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A halál az élet rendjében II. 
Szempontok egy népi thanatológiához 

A halál beletartozik az élet rendjébe . Erre f igyelmeztet egész sor szólás, népi 
bölcsesség. Ilyen egyszerűen és természetesen közlik egymással a halál tényét : „el-
ment" , „kimúlt", „elfogytak a napja i" , „eddig voltak a napjai" , „ lehunyta a sze-
mét" . Az e lhunyta t nemcsak „néhainak" nevezik, hanem „megboldogultnak", „meg-
nyugodot tnak" is. Így tehá t a halál az élettel szemben, mely betegséget, kínt , f á j -
da lmat stb. ta r togathat az ember számára, a tökéletes nyuga lmat asszociálja. 

A halál életre vonatkoztatása azonban több gyökerű. A vallomásokból egy 
sajátos protes táns metaf iz ika bontakozott ki: az ember t minden lépésében sorsa 
határozza meg. E sajátos metaf iz ikában a sors nem valamilyen személytelen, iste-
neken felüli hata lom, min t például a görög mitológiában. I t t olyan sorsról (halál-
ról) van szó, amely a metaf iz ikai tervezésben m á r eleve benne foglaltat ik. Persze 
a hi tnek ótestamentumi gyökerei is vannak. A világ teremtéséhez fűzöt t szavakból, 
melyek a halál t a bűnbeesés következményeként á l l í t ják be, a havadi ember főleg 
azt jegyezte meg: „visszatérsz a földbe, mer t abból vétet té l : mer t por vagy te s is-
mét por rá leszesz." Az ember é le tének a fűszálhoz hasonlatossága a havadi paraszt 
számára is ahhoz a képzettársí táshoz szolgál alapul , mely az emberi lét rövidségét és 
mulandóságát az „örökkévalósággal" ellentétezi. Ez a belenyugvás a halált sorssze-
rűnek tartja. (A régi, egyszerű homokkőből készült s í r je leken fe lül ott a D. O. M. S., 
mely a „Debent omnes mori semel" betűrövidítése.) A halál sorsszerűségének-elkerülhetetlenségének metaf iz ikai gondolata azonban semmilyen lázadáshoz nem ve-
zet, ellenkezőleg: enyhít i a csapást, amelyet a halál va ló jában képvisel. 

„Parancsra te t te" 

S bá r a mese törvénye szerint a hős minden szörnyeteget legyőz, a halál legyőzhetősége csupán A halhatatlanságra vágyó királyfi meséjében bukkan fel. I t t 
a Halál vált ig harcol, hogy hősünket — kötelességéhez híven — elvigye, de a hal-
hata t lanság ki rá lynője még az utolsó percben sikerrel be ránga t j a a hőst a maga 
bi rodalmába. Ha azonban a t ípust képviselő vál tozatokat külön-külön vizsgáljuk, 
kiderül , hogy a ha lha ta t lanság nem mindig kerekedik felül, inkább csak elodázza 
a halá l t egy darabig. Így például — erre Berze Nagy János is utal e t ípus össze-
hasonlító jegyzeteiben — két múl t századi román mesében a hőst addig lesi a 
Halál, míg végül is e lkapja . 1 Az Érdy-kódex egyik l egendá jában a t i tokzatos „öreg-
ember" a haláltól rettegő i f j ú t olyan helyre vezeti, „ahol a Halá l ki van re-
kesztve"; ez a hely va ló jában a Másvilág. A halhatatlanságra vágyó királyfi me-
sé je tehá t — amelyet mi egyetlen kivételnek tek in te t tünk — végső soron számos 
vál tozatában megőrizte a halál e lkerülhetet lenségének bizonyosságát. Még azok a 
mesehősök is ezt a bizonyosságot táplá l ják , ak ik büntetésből több száz évig élnek: 
„míg há rom akó tű t el n e m kop ta tnak a var rásban" , vagy „több ezer évig élnek, 
míg egy hegyet el nem hordanak" . 

Nem egy széki mesében a Halál a mégoly cseles és fortélyos hősöket is el-
viszi. Ezt azonban a mese mindig humorosan, m a j d n e m t ré fába illően érzékelteti , 
ugyanis a nép képtelenségnek érzi azt, ha valaki ilyen törvénybe ütköző módon 
vágyik valamire . 

