunyt tárgyait összegy�jtötték, és gondoskodtak arról, 

hogy eljusson rokonaihoz Bulgáriába. A  temetést követ�en mindannyian vis-

szatértek a kertészetbe és folytatták a munkát.

A harmadik, a hatodik és a kilencedik napon rendeztek halotti tort Magyar-

országon. A 40. napon elküldtek valakit a segít�k közül, hogy öntözze meg a 

sírt, és hogy mondjon egy „Miatyánkot” a halott lelkéért (Dunaharaszti). A ker-

tészetben a gazda ilyenkor egy-egy pohár borral vendégelte meg a többieket, 

„neki az Isten bocsásson meg, nekünk pedig legyen egészség” (Pomáz). A sír-

feliratokat helyi mesterek készítették a temet�ben, így hiányoztak róluk a ha-

gyományos megkülönböztet� jelek. Egyedül a fejfán és a koporsón lev� felirat 

utalt arra, hogy egy bolgár nyugszik itt, mert azt cirill bet�kkel, bolgárul írták 

fel. Kés�bb a nevet már két nyelven is feltüntették, cirill és latin bet�kkel kiírva.
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A sír jelenléte nagymértékben hatott a temetési szokásokra. Többek között 

ennek alapján határozták meg a halotti torok rendszerét, amelyek közül az els�t 

magánál a sírnál végezték vagy a templomban, esetleg otthon, amikor a sír a 

messzi Magyarországon volt. Ha a temetést Magyarországon végezték, a szül�-

falu templomában, Bulgáriában akkor is egész nap harangoztak az elhunyt lel-

kéért, ilyenkor a harang ritka, egyes ütésekkel szólt, ez adta hírül mindenkinek, 

hogy a kertészcsapatból valaki elhunyt. A  templomban ilyenkor is elvégezték 

a szükséges szertartásokat, hiába volt a sír a messzi Magyarországon. Bulgá-

riában megtartották az összes tort, amelyeket a hagyományok és a pravoszláv 

vallás el�ír. A feleségek a szokásoknak megfelel�en készítettek száraz búzát és 

ábrákkal díszített cipókat (egyes helyeken annyi cipót, ahány nap az elhalálozás 

óta eltelt). Mindig megülték a 40. napot. Az egyéves tor alkalmával kötelez�en 

levágtak egy bárányt, és sült hal is került az asztalra. Szárnyast sosem vágtak 

ilyenkor, mert a néphit szerint az hátrafelé kapar, s ennek alapján attól féltek, 

hogy a családból mást is elérhet a halál (Polikraiste, Draganovo, Ljaszkovec).

A magyarországi vándormunkások halála esetén is gyakran találhatók uta-

lások az úgynevezett szimbolikus temetésre. Ezt a gyakorlatot ismerték egész 

Bulgária területén, azokra az esetekre alkalmazták, amikor a család egyik tagja 

külföldön halt meg, és ott is temették �t el. Sok olyan eset van, amikor a bol-

gár településen a családi sírhelybe temetnek az elhunyttól inget, ruhát vagy 

egyebet, illetve a legújabb id�kben üvegezett képet róla, valamilyen tárgyat, 

amely az elhunyt személyéhez köt�dik. Ugyancsak feljegyezték azt a szokást, 

hogy a magyarországi sírról vittek földet Bulgáriába, hogy azt ott eltemessék 

az elhunyt szül�helyén. Ez a gyakorlat nemcsak szimbolikus meger�sítése a 

külföldön történt halálesetnek, de meger�síti a kett�s sír felfogását is, egyben 

lokális értelemben is kett�s tiszteletadás. Ezzel is meger�sítést nyer az elhunyt 

lokális értelemben vett kett�s megjelenése, köt�dése az elhalálozás helyéhez, 

illetve lelki kapcsolata anyaországával, szül�helyével.

