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s. LACKoviTS EMŐKE VESZPRÉM MEGYE 
TEXTILMŰVÉSZETE. II. 
A HALOTTAS LEPEDŐK 

I. A halottas lepedők tárgy
együttese 

A múzeumok gyűjteményeiben a 
díszített textíliák között egy sajátos, 
általában magyar nyelvterület-szerte 
hasonló díszítményű és többnyire 
azonos funkciójú tárgyegyüttes talál
ható. Funkciójuk alapján kapták ne
vüket: halottas lepedők. Némelyik 
ugyan már csak töredékeiben, mások 
új felhasználásban láthatók, azonban 
ékítményeik a teljességben meglévő 
halottas lepedőkével megegyezőek, 
ezért biztonsággal sorolhatjuk e töre
dékeket is ebbe a tárgycsoportba. 
Utóbbiak az eredeti funkciójukat a 
történelmi-társadalmi változások kö
vetkeztében elveszített tárgyak új fel
használási-hasznosítási lehetőségét is 
jelentik. 

Helyszíni néprajzi adatgyűjtésünk 
alapján megállapítható, hogy e tárgy-
együttes egyike a leghosszabb élet-
tartamúaknak. Mint kultikus tárgyak, 
némely közösségben nemzedékek so
rát kiszolgálták, s akár eredeti for
májukban, akár átalakítva, épen, vagy 
viszonylag épen kerültek a múzeu
mok gyűjteményeibe. 

Némely átalakított textília nem 
maradt meg eredeti használói között. 
Feltételezzük, hogy átalakítására 
már új környezetében került sor, 
ezért vált szükségessé az új funkció
nak megfelelő új forma létrehozása 
is.1 

E tárgycsoport hosszú élettarta
mát egyrészt az ünnepi, kultikus-rep
rezentációs tárgyakhoz való tartozás 
magyarázza, másrészt pedig a kulti
kus tárgyakon belül a halottkultusz-
szal való kapcsolatuk. Ismeretes, 
hogy a halotti, temetési szokások 
őrizték meg legtovább, legnagyobb 
számban az archaizmusokat. 

A halottas lepedők megléte és 
használata a Bakony és Balatonfel
vidék falvaiban, Dunán túl-szerte, de 
az egész magyar nyelvterületen álta
lánosnak mondható. Nemcsak ná
lunk, hanem az itt élő németeknél, 
szlovákoknál, délszlávoknál egyaránt 
megtalálható, sőt azt mondhatjuk, 
hogy Európa-szerte ismeretes. E 
tárgycsoport esetében a Magyarság 

1. ábra. Ürihímzéses lepedő a 18. század 
végéről. (Sz.F. 147) 

Néprajza joggal állapítja meg, hogy a 
székelyföldi halottas lepedők és a du
nántúliak vagy felföldiek között alig 
van különbség, sőt a tőlünk északra 
és nyugatra élő más népek birtoká
ban is léteztek hasonló rendeltetésű 
textíliák. Ezeket a szerzők középkori 
szálladéknak tartják.2 

A halottas lepedő mint halotti 
lepel a föld minden népének kultúr-
históriájában megtalálható. Nemcsak 

a közelmúlt, hanem a távoli múlt is 
gazdag példákat szolgáltat erre. A ke
reszténység számára az egyik legré
gibb és legbecsesebb halotti lepel 
Jézus Krisztusé volt. A Bibliából 
több példát is említhetünk a halotti 
lepel meglétére és alkalmazására. 

A halottas lepedők azonosságuk 
mellett korszakonként, társadalmi, 
etnikai csoportonként, földrajzi egy
ségenként, vallási közösségenként 
többé-kevésbé különböznek is egy
mástól használatukban, típusaikban 
és díszítményeikben is. 
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világossá vált, hogy a Bakony és Ba-
latonfelvidék minden falujában isme
rik a halottas lepedőt, használatára 
és díszítményeire vonatkozóan pedig 
több községben gazdag adatokat is 
szolgáltattak. A Pápa melletti Nyárád 
falu református lakosságának a közel
múltig használatos halottas lepedői
ből 14 darabot Pápán őriz a Dunán
túli Református Egyházkerület Tudo
mányos Gyűjteményeinek Múzeuma, 
közel azonos létszámút pedig Kiss 
Ilona ny. tanárnő Révfülöpön. El
mondható, hogy a halottas lepedők 
használata Veszprém megye földraj
zi tájain általános volt az 1950-es 
évek végéig, mindaddig, amíg a ház
nál való ravatalozást végleg meg nem 
szüntették. 

A három időperiódusba tartozó 
halottas lepedők első csoportja rész
ben úrihímzéses, laposöltéses, rész
ben pedig vagdalásos-laposöltéses 
technikával készült díszítményű. 
Utóbbiakhoz szorosan kapcsolód-

2. ábra. Sormadarak halottas lepedőn. 

A veszprémi Laczkó Dezső Múze
um Néprajzi Gyűjteményében 105 
halottas lepedő, (közöttük néhány tö
redékkel) található. A teljes lepedők 
mellett lepedővégek is szép számmal 
vannak. A kutatások, a korabeli 
leltárkönyvi bejegyzések és stílus
jegyek alapján végzett összehasonlító 
vizsgálatok nyomán három származá
si időperiódusba sorolható a gyűjte
ményi anyag: 1. a 18. század II. fele, 
2. a 19. század, 3. a 20. század első 
fele. Természetesen ez időszakaszo
kon belül kisebb-nagyobb eltérések 
kimutathatók. 

Területileg a következő falvakból 
származnak a Múzeumban őrzött tex
tíliák: Bakonyszombathely, Pápa, De-
vecser, Olaszfalu, Egeralja, Felsőörs, 
Csajág, Bakonytamási, Papkeszi, 
Mencshely, Bakony szentiván, Veszp-
rémvarsány, Adorjánháza, Nemes
vámos, Ugod, Hidegkút, Bakony-
szentlászló, Balatonhenye, Noszlop, 
Öcs, Dudar, Farkasgyepü, Alsóörs, 
Szentkirályszabadja, Kerta. A leg
több Bakonyszombathelyről, Ba
kony tamásiból, Pápáról, valamint Ne
mesvámosról és Nyaradról került a 
gyűjteménybe. A származási helyek 
vallási összetételét megvizsgálva azt 
is hozzátehetjük, hogy többségben 
protestáns közösségekből kerültek 
ki a Múzeum halottaslepedői. Azon
ban a helyszíni adatgyűjtések során 

3. ábra. A halottaslepedő madarainak 
faroktípusai 
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4. ábra .4 halottaslepedő madarainak 
faroktípusai 

пак a 19. századból származó, ha
sonló vagy azonos ékítményű, leg
feljebb színösszeállításukban külön
böző halottas lepedők. 

Egyik legrégibb úrihímzéses lepe
dő az ismeretlen lelőhelyről szárma
zó, SzF 147 leltári számot viselő. 
164x64 cm nagyságú lenvászon, 
amelynek egyik széle kazettás elren
dezésben díszített. Egy-egy kazetta 
közepén olaszkorsó helyezkedik el, 
amelyből két kifelé hajló sarlós le
vél közül gránátalma emelkedik ki, 
míg mellette mindkét oldalon egy-
egy rozetta és napraforgó tányérja 
látható. A korsó magasságában egy-
egy egymás felé hajló páva áll. Az 
alsó harmad valójában széllezáró 
sor, két rozetta között egy apró 
gránátalma ismétlődik végig rajta. 
A díszítmény felső szélén piros pa
muttal csíkolt szőttes csík húzódik, 
alját pedig 10 cm-nyi széles vertcsip
ke szegélyezi. Piros pamuttal, lapos
öltéssel, a korsót és a növényi ékít
ményeket táblás kitöltéssel varrták. 
(1. kép) A lepedő a 18. század kö
zepéről való. Úrihímzés ezen kívül 
néhány töredék található még a 
gyűjteményben, növényi ornamen
tikával, főként gránátalmával díszít
ve, többnyire ismeretlen lelőhelyről, 
egy piros kivételével a többi fehér 
pamutfonallal, laposöltéssel varrva 
(SzF 39, SzF 16, SzF 31, SzF 114, 
SzF 96). 