Az egyik mesében a hős valamivel lekötelezi a Halált , aki emiat t megígéri, 
hogy csak akkor viszi el, ha k imond ja ezt a szót: „Amen." Hősünk há t vígan van, 
amíg a Halál egy lány képében fu r fangosan r áb í r j a e szó k imondására . A Halál 
postája című mesében (Győri Klára tolmácsolása) a Halál csak akkor viszi el a 
szegény embert , miu tán e lküldte már a postá já t . Megjelenik a Halál, s a szegény 
ember a megál lapodásra hivatkozik, de a Halál ezt m o n d j a : „A postámat nagyon 
rég elküldtem, látom, meg is k a p t a d . . . A fogaid kihullot tak, a h a j a d megfehé-
redett , a szemed elhomályosodott, nem látsz tisztán, a fü led hal lása meggyengült , 
ezek mind az én postáim. Légy kész, gyere, nincs mentség, menni kell."2 

A tanulmány első része ez évi 5. számunkban jelent meg. 



E szemléletben a Halál nem valami gonosz démon, hanem, mint az egyik 
széki legendában is, inkább egyszerű szolga, végrehajtó, aki „parancsot teljesít". 
Ám egy ízben azt a parancsot kapja, hogy egy gyermekágyas asszonyt vigyen 
el. A Halál megsajnál ja az anyát, és nem h a j t j a végre a parancsot. Ezért az Ür 
szörnyű haragra gerjed: „Te Halál, mostantól fogva legyél megbüntetve: neked ne 
legyen szíved, ne legyen hallásod, ne legyen látásod, hogy ahova küldelek, a kül-
detésedet rendesen teljesítsed." S azóta „a Halálnak nincs szíve, nincs szeme, 
nincs füle".3 

A mesékből kicsengő eme halálszemlélet azért is meglepő, mert — ellentétben 
a keresztény bűnfelfogással — egy sajátos népi vallásosságról árulkodik. A keresz-
tény tanok szerint ugyanis a Halál az ember Ősellensége, halandóságunk pedig 
büntetés, amely egy tilalom megszegésének a következménye. 

Az elmúlás iszonyata természetesen egyben a legkulturáltabb elmék „szemé-
lyes" ügye is: a páni félelem a haláltól visszatérő motívuma az irodalomnak, mű-
vészetnek. Elég csak Villon Testamentumából idézni (Faludy György „átköltésében"): 

Pedig: hogy féltem egykor a haláltól, 
emlékszem, mint kamasz vagy kisdiák, 
mikor félig fejemre szállt az álom, 
és elmorzsoltam rég az estimát: 
hirtelen belémnyilalt a sötétben 
a rémület, hogy egyszer meghalok, 
s azt sem tudom már akkor majd, hogy éltem, 
s hogy fákat láttam, holdat és napot... 

Kozmikus életérzés 

A keleti és az európai népi kul túra közös vonása, hogy nem ismeri ezt a 
villoni motívumot, félelem nélkül tud szembesülni a halállal. Élet és halál kiegé-
szítik egymást, egységet alkotnak: a teljes egységet. Ez Kunt Ernő szerint a keleti 
kultúra szintetizáló természetének tulajdonítható, szemben az európai kul túra ana-
lizáló jellegével. Valójában — legalábbis ami a paraszti kul túrát illeti — itt nem 
valamiféle filozófiai kategóriákra kell gondolnunk, hanem egyszerűen egy olyan 
biológiai, sőt kozmikus életérzésre, melynek nyomai még fellelhetők a paraszti kul-
túrában: más szóval a természettel szorosan együtt élő emberben természetes mó-
don alakult ki az élet ciklusszemlélete. E szemléletben persze része volt az állandó 
tapasztalásnak, élménynek: nem volt nehéz megértenie (megéreznie?, megsejtenie?), 
hogy a ciklikusság benne rejtőzik a világmindenségben: természetben, életben. A 
születő tavaszban, amely a nyáron s az őszön át télbe fordul, hogy újból tavasz 
legyen. De benne van a születésnek a halálba fordulásában is. A földbe vetett (el-
temetett) mag újból kicsírázik. Természet és ember életében visszatérő, soha meg 
nem szűnő ez a körforgás, az örök ismétlést csak a fordulók szakítják meg. Nem 
véletlen, hogy a parasztembernek valóban évezredes ünnepei ezek a fordulók, me-
lyekben természet és élet körforgása egybefonódik: az ősi télforduló (a karácsony) 
és az ősi tavaszforduló (keresztény változatában a húsvét) egyben a születés és 
a halál ünnepei. A kettő között a parasztember életében ott a lakodalom (a far-
sang), ez az ember plusza a természettel szemben! 