A visszacsatolást bulgáriai halálesetek esetében, illetve Bulgáriában a ha-

lottakra való emlékezés rendszerében, amely a temetkezési szokásrendszer 

egy �si állapotát eleveníti fel, Czibulya Ferenc leírásában is ismerjük: miután a 

bolgárkertészek Szegváron hírt kaptak arról, hogy elhunyt a tanáruk, szomorú 

dalokat énekelve elindultak a kertbe, s útközben megtépték ruhájukat. Mi után 

megérkeztek az udvarba, asztal köré ültek, és kés� estig vagy hallgattak, vagy 

régi dalokat énekeltek nagy h�sökr�l, illetve csatákról, Aszparuh kánról, a Bal-

kánról, Bulgáriáról. Ezen a napon nem ettek és nem ittak, még csak nem is 

dohányoztak, és a hagyomány szerint egy hónapig nem dolgoztak (munká-

jukat a magyar munkások végezték addig). Ez id� alatt nem borotválkoztak, 

megszaggatott ruhákban jártak, csak vizet ittak, és csak olyan dolgokat ettek, 

amelyeket a föld terem – hal, kenyér, zöldség. A gyászhónap végeztével kora 

reggel keltek fel, megborotválkoztak, levágták egymás haját, és napfelkeltekor 

elmentek a Kurca-folyóba fürödni. Egy magyar szakácstól megrendelték, hogy 

készítsen egy nagy üstben birkapörköltet. Az ebédhez meghívták az összes 

munkást. Ebéd után bort ittak, zenészeket hívtak, akik harmonikán, kavalon és 

nagydobon játszottak, és estig táncoltak is. Másnap már mindenki elment dol-

gozni, a gyász véget ért. Ez a szabadon leírt hagyomány teljes egészében meg-

egyezik a Bulgáriában hagyományosan megtartott siratással. Sajnos arra nincs 
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utalás, hogy milyen dalokat énekeltek a kertészek. A régi, hagyományos felfo-

gásból kiindulva, hogy esküv� gajda nélkül és halott szomorú dalok nélkül nem 

lehet, feltételezhetjük, hogy a gyász alkalmával el�adott dalok olyanok voltak, 

amelyek az elhalálozás miatti panaszt fejezték ki. Ez utóbbi dalokat azonban 

Bulgáriában csak n�k énekelték, a férfi akra nem jellemz� az ismeretük. A ha-

lott elsiratásának kötelez� volta a hagyományokban feltételezi, hogy a siratás 

feladata funkcionálisan áthelyez�dött a gyászoló férfi akra. Másrészt ismertek 

olyan gyászdalok, amelyek stiláris sajátosságaikban hasonlítanak a h�si vitéz 

epikus dalokhoz. Ezekben az esetekben a dal, a tánc, a böjt, a szakadt ruhák 

viselése, a küls� elhanyagolása mind a búcsú eszköze, egy utolsó viszontlátás.

A  kertészcsaládok megtelepedésének második fázisában már megfi gyel-

het�k sajátosságok, els�sorban a temetési szokások kiszélesedésében olyan 

elemekkel, amelyekben az asszony aktívabb szerepet kap, hiszen a hagyomá-

nyos szemléletmód szerint a halál és a születés folyamataiban az asszony a f� 

összeköt� kapocs.

A nagyobb magyarországi településeken külön temet�i részek jöttek létre, 

ahova a bolgárokat temették, saját vallási és nemzeti szokásaik szerint. Bol-

gár temet�re utaló jelek vannak Fels�zsolcán, Miskolcon, Szigetszentmiklóson, 

Halásztelken és Lórévben. A vegyes lakosságú területeken, ahol vannak például 

szerbek, külön parcellába temették a magyarokat, a szerbeket és a bolgárokat. 

A kisebb településeken ezek a parcellák nem alakultak ki, a nagyobb települé-

seken pedig már elt�ntek azok a határvonalak, amelyek a parcellákat jelölték. 