A legnagyobb létszámú csoportot 
a vagdalásos lepedők és lepedővégek, 
a hagyatéki leltárakban „tótos hím
zés" névvel illetett díszítményű ha
lottas lepedők képezik, töredékekkel 
együtt összesen 70 db. Részben a 18. 
század végéről valók — általában ide 
sorolható szakirodalmi példák alap
ján a fehérrel hímzett lepedők több
sége, — részben pedig a 19. század el
ső felében és közepe táján készültek. 
Ezek nemcsak fehérrel, hanem több
színű selyemmel is hímzettek. A szí
neknek valamikor életkorjelző szere
pe volt. Mára azonban a nyárádi és 

somlószőlősi adatszolgáltatók kivé
telével a színekre vonatkozóan má
sutt csak gyér adatokat tudnak mon
dani. Nyárád volt egyike Veszprém 
megye azon községeinek, ahol legto
vább használták a halottas lepedőket. 
Közel azonos ideig alkalmazták Som
lószőlős evangélikus lakói is, valamint 
a szentgáli római katolikusok és re
formátusok. Ezért e helyekről külö
nösen gazdag adatok gyűjthetők még 
a lepedők használatára, az alkalma
zott színek és motívumok jelentésére 
is. 

A fehérrel és a színessel hímzett 
lepedők mintakincse megegyezik. Va
lamennyin megjelenő fő motívum a 
madár és az életfa. Ezekhez széllezá
ró díszített csíkokat is kapcsoltak. 
A madarak sorban állnak, egymást 
követik. Egy-egy esetben fordul csak 
elő az egymással szembeforduló ma
dárpár, ilyenkor viszont a széllezáró 
mintacsík áll egymást követő mada
rakból. (2. kép) 

Jellegzetes a madarak faroktípusa. 
Ennek alapján három csoportot külö
níthetünk el: 1. Kétfelé ágazó, csil
lagban végződő madárfarok (felfelé 
nyúló és lefelé forduló), 2. Kétfelé 
hajló, leveles ágban (levélben) végző-

5. ábra. A halottaslepedő madarainak fa
ro к típusai 

dő madárfarok, 3. két, szétágazó tu
lipán alkotta madárfarok. (3., 4., 
5. képek) Előfordul a széles, egysze
rű, mondhatni farok nélküli madár 
is. (6. kép) Díszítménye alapján eze
ket a lepedőket madaras, kakasos 
(leggyakoribb!), esetenként pávás (rit
kább!) lepedőknek is nevezik. Ezek a 
halottas lepedők klasszikus típusai. A 
madarakat vagdalásos díszű mező, 
vagy minden valószínűség szerint az 
életfát jelentő, magasra növő, 8 szir
mú, csillag alakú virág, esetleg ha
sonlóan felmagasodó tulipán választ
ja el egymástól. 

Az átlagostól eltérő madárábrá
zolások is megfigyelhetők. SzF 113 
a leltári száma annak a lepedő vég
nek, amelyen fehérrel kivarrott, egy
más mellett sorakozó fákat — élet
fákat — ábrázoltak. Ezeket fonott 
nyolcasokból formált lánc választja 
el egymástól, középen egy-egy repülő 
madárral. A díszített felület két rész
re tagolódik: közepén vízfolyás-minta 
húzódik, s a madaras-fás motívum 
ennek túloldalán, mintegy tükörkép
ként megismétlődik. (7. kép) 

Kétfelé ágazó fa közepéből kinövő 
csillag alakú virág ismétlődik az 
53.11.53 leltári számú halottas lepe
dőn. A fa lehajló ágain egymásnak 
háttal egy-egy levélfarkú madár pi
hen, amely a következő kazetta ma
darával szembenéz. Ezt sárga selyem
mel varrták. (8. kép) 

Majdnem megegyezik az előzővel 
az SzF 20 leltári számú lepedő, ame
lyen az életfa egy tőből kinövő, két
felé ágazó csillag alakú virág, egy-egy 
lefelé hajló ágon egymásnak háttal 
forduló levélfarkú madárral, amely 
szembenéz a következő kazetta el
forduló madarával. (9. kép) 

A madáron vagy kakason kívül 
megjelenő állatábrázolás a következő 
lepedőtípuson a szarvas. Ebből mind
össze egy található csak a gyűjte
ményben, ez is erősen kikopott, 
azonban még így is kivehetők az egy-
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6. ábra. Farok nélküli madár a halottas 
lepedőn 

mást követő, vagdalásos mezővel el
választott szarvasok, amelyeknek 
homlokából mintha életfa nyúlna a 
magasba. Fehérrel hímzett és az SzF 
251 leltári számot viseli. (10. kép) 

Az állatalakos ábrázolások mellett 
22 esetben csillaggal, kehellyel vagy 
tulipánnal (pohárnak is felfogható), 
gránátalmával-tulipánnal díszítették 
a vagdalásos halottas» lepedők szélét. 
Egy esetben élére állított négyzetek 
alkotják a fő mintát, amelyet cse
répből kinövő, kétfelé hajló leveles 
ágak vesznek körül. Egy-egy ilyen 
ággal körülvett négyzet ismétlődik az 
egész hosszanti oldalon. Leltári szá
ma 77.44.8, ez is fehér varrásos. 
(11—12. kép) Egyedi az a lepedő, 
amelynek vagdalásos mintája közé
pen elvágott, de oldalával egymás
hoz simuló tulipánsorból áll. Lel
tári száma SzF 18. (13. kép) 

Ezeknek a lepedőknek a szélle
zárására többnyire fekete szőrfo
nallal, keresztszemes technikával nö
vényi motívumokból álló sort, azsú-
rozást, subrikálást alkalmaztak, 
amely a fő mintasort keretbe fog
lalja. Többségüknek az alján pedig 
vertcsipkéből, általában karéjosan 
képzett díszítősáv található, 10—15 
cm szélességben. 

Hímzéstechnika: fehér vagy szí
nes selyemfonallal, laposöltéssel hím
zett és vagdalással áttört a felületük. 
A fehéren kívül a következő színeket 
ill. színkombinációkat alkalmazták: 
legkedveltebb volt a sárga, világosabb 
és óaranyba forduló árnyalataival. 
Ezt követte a türkiz, a sötét- és vilá
goszöld, a vörös, a barna, az ekrü, a 
drapp és gyakran a fekete. Egyetlen 
esetben sötétkék hímzést is találtunk 
(SzF 151). Színkombinációkként ál
talában három színt alkalmaztak 
együttesen: 1. türkiz+zöld+sárga, 2. 
sárga+vörös+zöld, 3. sárga+barna+zöld, 
4. ekrü+barna+sárga, 5. sárga+vörös+ 
drapp. 

A lepedők nagyságát a töredékek 
esetében nagyon nehéz megállapíta
ni. Feltételezzük, hogy a teljes lepe
dő méretével megegyező, vagy azt 
megközelítő nagyságúak voltak a töb
biek is. Ez a nagyság közel azonos, 
kisebb-nagyobb eltérések tapasztal
hatók csak. így, sorravéve a mérete
ket, elmondható, hogy 110-180x 
130—280 cm nagyság között válto
zott méretük, a 300 cm-t egyetlen 
esetben sem haladta meg hosszúsá
guk, szélességük pedig nem volt 
100 cm alatti. Tulajdonképpen 
ugyanez a nagyság jellemezte a töb
bi díszített halottas lepedőt: rece-
csipkést, a keresztszemest, a lyuk-
hímzéses, de a díszítetlen (legfel
jebb!) csipkeszegélyest vagy fod
rost is. 

Rececsipkebetéttel ékesített fehér 
halottas lepedőt 14 db-ot őriz gyűj
teményünk. Ezek a csipkék a vászon
lepedők alsó harmadát díszítik, eset
leg úgy varrták a lenvászon lepedők
höz, hogy utána széllezáró csík is 
következik: többnyire vertcsipke, de 

7. ábra. Az élet-vize két oldala a halottas 
lepedőn 

előfordul a hímzett, szálvonásos csík 
is. A rececsipkebetétek mustrái: tuli
pán gránátalmával, rozetta csillaggal, 
tulipán fogazott levéllel, szőlőfürt pi
ros szőttes széllezáró csíkkal (utób
bi Gömörből származik, leltári szá
ma: 76.7.9), tulipán, gránátalma, csil
lag, életfa fogazott levelek és csil
lagok keretében, cserépből kinövő 
virágbokor, életfa szőlőtővel és csil
laggal körülvéve, tulipán rózsával, 
valamint szőlőtő. A növényi elemek
kel díszített halottas lepedők sorából 
e rececsipkés textíliacsoportban ki
emelkedik az SzF 19 leltári számon 
nyilvántartott darab, amelyen egy
mást követő pávasor látható, közöt
tük reneszánsz virágkehely, amely
nek két szélén egymással szembefor
duló kis pávák, míg a nagyok lábai
nál egy-egy egymás mögött haladó 
kicsi páva látható. Vöröspamutos ke-
resztöltéses sor keretezi az ékített 
betétet. (14. kép) Hasonló hozzá, 
bár kevésbé gazdag ékítménycsíkkal 
az SzF 42 leltári számú lepedőtöre
dék. Rececsipkebetétjén egymást kö
vető pávák haladnak, amelyeket cse
répből kinövő virágbokor választ el. 
A cserepek két oldalán egymás felé 
forduló apró pávák ülnek. A nagyok 
lábainál négy karéj os rózsa látható, 
amely mögött egymás után haladva 
két-két kis páva következik. (15 kép) 

A felföldi lepedő díszítménye fe
hér pirossal keverve, a többi azon
ban mind fehér, e színtől legfeljebb 
csak a széllezáró csík tér el. Nagysá
guk, ahol nem töredékről van szó, 
megegyezik a vagdalásos halottas le
pedőkével. 