A szüntelen egymásba fordulás, egymásból való átnövés szemléletében sajátos 
népi panteizmus nyilvánul meg. mely növényt, állatot és embert teljes egységben 
lát, mégpedig abban a vonatkozásban, hogy egyazon törvényszerűség ha t ja át őket. 
(Bahtyini terminussal élve ezt kozmikus aspektusnak nevezném.) 

Ha a halál küszöbén valaki „érett gabonának" tekinti magát, akkor ez nem-
csak azt fejezi ki, hogy az élet a földbe vetett gabonához hasonlatos, mely ú j ra 
kicsírázik és szárba szökken, de azt is, hogy az ú j gabona csak a földbe vetve 
csírázhat ki. „Ahogy az érett gabona menyen a csűrbe, úgy menyünk mi is az 
anyaföldbe" — mondta a 75 éves Nemes Árpádné. „Miért anyaföld"?, faggatóztam 
tovább. „Hát, az anyánk. Porból let tünk s porrá válunk." „Ezt nem borzasztó vé-
giggondolni?", kérdeztem. „Hát hiába na! [sóhajt] Születtünk, s meg kell haljunk." 

Ezt a felfogást sugallja a halált kaszásként vagy aratóként felfogott allegória: 
a „kaszál a halál" vagy „arat a halál", az ember pedig a „gabona", melyet a halál 
lekaszál. Ez a metafora igen régi, Kunt utal egy indokínai (radhék) énekre: 

Ó, halott lelkének szelleme, / elrothadtál te, mint a rizs szára4 
A népi metaforák a földet, de az emberi testet elnyelő sírgödröt is édes anya-

földnek (bahtyini szemléletben anyaölnek) nevezik; Kunt hivatkozik arra, hogy már 
a középső kőkorszaktól kezdve a sírt az anyaméhvei azonosítják.5 



Beteljesíthető sors 

Az életnek — és halálnak — ez a pánik nélkül való szemlélete nem mindenki 
számára tűnik természetesnek. Kegyetlennek ta r t juk például, ahogyan a természeti 
népek, de általában archaikus közösségek az öregek halálát fogadják. James George 
Frazer varázslókirálya, akit feláldoztak, mert már öreg volt, vagy mert köteles-
ségének nem tudott eleget tenni, Sánta Ferenc Sokan voltunk című novellájának 
öreg emberéhez hasonlít, aki kimegy a Büdösbe, hogy ne legyen több kenyérpusz-
tító, „Feláldozza magát", akár az eszkimók, s ebben nemcsak az élők kegyetlen-
ségét vagy a társadalmi indokot, hanem a természeti ember viszonyulását is meg 
kell látnunk. 

A parasztember természetes viszonyát a halálhoz az a már előbb idézett mély 
meggyőződés hordozza, hogy az élet tulajdonképpen nem szakad meg az egyén-
ben, hanem tovább folytatódik az utódokban. 

Ezt a közösségben (nemzetségben, családban) való gondolkodást (mely a régi 
értékrendet még hordozó parasztságot jellemzi) megtalálhat juk mindazoknál az 
íróknál, akik nem szakadtak el a paraszti értékrendtől. Csingiz Ajtmatov a már 
idézett Tengerparton futó tarka kutya című novellájában a nagyapa, Organ apó, 
mielőtt rászánja magát arra, hogy unokáját megmentendő a tengerbe dobja magát, 
azt mondja : „Itt az idő, leéltem a m a g a m é t . . . " Az apa, Emrain, aki, hogy fiát 
megmentse, Organ apó példáját követve maga is a tengerbe ugrik, közben arra 
gondol: „egész életében azon fáradozott, hogy utolsó leheletével meghosszabbítsa 
életét a fiában." Tudja : „A fia az ő folytatása lesz [ . . . ] most, amikor ő maga el-
tűnik, ott marad a fiában, hogy megismétlődjék fia gyermekeinek gyermekeiben." 