Egy halásztelki 1979-es temetés leírásában jól ábrázolják, hogy bolgár környe-

zetben milyen temetési szokások uralkodtak ebben az id�ben. Az elbeszélés 

rövidített formája szerint a koporsót kirakták az elhunyt házában. A nevet cirill 

bet�kkel írták a koporsóra. Ide nem hoztak virágot, csak koszorúkat. Az el-

hunytat hangosan siratták megrendelésre, legjobb ruháiba öltöztették fel. Jobb 

oldalon a fejénél a koporsó falához er�sített gyertya égett. A  lábainál helyez-

ték el a sapkáját, a koporsó tetejét és oldalát fehér vászonnal díszítették. Az 

egyházi rituálé elvégzését követ�en búcsúztak el az elhunyttól a rokonai, akik 

egyenként a nyitott koporsóban fekv� halott fölé hajoltak. Ezután egy keresztet 

megöntöztek vörösborral, és így zárták be a koporsót. A koporsót a sírásók vit-

ték kezükben a sírig. Ott a pap ismét imákat olvasott fel, majd egy marék földet 

szórt a koporsó tetejére. Ismét vörösborral öntöztek meg egy keresztet. Miután 

a koporsót leengedték a sírba és a sírt befedték földdel, annak tetejére helyez-

ték el a koszorúkat. A pap ekkor megint csak megismételte a kereszt vörösbo-

ros megöntözését, a sír fejrészéhez, illetve lábrészéhez elhelyeztek egy marék 

f�tt búzát. Az asszonyok kötelez�en elkészítették a száraz búzát is, amelyhez 

diót és prézlit kevertek, ezzel kínáltak meg minden jelenlév�t, illetve e mellé 

kínáltak még kalácsot és egy pohár vörösbort. Miel�tt a koporsót leengednék a 

sírba, a pap rövid beszédet tart az elhunyt életér�l, amelyben megemlíti a bol-

gár kolóniát is Magyarországon. A temetést követ�en a rokonok hazamennek, 

ahol ünnepi tort tartanak.

A fi zetett siratók említése a XX. század nyolcvanas éveiben arra utal, hogy 

a temetési szokások területén nagyon er�sen érvényesül a konzervativizmus, 

e szokások tartós meg�rzésének egyik oka a bolgár környezetben, hogy ezek 

leginkább a családi körben jelennek meg, az asszony er�teljes részvételével. 
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A szül�földhöz való ragaszkodás nagyon er�teljesen jelenik meg abban, hogy 

sok elhunyt utolsó kívánsága a fi a felé így szól: „Menj el a szül�falumba, hogy 

találkozz a családommal Polikraistében” (Százhalombatta).

Összefoglalva az eddig leírtakat, a következ�ket állapíthatjuk meg a teme-

tési szokásokról. A kertészcsapatok els� fázisában a f� jellemz� a férfi szokások 

túlsúlya, így azok az elemek, amelyek a népi és pravoszláv temetési szokások-

ban kötelez� jelleggel jelennek meg és amelyeket a férfi ak is el tudnak végezni, 

er�teljesen vannak jelen. Ilyenek az elhunyt lelkének szükségleteir�l való gon-

doskodás, a túlvilágra való utazás kellékeinek biztosítása, az „úti pénz” adásá-

val, az önmeghatározáshoz szükséges eszközök, mint például a munkaeszkö-

zök, az étkezéshez való tányér vagy a ruhák, például az esküv�i öltöny vagy a 

sapka elhelyezése. Amikor már a második fázisban az asszony is megjelenik 

a szokásos rituálék elvégzésében, kiteljesednek az általános temetési szokás-

elemek, az olyanok, mint a siratás, a halotti torok étrendjének szigorúbb be-

tartása, a gyász tárgyi kifejez�eszközeinek gazdagodása. Így maga a temetési 

szokásrendszer is szélesedik. Megállapítható, hogy a hagyományos népi kultú-

ra ezen rétegébe épülnek be a legkevésbé a magyar szokások és gyakorlatok. 

Ott, ahol a vegyes házasságokban az asszony magyar, mégis megfi gyelhet�, 

hogy e szempontból is hat a tény, hogy a feleség egy idegen kultúra hordozója.
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