A múlt században készültek a ke
resztszemes halotti lepedők, ame
lyeknek jelentős része a háborús 
évek utolsó szakaszában, majd az azt 
követő esztendők raktározási gondjai 
következtében olyan állapotba ke
rült, hogy kézbe fogni is kockáza-
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5. ábra. Ágon ülő madarak halottas lepe
dőn. (Ltsz. 53. 11. 53.) 

tos. Kiállítása lehetetlen, restaurálá
sának költségei pedig nem állnak ren
delkezésre, így mindössze hét ke
resztszemes technikával készült dí
szített lepedőt vehetünk számba az
zal a megjegyzéssel, hogy azonos 
vagy közel azonos díszítménnyel 
rendelkeznek a töredékekben meglé
vők is. Kettő kivételével valamennyi 
piros pamuttal kivarrott. Díszítmé-
nyeik a lepedő alsó harmadában az 
egész felületet beborítják. Rajtuk 
csillagos és rózsás, tulipános-gránát-
almás, rózsás-tulipános, egy esetben 
pedig pávás motívum található. Utób
bit elbontott párnahéjakból hozták 
létre. Különösen figyelemre méltó 
az SzF 34 leltári számot viselő tel
jes nagyságában megmaradt lepedő, 
amelynek szélét szívből kinövő há
rom tulipán alkotja ismétlődő, ka
zettás elrendezésben. A két szélső 
tulipán közepe fogazott levél, míg 
a közbülsőé gránátalma. A fő mintát 
lent és fent gránátalmasor keretezi, 
amelyet fektetett „S" betűkből lét
rehozott sor követ, utána ismét két 
tulipán közé zárt gránátalmácskák al
kotta sor, végezetül újból „S"-es kö
vetkezik. Piros pamuttal hímezték. 
(16. kép) 

Mindössze csak két rövidebb vége 
látható annak a fekete szőrfonallal 
keresztszemesen hímzett halottas le
pedőnek, amelyre a paradicsomi bűn
beesés jelenetét varrta alkotója: a tu-

9. ábra. Csillagon elhelyezkedő madarak 
a halottas lepedőn. (SzF. 20. ltsz.) 

dás fáján tekeredik a kígyó, a fa két 
oldalán pedig az ősszülők állnak: 
Ádám és Éva. Leltári száma: SzF 94 
(17. kép). Ez a díszítmény minden 
bizonnyal a lepedő két rövidebbik 
oldalán volt látható, de nem kizárt, 
hogy halottas kendőként használták. 
Erre vonatkozóan azonban nem ren
delkezünk semmiféle adattal. A.lepe-
dőrészek a 18. század végéről valók. 
Az ábrázolás párhuzamait az egész 
magyar nyelvterületen megtaláljuk, 
de nemcsak azonos, vagy közel azo
nos korból, hanem középkorig vissza
nyúlóan. 

Egyetlen olyan keresztszemes le
pedő található, amely több színnel: 
pirossal, rózsaszínnel, türkizzel ki
varrott, geometrikus díszű. 

Fehér laposöltéssel Ш. lyukhím
zéssel ékesített halottas lepedő gyűj
teményünkben ugyan nem található, 

azonban helyszíni néprajzi adatgyűj
tések során ezt a típust a leggyakrab
ban emlegették pl. Nemesvámoson, 
Szentgálon, a Somló környéki falvak
ban, stb. Térítővé átalakított formá
ban magam is találkoztam vele, tel
jes változata pedig Kiss Hona révfü
löpi és Győry Endréné pápai magán
gyűjteményében látható. Többnyire 
a 19. század végén vagy a 20. század 
elején készültek. 

A halottas lepedők utolsó csoport
ját a részben 19. század végén, rész
ben a 20. század első felében készült 
díszítetlen vagy fehér csipkével dísze
sek alkotják. A korábbiakat lenvá
szonból készítették, amelyeket taká
csok szőttek, kézi csipkével díszítet
ték őket, s ugyanilyennel toldották 
össze a lepedőszéleket is. A későbbi
ek sifonból, bolti gyolcsból valók, 
gyári csipkével díszesen. Nagyságra 
közel azonosak a korábbaikkal. Kö
zülük kiemelkednek a halotti készü
letek, amelyekben a csipkével szegett 
lepedőn kívül még egy másik, egysze
rű lepedőt, orcatakarót, párna- és tü
körtakarót, asztalterítőt is találunk. 
Utóbbiakat fehér laposöltéssel varr
ták ki, a széleken és sarkokban virág
koszorúkat, levélfüzéreket és leveles 
ágakat elhelyezve. Valamennyi fehér, 
legfeljebb a készíttető nevének kez
dőbetűi varrottak csak piros kereszt
szemmel. Gyűjteményünk egyetlen 
ilyen készülettel rendelkezik Öskü-
ről, amelyet az 1970-es évekig egy 
szlovák család használt. A teljes 
együttes is ebben a családban örök
lődött nemzedékről nemzedékre. Ha
sonló halottas készületek ismertek és 
használtak voltak a terület más szlo
vákok lakta falvaiban is.3 A német 
községekben a legutóbbi időkben 
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10. ábra. Szarvas halottas lepedőn. (SzF. 
251. Itsz.) 

(századunk 20-as, 30-as éveitől) egy
szerű fehér vagy damasztszőttes lepe
dőt használtak halottas lepedőként. 

Díszítetlen, azaz csak csipkés ha
lottas lepedőből öt db található 
gyűjteményünkben. Mellettük két 
szőttes híműt is őrzünk: az egyik 
piros rózsás, a másik piros-kék-fehér 
színösszeállítású, virágos-geometrikus 
mintájú. Mindezeken kívül hét db kü
lönféle töredék is megtalálható, ame
lyek nem különülnek el sem díszít-
ményükkel, sem technikájukkal a be
mutatottaktól. 

A korai, takácsok által szőtt len
vászon alapú halottas lepedők két 
szélből összeillesztettek, a vagdalá-
sos, úrihímzéses és rececsipke dí-
szítményt külön készítették el, s a 
kész lepedővéget a díszítetlen felü
lethez varrták. 

Előfordult, hogy párnahajak dí
szes bütüjéből hozták létre a lepedő
szél díszét (a hímes párnahajak végét 
bontották le és varrták egymáshoz). 
Több alkalommal megfigyelhettük 
azt is, hogy díszes lepedővéget alakí
tottak át tükörtakaróvá, orca- vagy 
párnatakaróvá, térítővé, de előfor
dult a díszpárna lapjává átalakított 
halottas lepedőszél, csipke csíkokkal 
kiegészítve. 

11. ábra. Geometrikus mintájú halottas 
lepedő 

II. A halottas lepedők időbeli 
és térbeli elterjedése 

A magyar nyelvterület hímzéskul
túráját megvizsgálva, mindenhol meg
találjuk a kultikus célra készített tex
tíliákat, a halottas lepedőket, ame
lyeknek elnevezésében rendkívül ke
vés különbség figyelhető meg. El
mondható, hogy Nyugat-Magyaror
szágtól a moldvai csángó magyarokig 
megtaláljuk - funkciójában némi kü
lönbséggel — ezt a díszített, ritkáb
ban dísztelen textíliát, amely a teme
tés és az elhunyt reprezentációjához 

12. ábra. Geometrikus mintájú halottas 
lepedő 
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13. ábra. Tulipános halottas lepedő 
(SzF. 18. Itsz.) 

tartozott, a vele felékesített ravatal, 
amelyen bárhová került is, a falu
közösségnek szánt látványosságot, a 
családtagok, a rokonság és a falu
közösség tagjai előtt az elhunyt 
iránti tiszteletet, gondoskodást volt 
hivatva szolgálni. Többen is akadtak 
egy-egy közösségben, akik elsősor
ban azért mentek el a temetésre, 
hogy megnézzék: tisztességesen teme
tik-e el az elhunytat, van-e elég szép 
halottas lepedője, kellőképpen sirat
ják-e. Ha egy végtisztesség nem felelt 
meg az elvárásoknak, a falu norma
rendszerének, akkor a családot szá
jára vette a közösség. Az ilyen ese
tet hosszú idő elteltével is felidézték. 