„Amikor valaki meghal, valaki más gondolkozik tovább helyette, utána így 
tovább, vég nélkül" — í r ja Ajtmatov. S mintha csak ezt folytatná az 58 éves Mi-
hály Gyula vallomása: „Tudom, hogy születtem, azt is tudom, hogy meg kell hal-
jak. S örömmel nyugtázom, hogy marad utánam három gyermek. Kettő, aki örö-
költe a nevemet, s továbbviszi a családfát, és van egy leányom is. Én tudom, hogy 
nem haltam meg, nem hiába éltem. Ez nekem elégtétel. Őszintén mondom, soha 
nem gondoltam arra, hogy én még egy másik világban élek majd. Nem akarok. 
Ebben a világban éltem, nekem ez elég volt, ez szép, ennyit rendelt a természet..." 

S ha a halálfélelmet az előbbiekben Villon halálélményével illusztrál-
tam, illő, hogy ugyancsak vele tanúsítsam, a parasztember halálváró nyugalmát is 
érteni tudta: 

A vén Paraszt már tudta s várta 
alkonytájt kinn az udvaron: 
„Görnyedt testünknek nincsen ára, 
és meghalunk, mint a barom. 
Kaszás testvér! Sovány a földünk! 
Könyörgöm: egyet tégy nekem: 
ha vinned kell, szórd szét trágyának 
e testet kinn a réteken!" 
Ö rábólintott s vitte lassan, 
s úgy szórta, szórta, szórta szét, 

mint magvető keze a búzát, 
vagy pipacsot az őszi szél... 

(A haláltánc ballada — Faludi György átköltésében) 

Másképp viszonyul a parasztember a fiatalok halálához. Tragikusnak, némi-
képpen a természeti rend megbomlásának tekinti: a fiatal nem teljesítette be sor-
sát. Aki fiatal, halála által megrövidül mindentől, ami az embernek járna. Csakis 
így ér thet jük meg azt az ősi szokást, mely Kalotaszeg egyes vidékein az elmúlt 

evtizedekben is élt még: „a halott lakodalmát." A kívülállók számára borzasztónak 
tűnik, hogy a halál napján a gyászolók táncot szervezzenek a fiataloknak; ez a 
fiatal halottnak megadott kegyelet, végtisztesség, kompenzáció azért, amit az élet 
nem adott meg. Mintegy valóságosan meg is ülik a nászát: a halottas menet mintha 
lakodalmas menet volna; a legények bokrétásan, a leányok kibontott hajjal , mintha 
koszorúsleányok volnának. Ha volt a halottnak vőlegénye, menyasszonya, az ugy 
megy koporsója után, mintha lakodalomba menne, ha nem volt „szeretője", vala-
kit kiválasztanak erre a szerepre — mi mást fejez ki mindez, mint azt, hogy a halál 
csak akkor lehet az élet méltó lezárása, az élet rendje, ha a halott utólag megkapja 
mindazt, ami az életet teljessé teszi. 

Ez a szokás Széken a két világháború között még élő volt. Körülbelül 1940-ig 
szokásban volt a jugoszláviai Gomboson is, tanúsí t ja Jung Károly. Ugyanő említi, 



hogy később , ,már nem tartották meg". A szülők gyásza nem engedte meg a lát-
ványos lakodalommal felérő tort.6 

A közösség mai gondolkodásmódjával, érzésvilágával már összeegyeztethetet-
lennek érzett szokás elhagyása arra utal, hogy megtörtént az archaikusabb világ-
kép átváltása a „modernbe". A viszonylag racionális gondolkodású Havadon vagy 
Mezőpaniton például már a múlt században sem ülték meg a halott „lakodalmát". 
Sőt — miként a továbbiakban látni fogjuk — még a tort is anakronisztikusnak és a 
gyászhoz nem illőnek tar t ják. 