A halottas lepedő használatának 
gyökerei a magyarságnál a honfogla
lás körüli időkig visszavezethetők, 
amikor a temetés nem koporsóban 
történt, hanem a lepelbe becsavart 
tetemet helyezték a sírba. Továbbá 
középkori főúri, nemesi szokásra is 
visszavezethető, amelynek viszont az 
ókeresztény idők az előképe, amikor 
a mártírok földi maradványait gyolcs
lepelbe csavarták az óvás és tisztelet 
kifejeződéseképpen.5 Középkori ha
lotti leplek (vela mortuorum, pallia 
ad tumbas) nem maradtak meg, ki
véve Franciaországból VIII. Lajos 
királyét (+1226). Különféle utalások, 
megjegyzések, sőt, ábrázolások azon
ban ismeretesek, amelyek a halotti 
lepel meglétére, használatára, ill. a 

funkciójában bekövetkezett változás
ra utalnak.6 A 17. századból már gaz
dag inventáriumokat ismerünk, ame
lyekben a halotti lepedőkre vonatko
zóan is találunk adatokat. Ezek a 
lepedők nem halotti lepelként emlí
tettek, díszlepedők voltak, amelyek 
közül a megfelelő színűeket (fekete, 
fehér, ezüstös) gyászlepedőként a ra
vatalon is használták, sőt, a koporsó
ba is bekerülhettek.7 A 17. századi 
ravatalképek ékesen tanúsítják a 
díszes halottas lepedők használatát.8 

Ismereteink szerint valamennyi úri
hímzéssel készült, többnyire gazdag 
növényi ornamentikával díszesen, s 

14\a. ábra. Rececsipkés, szőlőfürtös halot
tas lepedő széle 

esetenként színes selyemmel is hí
mezve.9 De ismertek adatok a halotti 
lepel használatára távolabból is, pl. a 
lappoktól és a karakirgizektől, te
hát nemcsak Nyugat- és Közép-Euró
pából.10 

A 18. századtól már nemcsak a 
tárgyi, hanem az írásos anyag meny-
nyisége is megszaporodik, s mind
ezek már kapcsolatot jelentenek a 
kisnemesi és paraszti közösségek ha
sonló funkciójú textíliáival. 

Az elhunyt testének lepelbe csava
rásáról Wesselényi István naplójában 
olvashatunk.1 x Apor Péter a halott
ra terített textilféleségeket mutatja 
be.12 Rettegi Györgynél pedig a ha
lottas lepedők használatára vonat
kozóan találhatók utalások.13 De 
ez időtől már viszonylag gazdag nép
rajzi anyag is rendelkezésére áll a ku
tatásnak. 
Szabó Péter művészettörténész 
szerint ezek a ravatalra, az elhunytra 
vagy a koporsóba kerülő díszes, sok
szor drága textilek temetési kellékek 
voltak, az elhunyt reprezentációjához 
tartozók, a színpadi látványt foko
zok. Maga a ravatal szerinte statikus 
színpadi kép volt, sajátos látványos
ság, amely a koporsó lezárásával nem 
szakadt meg, hisz arra még díszes kel
méket, drága szőnyegeket terítettek, 
amelyeket viszont a lepellel ellentét
ben nem tettek sírba az elhunyttal.14 

Mindezekről a már említett korabeli 
leírások is tanúskodnak. A koporsó 
letakarásának szokása egyes közössé
gekben századunk közepéig tovább
élt, elsősorban erdélyi református 
falvakban, de egy-egy adat Észak-
Magyarországról és az Alföldről is is
mert (Tard, Pusztafalu, Hódmezővá
sárhely, Szatmár).15 

A legáltalánosabban halottas lepe
dőként vagy halotti takaróként, eset
leg ravatalterítőként használták e 
többségükben hímzéssel, esetenként 
színes-mintás szövéssel díszített tex
tíliákat, díszlepedőket. Funkciótól, 
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14\Ъ. ábra. Rececsipkés, pávás halottas 
lepedő 

a használat mikéntjétől függetlenül 
valamennyi a ravatalra, halálesetre, 
temetésre készült, egyéb célra nem 
használták. A magyar nyelvterület 
egészén fellelhetők, amint többször 
is utaltunk rá, gyakran alig külön
bözve egymástól, különösen a 18. 
század végéről, s a 19. század első 
feléből származók. Palotay Gertrúd 
szerint az azonos díszítményű, egy
mástól távoli helyeken fellelhető 
halottas lepedők a díszítmények ván
dorlásáról és meggyökeresedéséről ta
núskodnak.16 Fél Edit pedig több 
példával is igazolta, hogy „az eltérő 
történetű és gazdasági-társadalmi 
helyzetű magyar népcsoportoknál or
szágszerte — hozzátehetjük, hogy az 
egész nyelvterületen — azonos az 
alapmintakincs, amely különböző 
időszakokban egymástól távol ha
sonló változatokat hozott létre."17 

Ugyanezeket igazolják a Magyarság 
Néprajza szerzői is, hozzátéve — ame
lyet a felsorolt történelmi párhuza
mok megerősítenek —, hogy a szo
káshagyomány rendkívüli megtartó 
ereje tartotta meg a halotti lepedőket 
és ezeknek az egész magyar nyelv
területen fellelhető azonos vagy ha
sonló díszítményét, amelyekben a 
nagy múltú hímzőhagyomány gyöke
rei is kereshetők, hisz a kultikus tár
gyak a leghívebb őrzői a hagyomá
nyosnak. 

A történeti írásos anyagból, ha
csak nem ábrázolással együttjáró, e 

halotti textíliák díszítményére vo
natkozóan kevés konkrét adattal 
rendelkezünk. Tudjuk viszont a re
cens néprajzi anyagból és a rendelke
zésre álló gyűjteményekből, hogy a 
hímzett lepedők vagdalásos és ke
resztszemes, a legkorábbiak pedig 
laposöltéses (úrihímzés!) techniká
val készültek. Mustrájuk növényi or-
namensekből és madárábrázolások
ból, ritkán szarvasábrázolásból, vala
mint geometrikus elemekből áll. A 
szőtt hímek geometrikus mintákból, 
ritkán pedig virágsorból tevődnek 
össze. Ezek a díszítmények ugyan
olyan általánosan fellelhetők, mint 
az életkor meghatározta színek hasz
nálata, avagy magának a kultikus 
textilnek funkciója. 

15. ábra. Rececsipkés, pávás halottas 
lepedő széle 

III. A halottas lepedők haszná
lata 

Helyszíni néprajzi gyűjtéseink so
rán ha nem is egészen egyértelműen, 
de mégis elegendő határozottsággal 
körvonalazódott a halotti lepel — ha
lottas lepedő használata, amelyre vo
natkozóan az egész magyar nyelvte
rületről változó részletességű, de vi
szonylag gazdag adatokat ismerünk. 
Úgy véljük, hogy a Bakony és Bala
tonfelvidék községeiben a használat
ban mutatkozó eltérések Ш. ellent
mondásosnak látszó adatok a funk
ció időbeli megváltozására utalnak, 
Ш. ezt jelzik. Feltevésünket a ma
gyar nyelvterület más tájairól szár
mazó összehasonlító adatok kitűnően 
alátámasztják. 

Csak a halottas lepedővel és hasz
nálatával foglalkozó néprajzi feldol
gozás nem áll rendelkezésünkre. A ra
vatallal, a ravatalozás szokásával 
együtt ismertetik, vagy csak emlí
tik, s mindezt a halálhoz és a temet
kezéshez kapcsolódó szokások nagy 
egységén belül vizsgálják. Néprajzi 
gyűjtéseink során külön foglalkoz
tunk a textilek e csoportjával, s meg
lepően gazdag anyagot sikerült még a 
közelmúltban is felszínre hozni (az 
elmúlt 1—2 esztendőben). Elmond
ható, hogy térségünkben általánosan 
ismert és használt volt a halottas le
pedő, bár használatában bizonyos 
eltérések mutatkoztak a térség köz
ségeiben. Mindezek közül hiányzik 
a cselédsorsú családok egy része, 
akik nem rendelkeztek halottas le
pedővel, de nem is kértek kölcsön, 
hanem egyszerű, díszítetlen fehér 
lepedőt terítettek a ravatalra.19 

A térségben élő 1720-1780 között 
bevándorolt római katolikus németek 
által használt halottas lepedő is egy
szerű volt, fehér damaszt, legfeljebb 
fehér gyári csipkével körülvéve. Ese
tükben ez a halottas lepedők hasz
nálatának már az utolsó szakasza 
volt. A 19. században és az 1910— 
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16. ábra. Piros keresztszemmel hímzett 
halottas lepedő 

1920-as években a tárgyi anyag tanú
sága szerint a németek is ismerték és 
használták a hímzett- halottas lepe
dőket.20 

E textíliák elnevezése általánosan: 
halottas lepedő. Ezeket a halott alá 
a hidegágyra, a ravatalra terítet
ték, vagy a halottat letakarták velük. 
Különbséget kell tennünk a halottas 
lepedő és a ravatalterítő között. 
Utóbbit a halottas lepedő is helyette
sítheti, sőt, a halottas lepedők egy 
részének eredeti funkcióját ez vál
totta fel. A ravatalt elkészíthették 
azon az ágyon (hidegágy), amelyben 
a halál bekövetkezett, de készíthet
ték külön, csak erre a célra használt 
ágyon, lészán, vagy alkalmilag össze
rótt ravatalon, ahol a szalmazsákra 
vagy a derékaljra, esetleg a ráhelye
zett koporsóba közvetlenül a halott 
alá került a halottas lepedő, avagy 
csak letakarták vele. Ez esetekben a 
halotti lepel alkalmazásának tovább
élésével állunk szemben, amely oly
módon történt, hogy a lepelt ketté
választották: részben a halott alá, 
részben fölé került, ámbár nem min
dig egyidejűleg. Azt bízvást feltéte
lezhetjük, hogy a rövidebbik olda
lukon díszített halottas lepedők a 
halottra minden esetben halotti taka
róként (szemfedő) kerültek. A halott 
alá vagy a halottra kerülő díszes 

17. ábra. Fekete szőrfonallal hímzett 
Ádám-Évá-t ábrázoló halottas lepedő 

textília a halotthoz tartozó volt, 
arra szolgált, hogy a közösségnek 
kifejezze a családtagok részéről az 
elhunyt iránti ' tiszteletet. Amikor 

azonban a halottas lepedőt a rava
talra tették olymódon, hogy az kö
rülfogta a ravatalt, vagy a koporsó 
alá került, akkor már nem halottas le
pedőként, hanem ravatalterítőként 
funkcionált, a ravatal díszessé tételét 
szolgálta, s elsősorban a látványt fo
kozta. Ebben az esetben a halotthoz 
tartozó textília a szemfedőre korlá
tozódott. A halottas lepedő és a 
szemfedő ugyanazt a funkciót, a ha
lotti lepelét töltötte be. Több közös
ségben velük egyidejűleg létezett a ra
vatalterítő is. Megindult egy elhalási 
folyamat: a halottas lepedő egyre 
egyszerűbbé vált, a vagdalásos és ke
resztszemes hímzést a fehér lyukhím
zés váltotta fel, ezt pedig a csak csip
kével díszes lepedő, takácsszőttest az 
üzletben vásárolt gyolcs, majd végül 
ez is eltűnt, s megmaradt a ravatal
terítő a szemfedővel, mint az elhunyt 
végtisztességének utolsó, napjainkban 
is alkalmazott szegényes ünnepi tex
tiljei. 

Egy több évezredes jelzésrendsze
reket is hordozó kultikus textília 
élete ért véget az 1960-as évekre, a 
háznál való ravatalozás szokásának ál
talános megszüntetésével hazánkban. 

A halottas lepedő használatát Er
dély egyes magyar községeiben nap-
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jainkig megfigyelhettük, hisz itt még 
általánosnak mondható a háznál való 
ravatalozás. Minden bizonnyal azo
nos, vagy hasonló volt használata 
vidékünkön is. 

A halottas lepedők használatának 
módját nagyban meghatározta az a 
tény, hogy az elhunyttal eltemették-e. 
Tulajdonképpen a halottal való elte-
metés megszűntével indult meg az a 
folyamat, amely a textil funkciójá
nak megváltozásához vezetett. 

Hangsúlyozni szükséges, hogy fel
tétlenül különbség teendő a kopor
sóba tett egyszerű lepedő és a halot
tas lepedő között, bár végső soron 
ez is a halotti lepel maradványának 
tekinthető. A koporsóba az elhunyt 
alá tett egyszerű fehér lepedő általá
nos. Ez azonban nem nevezhető ha
lottas lepedőnek még akkor sem, ha a 
ravatalra is rákerült, s ezzel emelték 
be a halottat a koporsóba pl. Öskün, 
Filkeházán.21 Erdélyben ezt a célt 
szolgálják a halottas kendők. Ezeket 
az egyszerű lepedőket a koporsó 
aljára helyezve mindig eltemették, 
ugyanis a koporsóba tett forgácsot, 
füvet, stb. valamivel le kellett takar
ni. Időben azonban nehéz meghatá
rozni használatuk kezdetét. 

Ha az elhunytat a ravatalon lévő 
díszített halottas lepedővel emelték 
be a koporsóba, akkor biztosan el is 
temették vele minden esetben. Elte
mették vele akkor is, ha a koporsóba 
szemfedőként helyezték rá, vagy az 
egyszerű, arctakaróként funkcionáló 
szemfedő fölé tették. Ez esetekben 
a lezárt koporsóból kilógott a halot
tas lepedő díszes vége, emelve a teme
tési pompát, igazolva a gyászoló 
családtagoknak az elhunyt iránti sze
retetét, biztosítva a közösség elisme
rését. Mindezek tárgyiasult megjele
nése volt a halottas lepedő. Ezt iga
zolandó, különösen gazdag adatok
kal rendelkezünk Nyaradról és Som
lószőlősről.22 

A halottas lepedők eltemetésének 
szokásával Somogyban, a Sárköz
ben, a Mura-menti horvátoknál, Szla
vóniában, az Őrségben, Zobor-alfán, 
a Maros-menti Sóváradon, a Kis 
Küküllő mente a Barcaság, Szi
lágyság, Kalotaszeg magyar falvai
ban, Bárándon, Kecelen is találkoz
tunk.23 Ezek a közösségek a Mura
mente, Zobor-alja és Kecel kivéte
lével reformátusok, a három meg
nevezett pedig római katolikus. De 
protestánsok a halottas lepedőket 
legtovább eltemető Nyárád (refor
mátus) és Somlószőlős (evangélikus) 
lakói is. 

A halottas lepedő eltemetésének 
szokása egyike a legősibbeknek, ame
lyet többségben a református ma
gyarság őrzött meg. Általában el
mondható a reformátusokról, hogy a 

legarchaikusabb temetési szokások 
őrzői, s minden egyházi tiltás elle
nére a legutóbbi időkig megtartották 
a temetések pompáját. 

A halottas lepedők használatának 
és eltemetésének legarchaikusabb for
máját töredékeiben Nyárád reformá
tus, Somlószőlős evangélikus, az Őr
ség református lakóinak egy része, 
valamint a Szilágyság református kö
zösségei őrizték meg legtovább. Eze
ken a helyeken a halottas lepedőt 
halotti lepelként használva, az el
hunyt testét belecsavarva helyezték 
a koporsóba. Nyaradon is, Somló
szőlősön is több adat alapján vált 
világossá, hogy amikor a halottas 
lepedőt nem a koporsó aljára tették 
az elhunyt alá, akkor testét két ol
dalról belefogták, vagy teljesen bele
csavarták, s így helyezték a kopor
sóba. A lepedőt pedig természete
sen úgy hajtották rá a halottra, hogy 
a hímzett része a koporsóból kilóg
jon. Ez esetekben a halottas lepedő 
mint lepel a későbbi lepedő és a 
szemfedő funkcióját egyszerre látta 
el. Új volt a halottas lepedőbe bon
tottra rátett szemfedő, amely hama
rosan önállósodott, s a lepelből vég
leg lepedő lett.25 

Az Őrségben négy sarkánál fogva 
hajtották rá a halottra a halottas le
pedőt.26 Legarchaikusabb formát 
a Szilágyságban őrizték meg, ahol 
varrottas vagy szedéses lepedőbe, ab
roszba csavarják a holttestet, s dí
szesen hímzett vagy szőtteshímű 
halottas kendővel, a széleskendővel 
emelték a koporsóba, ahonnan a ken
dő vagy kendők díszes végei kilóg
tak.27 A Szilágyságban Kós Károly 
korábban azt is megfigyelliette, hogy 
a madaras vagy keresztszemes halot
tas lepedőbe vagy abroszba csavart 
holttestet a koporsóba betéve, egy-
egy régi varrottas kendőt csavartak 
külön a lábára is.28 