Kulturális rendszer I. — Az eltávozó 

„A személyiség fogalmára a nép köreben külön kifejezést nem találunk — írja 
Tárkány Szűcs Ernő. — [ . . . ] A személyi megítélés attól függött, hogy ki milyen 
rendbe, rétegbe, csoportba tartozott".7 Ez a néhány sor jól érzékelteti, hogy a pa-
rasztember életében — tán még ma is — a halál (akárcsak a születés és lakodalom) 
közösségi ügy, része a paraszti kulturális rendszernek. A személyiség integritásának 
fontos követelménye, hogy az életből eltávozó megbékéljen saját elmúlásával. Eh-
hez azonban nemcsak az szükséges, hogy ne t i tkolják előle saját halálát, hogy 
felkészülhessen rá, hanem az is, hogy szerettei körében haljon meg. S míg a vá-
rosi életben az öregek magára hagyatottsága — valamint a haldokló melletti intéz-
ményes, fizetéses személyek (orvos, ápoló stb.) jelenléte — már az elidegenedés 
jele, a parasztcsaládban ez egészen másként van: a haldoklót az élettől való bú-
csúzás pil lanatában megnyugtató és békéltető légkör veszi körül. Az tehát, amit 
a thanatológia feladatként tűz a társadalom elé, hogy tudniillik oktatási kereteket 
biztosítson a halállal kapcsolatos felvilágosításoknak, s felkészítse az embereket az 
elmúlás elfogadására — ezt a paraszti társadalom ősi hagyományokra támaszkodva 
úgyszólván mindmáig a maga kulturális rendszerében valósította meg: „Amilyen 
közösségi volt létük, éppoly nyilvánvalóan az volt haláluk is — ír ja Kunt Ernő. 
— [ . . . ] A paraszt népes családjától övezve vett végbúcsút az élőktől."8 

Ez mind já r t két dolgot feltételez: nemcsak a halál természetes fogadását, 
melyről már beszéltünk, hanem azt is, hogy a kialakult hagyományrendszer az élő 
eltávozását ünnepélyes, méltó és nagy aktusnak tekintse. Néhol a parasztok meg-
ható természetességgel szólnak a távozóhoz: „Mikor nyughatik má mög?" — mond-
ják a haldoklónak. A komák, szomszédok latolgatják: „Ké mast mögha."9 

Ősi hagyományokban gyökerező, még ma is élő szokás: a halott végrendelke-
zése, családjától való elbúcsúzása, az utána maradt gyermekek megáldása. A hal-
dokló búcsút vesz mindenkitől, kezet fog, kéri hozzátartozói bocsánatát, ha meg-
bántotta volna őket. Ez mindig ünnepélyes pillanat, és ilyenkor nem illik sírni. 
Nem szabad megnehezíteni az elmenő utolsó pillanatait. 

A havadi Ozsváth Sándor így mondja el testvére halálát: 
„Mikor meghalt a testvérem, Lajosnak hívták, ott voltam mellette. A fogasra 

fel volt aggatva a gúnyája. S kérte: — Adjá tok ide a gúnyámat. Odaadtuk, a 
kezibe szorongatta. — Mit akarasz? kérdeztem. — Eressz Sándor, mondta, mer 
menyek a mindenek útjára. 

Kimegyek, s hívom a feleségit, Lidit: 
— Kelj fel, s gondozd az emberedet! 
Érkezik a felesége, de már akkorra elszunnyadt. Felébredt, még egyet sóhaj-

tott, s meg volt halva. Kiszedtük a gúnyát a keziből, betakargattuk, aztán haza-
mentem. Reggel mentünk koporsóér. Csak harminchat éves volt, de maradt sar-
jadéka." 