A halottas lepedők eltemetésének 
szokását vidékünkön időben is sike
rült körülbelül meghatározni. Az 
1920-as évek végéig Nyaradon és 
Somlószőlősön a protestáns lakos
ságnál általánosnak mondható. Felté
telezzük, hogy a térség többi falujá
ban korábban ugyancsak élő volt 
ez a szokás — ezért hiányozhatnak 
innen a legrégibb halottas lepedők —, 
azonban az emlékezettel elérhető idő
ben már nem létezett. A két megne
vezett faluban az 1920-as évek ele
jén született adatszolgáltatók még 
emlékeztek a szokás ilyetén meglé
tére. A megkérdezettek nagyobbik 
része azonban tagadta a halottas 
lepedő eltemetését. Ebből arra kö
vetkeztetünk, hogy a közösség ki
sebbik része a halottas lepedőt ha
gyományos módon eltemette az 
elhunyttal, miközben megindult 

egy olyan folyamat, amikor már 
csak bizonyos személyekkel temet
ték el: „fiatal halottal, kedves ha
lottal eltemették mindig".29 Egy 
ideig még egymás mellett élhetett 
a kétfajta szokás: volt, aki eltemet
te halottjával a díszes lepedőt, volt 
aki már nem. Majd „ahogy a csa
ládok kezdtek kifogyni a halot
tas lepedőkből"30, ahogy megcsap
pant vagy elfogyott azoknak a 
száma, akik a díszes lepedőket ké
szítették, úgy szűnt meg a lepedők 
eltemetésének szokása. De a vag-
dalásos madaras, vagy a kereszt
szemes lepedőket is fokozatosan 
felváltotta az egyszerű, fehér lyuk-
hímzéses, majd (vagy) a sima, csip
kével díszes. Amikor már nem őriz
tek minden házban halottas lepe
dőt, de a ravatalozás szokása még 
a régi módon élt, a díszes, ravatal
ra való lepedőket szükség esetén a 
rokonok, szomszédok odakölcsö
nözték egymásnak, majd használat 
után kimosva, kivasalva tették el a 
szekrényekbe. így maradhatott meg 
e textfliacsoport egy része, s majd 
funkcióját vesztve bekerülhetett mú
zeumi gyűjteménybe. 

Bár az egyes tájegységek halottas 
lepedőt használó és eltemető közös
ségeinek esetében adatok hiányában 
nagyon nehéz a szokás átalakulásá
nak és megszűnésének időpontját ill. 
időhatárait meghatározni, azonban 
ismerve egyéb témakörökben a ma
gyar nyelvterületen az általános fej
lődés ütemét, a szokások elhalásá
nak folyamatát, időbeli határait, a 
megszűnést előmozdító tényezőket, 
ezért feltételezzük, hogy a körvona
lazotthoz közel azonos időben halt el 
másutt is a szokás. Ott, ahol a lakos
ság archaikusabb körülmények kö
zött élt, természetesen néhány évti
zedes eltolódás feltételezhető, ill. 
tapasztalható. 

Somogyban, a Sárközben, a Mura
mentén, s általában a Dunántúlon 
azonos vagy közel azonos időperió
dushoz köthető a szokás megszűnte, 
mint a Bakony és Balaton-felvidék 
falvaiban. Pl. tudjuk, hogy a Mura
mentén az 1940-es évektől már nem 
temették el a halottas lepedőket. A 
régi típusúak közül így kevés meg
maradhatott. De megmaradtak azok 
is, amelyeknek gazdái a háború 
áldozataivá váltak. A leírtak alap
ján kb. ezidőtájt szűnhetett meg Ke
celen is a halottas lepedők elteme
tése.32 Zobor-alján és Erdélyben lé
nyegesen tovább megőrizték a szo
kást, amelyhez a kisebbségi lét is 
konzerváló erőként járult hozzá. A 
leírásból feltételezzük, hogy Zobor-
alján az 1970-es évek végén még 
gyakorolták a szokást.33 Erdélyben 
a szakirodalmi adatok és saját hely-
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színi gyűjtéseim alapján biztonsággal 
mondhatom, hogy az 1970-es évekig, 
ez évtized végéig általánosan gyako
rolták a szokást, szórványosan azon
ban még tovább is.34 

Ehhez kapcsolódóan egy megjegy
zés még idekívánkozik: ahol a halot
tas lepedőt eltemették az elhunyt
tal, ott általában a test alá, a koporsó 
aljára tették. Szemfedőként alkal
mazva és úgy eltemetve, csak somló-
szőlősi adattal rendelkezünk. 

A Kis-Küküllő mentéről, Szilágy
ságból, Barcaságból, Kalotaszegről, 
Kászonból — tehát többségben az 
erdélyi magyar községekből —, vala
mint korai adatokra hivatkozva az 
Őrségből, Göcsejből ún. halottas ken
dőről, Erdélyben halottfogó kendő
ről is ismerünk adatokat.35 Ezek a 
két oldalukon gazdagon hímzett vagy 
szőtteshímmel ékített kendők általá
ban 30—40x155—165 cm nagyságúak. 
Egy-egy személynek két halotti vagy 
halókendője volt, amellyel holta után 
a ravatalról a koporsóba emelték, s 
a lezárt koporsóból, miként a halot
tas lepedőé, úgy lógtak ki két oldalán 
díszes szélei. Ezeket minden eset
ben eltemették az elhunyttal. Tekin
tettel arra, hogy olyan közösségekből 
ismertek ezek a textíliák, ahol halot
tas lepedőt is készítettek és használ
tak, feltételezhetjük, hogy a halottas 
kendő a lepedőnek lehet a kiegészítő
je, helyettesítője, kiváltója. Kellő szá
mú adat hiányában ma még nem vál
lalkozhatunk e kérdés megválaszolá
sára. 

A halottas lepedőket az esetek 
nagy többségében tulajdonosaik örö
költék. Azokban a közösségekben, 
ahol eltemették, ott a férjhez menő 
lány hozományának volt a része, 
vitte magával ura házába, esetleg már 
menyecskeként maga készítette ill. 
készíttette el. Ezt igazoló adatok so
kaságával rendelkezünk a Bakony és 
a Balaton-felvidék legtöbb községé
ből, de a Dunántúl és Kisalföld egé
széről, az Alföldről, Felföldről, Er
délyből egyaránt. Tehát: az újasszony 
gondoskodott róla (akár hozomány
ként vitte, akár elkészítette vagy ké
szíttette), vagy örökölte.36 Ez nem
csak a magyarságra, hanem az együtt
élő kisebbségekre és a környező más 
etnikumokra is jellemző: pl. a Mura
menti horvátoknál még a legszegé
nyebb lánynak is kellett legyen a ho
zományában vilana, azaz halottas le
pedő. Hajdan a mohácsi sokacoknál 
is előre eltették a halottnak szánt 
lepedőket, amelyeket még használat 
előtt az úrnapi sátor oldalára terí
tettek.37 De a halottas lepedőről 
való gondoskodás mondható el a 
szlovákokról és a németekről is. 

A halottas lepedőnek a hozo
mányhoz tartozása csak a Kis-Kükül

lő menti és a Szilágyság magyar re
formátus falvaiból hiányzik. Itt a ha
lottas lepedőt, a halottas kendőket 
nem vitték a lányok magukkal a ho
zomány részeként, mert nem volt 
egyetlen anya sem, aki lányának ezt 
elkészítette volna. Hisz „ . . . az anya 
az életre és nem a halálra készítette 
fel a lányát. Erre a fiatal asszonynak 
kellett gondja legyen, hogy lehetőleg 
egy éven belül megszője vagy meg-
szőttesse magának és az urának" 2—2 
db-ot.38 

Nyaradon és Somlószőlősön még a 
század elején is őrizhettek egy olyan 
korai szokást, hogy a menyecske 
annyi halottas lepedőt vitt magával, 
ahány tagú családba került. Ezt szé
leskörű helyszíni gyűjtéssel nem volt 
lehetséges ellenőrizni, mert csak szór
ványosan került elő az adat. Elfogad
hatóbbnak tűnik az, amit többen is 
mondtak, hogy a menyecske hozo
mányában magának és urának is vit
te a halottas lepedőket. Ezeken kívül 
szórványosan azt is említették, hogy 
elkészítették a halottas lepedőjét a 
házasulandó legénynek is, amit magá
val vitt a házasságba. 

Ahol a hozomány része volt ez a 
kultikus textília, ott az édesanya gon
doskodott róla. Vagy ő varrta ki, 
vagy specialistával csináltatta. Kez
detben helyi szokásként, később egy
re általánosabban megfigyelhető, 
hogy a menyecskék készítették vagy 
készíttették el. Erre akkor is szükség 
volt, ha hirtelen különleges alkalomra 
kellett pl. fiatal számára. Az 1920-as 
évek második felétől egyre gyakorib
bá vált az elkészíttetés. Specialistái 
is voltak a halottas lepedők varrásá
nak: Nyaradon Mórocz Mari, Somló
szőlősön László Lidi, Kató Pál Ida, 
akik századunk elejétől dolgoztak, 
sőt Nyaradon még az 1940—50-es 
években is volt, aki fehér lyukhimzé-
ses halottas lepedőt varrt. 

A vagdalásos-madaras, a rececsip-
kés, keresztszemes halottas lepedők 
nagyrészt elenyésztek, s fokozatosan 
kihaltak a készítéséhez értők is. Sok 
helyen fehér lyukhímzéses, másutt 
pedig egyszerű, csipke díszes halottas 
lepedők váltották fel azokat, bár ma
radt a koraiakból is, hisz megfogyat
kozván a régiek, a megmaradtakat 
becses kincsként őrizték, nemzedék
ről nemzedékre adva. Általában az 
örökölte, aki a házban maradt. Aki
nek pedig nem volt régi, de nem tel
lett újra sem kölcsönkérte .a ravatalt 
temetésig hagyományos módon díszí
tő, s az elhunyt iránti tiszteletet is 
egykor kifejező halottas lepedőt. S 
tették ezt az új stílusúakkal is. A le
pedők ábrázolásának szimbolikája 
feledésbe merült, azonban használa
tának szokása a házban való ravata
lozás megszűntéig tovább élt. 

Tulajdonképpen elmondható, 
hogy három periódust tudunk elkülö
níteni a halottas lepedők használatá
ban a 19. század II. felétől az 1960-as 
évekig: 1. Halotti lepelként haszná
latos a legősibb módon. 2. Lepedő
ként és/vagy szemfedőként alkal
mazzák. Ez az 1920-as évektől az 
1950-es évekig terjedő időszak. 3. A 
halottas lepedő eredeti funkcióját és 
ékítményét elveszítve, átalakult rava-
talterítővé. Ez az 1950-es évektől 
figyelhető meg mindaddig, amíg a 
háztól temetés végleg meg nem szűnt. 
Az is elmondható, hogy a funkcióval 
együtt az ékítmény is megváltozott: 
a vagdalásos-madaras, a rececsipkés 
pávás és a keresztszemes mustrát fel
váltotta az egyszerűbb és újabb lyuk
hímzés az 1930-as évek végén, az 
1940-es években (természetesen volt, 
ahol ez az állomás kimaradt, vagy a 
díszítmény változása ill. elhagyása 
már korábban bekövetkezett, hisz itt 
csak hozzávetőlegesen állapíthatjuk 
meg az időhatárokat), majd ezzel pár
huzamosan, ül. ezt felváltva az egy
szerű, csipkével szegett halottas lepe
dők terjedtek el. Az adatszolgáltatók 
életkori csoportjai a halottas lepedők 
különféle csoportját őrizték meg, bár 
nagyobb részt csak az emlékezetben. 
Az is figyelemreméltó, hogy a protes
táns közösségek többségükben archa-
ikusabb szokásokat, ez esetben szo
kástárgyakat őriztek meg a római ka
tolikusoknál. A legrégibb halottas 
lepedők többsége is protestáns közös
ségből került a gyűjteménybe. Ennek 
az lehet az oka, hogy a protestánsok, 
különösen is a reformátusok, a te
metkezési szokások archaikus formái
hoz ragaszkodtak, ezt híven őrizték 
még egyházi tiltás ellenére is. Egyéb
ként is talán ez volt az a szokásegyüt
tes, amelyet legkevésbé szabályoztak 
az egyházi rendtartások. Az archai
kus közösségek pedig a többinél 
archaikusabb szokásokat és tárgya
kat őriztek meg, s ezek között a 
halálhoz és a temetéshez fűződők fő 
helyen állnak. Fr. Krauss szavait 
idézve: „Akármilyen magas kultúr-
fokra emelkedik is fel egy nép, a tö
meg halotti szokásai mindig nagy 
ellentétben állnak az előrehaladott 
kultúrával. A halottkultusz leglénye
gesebb formái ugyanis a legősibb és 
legegyszerűbb vallásos elképzeléseken 
nyugosznak. A kultúra folyamán az 
abban mutatkozik, hogy visszatérnek 
a régi szokások kinyilvánításához.39 

IV. Díszítmények és színek a 
halottas lepedőkön 

Amint többször is utaltunk rá, a 
Laczkó Dezső Múzeum halottas le
pedői között a madaras vagy kakasos 
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(pávás) lepedők képezik a legrégebbi 
csoportot. Ez a díszítőelem ország
szerte, sőt azt mondhatjuk, hogy az 
egész magyar nyelvterületen megta
lálható hasonló funkciójú textile
ken.40 Négyféle madarat figyelhe
tünk meg e lepedőkön és lepedővé
geken: az egymást követő sormada
rakat, amelyek a leggyakoribb ábrá
zolások, az egymásnak háttal álló 
és az egymással szembe forduló 
madarakat: utóbbiak lényegesen ke
vesebb alkalommal jelennek meg az 
első csoportnál, a repülő madarakat, 
amelyek esetünkben a legritkább áb
rázolások. A madarak farka kétfelé 
ágazó (felfelé nyúló és lefelé fordu
ló), csillagfejű virágban, leveles ágban 
vagy tulipánban végződő, de előfor
dul a farok nélküli madárábrázolás 
is. Ezeken kívül megfigyelhető még 
egy állatábrázolás is: egymás mögött 
haladó szarvasok. 

Az ábrázolásoknak ez a fajta ál
talánosan megjelenő változata nem 
véletlen, szimbolikus jelentése volt 
korábban. Mindig ugyanazon textil
féleségen láthatók. Pusztán az emlé
kezet alapján a jelképek feloldása 
alig-alig lehetséges. Rendelkezésre áll
nak viszont korábbi, hasonló ábrázo
lások, ahol ugyanazon állatok és nö
vények is szimbolikus jelentéssel ke
rültek meghatározott célra használa
tos textíliákra: pl. a református 
úrasztali térítőkre. Az egyházművé
szetben is alkalmazott jelképektől 
nem választhatók el a keresztény 
közösségek szimbólumai, de nem 
választhatók el a kereszténység előtti 
jelképektől sem, amelyeket a népi 
hitvilág keresztény jelképekkel össze
kapcsolva őrzött meg. 

Nyárádi legidősebb adatszolgál
tatók szerint a halottaslepedőkön lát
ható sormadarak halottvezető vagy 
halottkísérő madarak.*1 Elképzelé
sük szerint e textíliákon arra hiva
tottak, hogy a lelkeket a túlvilágra át
vezessék. 

A madár a lélek jelképe. Az volt 
a kereszténység előtti időben is, s 
ezt a hitet a Szentléleknek galamb 
képében való ábrázolása csak megerő
sítette. Pl. sok helyen a halál beállta
kor ablakot nyitottak, hogy a lélek 
kiszállhasson. Pünkösdkor pedig 
azért nyitották ki egykor az egész 
házban az ablakokat, hogy a Szent
lélek berepülhessen, s átaljárhassa a 
házat.42 A lélekmadár megtalálható 
a finneknél, Északázsia népeinél, de 
másutt is.43 A madár, mint lélek-
szimbólum, általánosan ismert volt.44 

Bizonyára eredetileg a távozó lelke
ket jelentette halottas lepedőinken is. 
Mindezeken túl a madaraknak egy
fajta rendben való ábrázolása maga 
is jelkép. Kós Károly ék szilágysági 
kutatásaiból vált ismertté, hogy a 

madarak különböző elhelyezkedése 
mit is jelképez.45 A leggyakoribb 
sormadaras minta az életet és elmú
lást jelenti (aki megszületett, annak 
egyszer a minden élők útján el kell 
mennie, a végső adósságot előbb vagy 
utóbb le kell rónia), az egymásnak 
hátat fordító madárpár a halál jel
képe, az elválást érzékelteti, míg a 
szembeforduló madarak a szerelmet 
jelképezik. Utóbbi talán fiatal halott 
lepedőjén lehetett. Mindezekről ma 
már aÜg tudhatunk meg többet. Az 
elszálló vagy repülő madár a távozó 
lelket szimbolizálja, míg a két lepe
dőn is előforduló vízfolyás két ol
dalán a fán ülő madárpárral a szi-
lágyballaiak szerint: az életvize, két 
oldala pedig az evilági, de a túlvilá
gon is továbbélő szeretet, hűség jel
képe.46 Feltételezzük, hogy a két 
Veszprém megyei halottas lepedőt 
használók is azonos vagy hasonló 
jelentését tudták. 