Felesége halálát pedig így beszéli el: 
„Feleségem egész héten szőtt. Szombaton este azt mondja édesanyám: 
— Nem látsz már, hagyd abba! Végezd a te dolgodat, én elvégzem az enyémet. 
Sütött, vacsorát csinált. Éccaka fölkelt a viderhez, hogy igyék. Felébredtem: 
— Mit csinálsz, Ida? 
— Iszom, azt mondja. 
Megint lefeküdt. Reggel fölébredek, menyek ki a borjúk után. mer akkor vol-

tak borjúim. Ő is felkél, csinálta a nadrágot nekem, mer' az ilyen házi dolgot 
meg tudta csinálni. Mikor felöltöztem, még meglök: 

— Ó, te Sándor, olyan vagy benne, mint egy purdé. 
Még elkacagtuk magunkat . Aztán megfőzte a délebédet, ettünk, s kimenyen a 

kapuba. Mind a két lányunk ide van fér jhez menve. Kérdem: 
— Hová akartál menni? 
— Idához [a leányunkhoz]. 
— Há, mondom, mért nem mentél? 



— Nem úgy érzem magam, fiam! 
Kicsi idő múlva megint kiment. Akkor se mér megindulni. Lefeküdt, s többet 

nem kőtt fel. S azon éccaka meg is hótt. De volt ott egy idevaló fehérnép, aki 
gondozta a betegeket, azt mondta, hogy tiszta szívből halt m e g . . . Aztán így 
fogytam ki be lő l e . . . " 

A látszólag minden érzelmet kiszűrő „tárgyilagos" elbeszélés éles kontrasztban 
áll azzal, ahogyan más alkalommal sírva emlékezett meg az asszonyáról. 

Kulturális rendszer II. — A gyászolók 

A végtisztesség igénye ősi, s tán ez halványult el legkevésbé. Évezredes fel-
tárt sírok, a pompás halotti műemlékek, az antik költészet — mind azt bizonyítják, 
hogy a megholtnak meg kell adni a tisztességes temetést. Antigoné ennek nevében 
vállalta még a halált is, amikor temetetlen bátyjá t nem hagyta vadak prédájául . 
Akhilleusz épp a végtisztesség megadásával szolgáltat elégtételt meghalt bará t jának. 
A közismert példák arra utalnak, hogy e szívós indítékban nem elsősorban a halott 
szellemétől való félelem a meghatározó. A végtisztességadásban az élet méltó le-
zárásának értékrendi tényezője működik. 

„A gyász idején — állapítja meg Kunt Ernő — szorosabbra fűződnek azok 
a társadalmi kapcsolatok, amelyek az egyik tagját elveszített családot, elemi kö-
zösséget meggyengült helyzetében támogatják, segítik és védelmezik. A gyászolók 
efféle szövetségét megfigyelhetjük a természeti népek kul túrá jában éppen úgy, mint 
a paraszti társadalmakban, valamint a korai polgári család- és érdekközösségekben 
(vö. Thomas Mann: A Buddenbrook ház), viszont kevésbé kidolgozottak a fej let t 
európai társadalmakban a közösségi elhárító reflexek."10 A gyászolóknak adott se-
gítség a halál beálltától a temetésig számtalan mozzanatban: a halott öltöztetésében, 
a ravatalozásban, a koporsó készítésében, illetve elhozatalában, a torra való elő-
készületben, főzésben, terítésben nyilvánul meg, mindenki önként, szívességből (és 
nem pénzért!) végzi, a gyászolóhoz való közelebbi vagy távolabbi kapcsolat szerint. 
A temetésben is ugyanaz a kalákaszellem érvényesül (s itt őrződött meg legerő-
teljesebben), mely a régebbi faluban mindenre ki ter jedt (házépítés, aratás, búza-
hordás, kukoricafosztás stb.). Érdekes módon a temetéssel kapcsolatosan nem is 
változott meg ez az erős szolidaritás. Havadon, akárcsak más vizsgált falvakban, 
nem ismerik a temetés szertartásában a pénzért nyújtot t segítséget. 

A részvétel másik oldala: a halottnak adott végtisztesség. Ez elsősorban a 
hozzátartozókat, a „gyászosokat" vagy a „keserveseket" kötelezi a halott iránt. 

A végtisztesség fontos mozzanata a tor. S ha más községekben még tudni vé-
lik, hogy ez a halott kiengesztelésére szolgál — sőt egy széket üresen is hagynak az 
asztal mellett, ahova a halottat odaképzelik, tányért is tesznek oda, ételt, italt —, 
a havadiak a torban már csupán a halott iránti kegyeletet érzik. Ez az ő tiszte-
letére rendezett ünnepség, tartoznak ezzel az emlékének: „a halott joga" (Tárkány 
Szűcs Ernő). A közösség elbírálja, hogyan rendezték meg a tort : eléggé bőkezűek 
voltak-e a rendezők? Ha keveset hívtak meg, ha a lakoma szegényes volt, akkor 
ez a falu közvéleményében azt jelenti, hogy sajnál ták a halottól. 

Ma már többen érzékelik a tor anakronisztikus voltát, ugyanis gyakran meg-
történik, hogy a toron berúgnak, s bár eleinte a koccintás még a gyászhoz méltó: 
„Isten nyugosztalja meg!", a későbbiekben emelkedhetik a hangulat; aki berúg, még 
„világi éneket" is elénekel. (A toron több helyen is a zsoltárok éneklése járja.) 
A tor tehát — részben a közvéleménytől való félelem miat t — mind „fényűzőbb" 
lesz, azt is mondhat juk, egyfaj ta státusszimbólummá vált. 

A régi havadi torokban a halott, illetve a végtisztességet megadó gyülekezet 
megtisztelésére a templom kapujában kínáltak meg minden részvevőt kaláccsal 
(vagy kenyérrel) és pálinkával. Az öregek elítélik a végtisztesség mai — majdnem 
lakodalomszerű — változatát. 

— Mi lenne, ha valaki nem rendezne tort? — kérdeztem Ozsváth Sándortól. 
— Nincs ki eltörölje. Az egyik csinálja, a másik is. Lenéznék az embert. Hogy 

milyen fösvény. 
A 48 éves Garda Kálmán szerint nemcsak emiatt nem lehet elhagyni: „Nem 

lehet abbahagyni, mer akkor a családot ítílik el, hogy nem tisztelte meg a rész-
vevőket!" 

Kiss Géza pszichológiai magyarázattal szolgál: „Nagy jókedvnek áldomás, nagy 
bánatnak tor a vége. De e kettő — egy. Mind a kettő lelki feszültség levezetése. 
Kinn a sírnál minden bánat kisír ja magát, fölengednek a szívek. A halottról így 
emlékeznek: »De hát a szegény má mögnyugodott. Nem hurcolódik többet. Sokat 
cakózott [küszködött] életibe.«"11 



„Amíg emlékezet l e s z . . . " 

A halottnak ki járó végtisztesség túl a rítusokon, a különféle „babonás" és 
egyéb ceremóniákon, a paraszti hagyományos konvención, a halott egész életére 
visszavetülő erkölcsi értékmérőnek tekinthető. 

Ismert népi szólás: „Ebből nem lesz prédikációs halott." Olyan halottról van 
szó, akiről a temetés alkalmával úgy emlékezhetnek meg, mint aki az életét iga-
zán, méltóan, példaadóan élte le. A prédikációnak — s ez már népi hagyomány! 
— magába kell foglalnia a halott minden jó tulajdonságait, életének értékét. Ennek 
fontosságára utal, hogy bár az egyház makacsul ragaszkodik ahhoz: a prédiká-
ció ne a halott „megdicsőítése" legyen, hanem alkalom az igehirdetésre, ennek 
ellenére ritka az az eset, hogy a beszélő ne elégítené ki a halottas háznak, illetve 
az egész közösségnek ezt az igényét. A túlvilág hiányát éppen az kompenzálhatja, 
hogy a halottra szépen emlékeznek; szépen ítélik meg az életét, ezt nem szabad 
megszegni. A prédikációban szólni kell az övéinek hozzá fűződő szeretetéről, meg-
becsüléséről is. Egyik törvény ellen sem lehet véteni: egy székely faluban a lel-
készt felszólította a család, és persze a közeli és távoli rokonság is, hogy hagyja 
el a falut, mert „halotti beszédében" célzott az öreg haldokló teljes elhagyatott-
ságára. A közösség azt sem nézi jó szemmel, hogy egy „nem mindenben fedd-
hetetlen" halottról felette sok jót mondanak. Úgy érezné, hogy valamilyen nagy 
igazságtalanság történik. A havadi ember meg van győződve arról, hogy aki nem 
„igazságosan" élt, az éppen halálában, az emberek ítéletében kapja meg méltó 
büntetését. 

Hasonló szerepet tölt be a „búcsúztatás", melyet sokáig első személyben, a 
halott nevében olvastak fel, ahol elbúcsúzik kellő és „illő" sorrendben legközelebbi 
hozzátartozóitól, távolabbi rokonaitól, komáitól, „alsó és felső szomszédaitól", az 
egész végtisztességet tevő gyülekezettől. A közösség igen érzékeny arra, hogy ki 
ne maradjon — ha lehet, névleg sem — a búcsúztatóból. S hogy számukra ez 
milyen fontos rítusmozzanat, azt éppen az a reagálás bizonyítja, ahogyan a falu-
siak az egyházi hatóságok részéről több ízben meg-megújuló tiltásra reagáltak. Az 
első személyben való búcsúztatás „pogány" szokás, s így nem lehet része a litur-
giának. Ezt többféleképpen „védték ki", falvanként másként: egyes helyeken nem 
első személyben búcsúztat ják a halottat. Van, ahol az éppen „időszerű" egyházi 
felszólítást kijátszandó, a lelkipásztor átengedi a búcsúztatást a gyászolók vala-
melyikének, esetleg az egyházfinak (Széken az egyházfi is búcsúztatott a lelkipász-
tor mellett, ő a család nevében). 

Nem tudhatni, hiszen ezek irracionális indítékok, hogy a közösség eme szoros 
és vigasznyújtó részvétele nem játszik-e szerepet abban, hogy a messzire „szét-
szóródottak" is megtérjenek a hazai földbe, s itthon temettessék el magukat. Azt 
sem lehet tudni, mi játszódik le a lélekben akkor, amikor egymást szerető család-
tagok egy sírban akarnak nyugodni. S ez persze nem csupán paraszti „babona". 
De a halálban mindnyájan sebezhetők vagyunk! Éppen Havadon egy fiatal elszár-
mazott kapcsán, aki öngyilkos lett, de szülei hazahozták, ilyesféle vigasztalást hal-
lottam: „Legalább bár itthon temették el." A háborús halottak iránti gyász azért 
olyan súlyos, mert nem sikerült hazahozni őket. Innen az a tendencia, hogy lega-
lább jelképesen sírt készítsenek nekik. Rendszerint a templomban í r ják fel nevü-
ket vagy a templom előtti „cinteremben". 

Végeredményben a halott a közösségben nyugszik el, Havadon például „nem-
zetségenként" is külön-külön. Eszerint a halott falu — a múlt — eleven és be-
épülő része az élő falunak. 

Az egyik havadi ember, aki hivatalviselő volt, de a falu szerint sokat csalt, 
és meggazdagodott (a falubeliek szerint „az ő zsírjukon"), nemcsak hogy súlyos 
betegségben halt meg, de: „még a temetésire se ment el a nép — mondotta Ozs-
váth Sándor. — Mentek, de kevesen. Ha valakit szeretnek, ha tisztességes volt, az 
egész falu ott van a temetésén. Mert a temetés akkor szép, ha sokan vannak." S 
ha szépen emlékeznek meg az emberről. Mert azt is lehetne róla mondani: „Ha-
lottról jót vagy semmit, de azért semmi egy ember volt szegény, Isten nyugosz-
talja!" Ozsváth Sándor felett mondták el: „Jó gazdaember volt, szerette a lovakat!" 
S ez már igazi dicséret egy ilyen józan és mértéktar tó faluban, ahol a munkát 
ta r t ják a legfőbb értéknek. 

„Hallottam, még a templomban is, hogy elmúlik a világ dicsősége — idézem 
végül Mihály Gyula havadi adatközlőm szavait. — Elmúltak hatalmas fejedelmek, 
elmúlnak a költők, híres nagy emberek. De én azt mondom: akit emlegetnek, az 
nem hal meg. S van egy közösség, ahova tartozunk, s ahol megemlékezünk egy-
másról. Amíg emlékezet lesz, addig mi is élünk!" 
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