A lepedővégeken megjelenő ka
kas (sokhelyütt kakasos lepedőnek 
is nevezik) a megtérés, a bűnbánat, 
a hűség jelképe a református szimbo
likában, de a visszatérő reggeli fényt 
és a feltámadást is jelenti. Itt minden 
bizonnyal utóbbi jelentésében alkal
mazták47 A virradat, az ébredés, a 
feltámadás jeleként isinerik Kalota-
szeg-szerte is.48 Azonos jelentésű a 
páva. Göcsejből pelikános végű halot
tas lepedő is ismert, ahol a pelikán a 
Jézus Krisztus megelevenítette lelke
ketjelenti.49 

A szarvas a sátánt megsemmisítő 
Jézus jelképe, de ugyanakkor lélek-
szimbólum is.50 Ilyen jelentésében 
kerülhetett a halottas lepedőre. 

Az állatábrázolások mellett gazdag 
növényi díszítőelemek is megtalálha
tók, mégpedig ugyanazon növények
nek a csoportja. Elsősorban a csillag
fejű virág, amely magasra emelkedve 
inkább életfa. Ezenkívül: a virág, 
virágbokor, a tulipán, a rózsa, a grá
nátalma, a szekfü, a napraforgó, 
a levél és a leveles ág fordul elő ál
talában e lepedők szélein. Természe
tesen nem együtt, együtt csak az 
úrihimzéses lepedőn. Az azonos 
növényi ornamensek csoportot alkot
va tűnnek fel a fő mintán és más ele
mekből létrejött növényi csoport a 
széllezáró mintacsíkon. Mindezek 
ugyancsak jelképekként vannak je
len. 

Az életfa a halálra és az újjászü
letésre emlékeztet, jelképezi a földi 
és az égi közötti kapcsolatot.5I A 
növényben végződő, hasonló megjele
nésű madárfarok ugyanezt szimbo
lizálhatja (egyik ága felemelkedő-égi 
kapcsolat, másik ága lehajló-földi 
kapcsolat). 

A virág általános európai jel
kép5 2 , a szerelmet, az ifjúságot 

jelenti. Nagy gazdagságban jelenik 
meg a Bibliában is, az Énekek éneke
ben. Lükő Gábor szerint a temetéssel 
kapcsolatos kultikus tárgyakon a vi
rág tulajdonképpen átalakult madár
szimbólum5 3 , azaz elnövényiesedett 
állatábrázolás, amely egyes esetekben 
némely textílián valóban megfigyel
hető. Egy bezenyei (Mosón m.) 
horvát halottas lepedőn Ács Anna fe
dezett fel hasonlót.54 Lükő Gábor 
szerint az elnövényiesedett madár a 
római katolikus, míg maga a madár 
a református közösségek díszítmény-
kincsére jellemző elsősorban.55 A je
lenlegi adataink sajnos nem elegendő
ek ennek sem a bizonyítására, sem 
a cáfolatára. 

A virágok között leggyakrabban 
előfordulók: a rózsa, a tulipán, a 
szekfü. A gyümölcsök közül pedig a 
gránátalma. Úgy vélem, hogy nem kü
lön-külön, egyedi jelentésükben al
kalmazták őket a halottas lepedőkön, 
hanem együtt jelentették ugyanazt 
még akkor is, ha külön jelentek meg. 
Mint virág és mint gyümölcs, a halál
lal véget nem érő életet, az élet fo
lyamatosságát, az újjászületést, a fel
támadást hirdetve/ 6 Az ágak és le
velek az elmúlás jeleiként kerülhettek 
e textilekre, azonban sohasem ön
magukban, hanem virágokkal vagy 
madarakkal együtt. Az elmúlást szim
bolizálva is mindig ott van az ábrázo
lásokban a remény: az újjászületés
ben, a feltámadásban való hit, ame
lyet így is közvetítettek a közösségek 
tagjaiknak. Hisz a halált nem az élet 
teljes megszűnésének, hanem az 
evilági élet végének és egy új élet 
kezdetének tekintették, a feltámadás 
reményében.57 

A geometrikus alakzatok közül 
a csillag, a pohár vagy kehely a leg
gyakrabban előforduló. Ezeken kívül, 
mint a fa vagy virág táplálója, meg
található a szív is, a rececsipkés pávás 
lepedőkön pedig a kereszt (a mada
rak bóbitájaként). 

A csillag az égbolt, Isten dicsősé
gének, a kehely vagy pohár pedig Jé
zus vérének jelképe a keresztény 
szimbolikában.58 Kérdés, hogy a ha
lottas lepedők díszítményeként va
lóban ezt akarták-e kifejezni ábrá
zolásukkal? A szív a szeretetet je
lenti5 9 , a kereszt pedig krisztusi jel
kép, a bűn fölötti győzelemé. Ez az 
élet igazi fája.6 ° 

A színekre vonatkozóan gazda
gabb helyszínen gyűjtött adatokkal 
rendelkezünk, főként Nyaradról, a 
Somló környékéről, valamint Erdély
ből: a Szilágyságból, a Kis-Küküllő 
vidékéről, Kalotaszegről, a Barcaság-
ból, sőt Moldvából is. 

A leggyakrabban alkalmazott szí
nek: a fehér, a fekete, a piros, a ró
zsaszín, a sárga, a zöld és árnyalatai 
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(türkiz, világos, sötét), a kék és ár
nyalatai (világos, égszín, sötét), a 
barna, a bordó, az óarany. A barna 
és a bordó keverékszínként is elő
fordul: vörösesbarna, sárgásbarna, 
sötétbordó (feketébe hajló), bordó
piros. A koporsók színeként: fehér, 
világoskék, rózsaszín, szürke, ezüs
tös, barna, sárgás, bordó, fekete. A 
koporsót borító textília pedig: fe
hér, fekete, sötétkék, lila és zöld 
színű volt. 

Nyaradon fiataloknak színeshímü 
vagy pirossal kivarrott, idősebbeknek 
fekete halottas lepedőt használtak. 
Általánosan alkalmazott volt a fehér, 
gyermekeknek a kék, a rózsaszín. 
Életkortól független volt a sárga is. 
A legidősebbek emlékezete szerint a 
gazdagok készíttettek sárga hímű ha
lottas lepedőt. Egyetlen alkalom, 
amikor színekben fejeződik ki a va
gyoni helyzet. Úgy gondoljuk, hogy a 
sárga ebben az esetben az aranyszál 
helyettesítője volt. 

A szőtt, csíkkal díszes halottas 
lepedők és halotti kendők, amelye
ket elsősorban Dél-Dunántúlról és 
Erdélyből ismerünk, feketével, bor
dóval, pirossal csíkozottak. A vagda-
lásos és keresztszemes halottas lepe
dőkön a varrott hím színe itt is meg
egyezik a Bakony és Balatonfelvidék 
falvaiban használtakkal. Kalotasze
gen, a Barcaságban és Zobor-alján 
nagyon kedvelt volt a sáfrány színű, 
sárga hímű halottas lepedő is. Er
délyben előfordult, hogy két színt 
alkalmaztak egyszerre halotti ken
dőn: a pirosat és a feketét. 

Fiataloknál általánosan használ
ták a világoskéket (legényeknek) és a 
rózsaszínt (leányoknak). Egyébként 
is a fiatalok ravatalát készítették el a 
legdíszesebben: a legszebb halottas 
lepedőkkel. Erdélyben szőttes ágy-
fű tűlvalókkal és halotti kendőkkel, 
világos, élénk színösszeállításban (ez 
az élénkség azonban nem közelíti 
meg a délszlávokét). A temetés kel
lékein kívül Kalotaszegen egész ke
lengyét, a Sárközben, Ormánságban, 
Torockón és Hétfaluban nagy meny-
nyiségű drága szőttest, hímzett díszű 
textíliát, kendőket temettek el az 
eladósorban lévő elhunyt leánnyal. 
Szilágyságban az ágyfütűlvalót a fák 
tetejével lefelé fordítva tették ifjú 
halottnak az ágyra (hidegágy).61 

A fekete Moldvában nem önma
gában álló: pirossal együtt használ
ták („fekete földú piros csokros") 
„halottas ágyravalón" is.62 A buko
vinai magyarok a leélt esztendők 
számát bizonyos színekkel jelölték: 
0—20 évig fehér, 20—50 évig barna, 
50 év felett fekete színt illett hasz
nálni.63 

A gyász színei tehát ugyanúgy 
meghatározottak voltak, mint a vise
letben alkalmazottak. 

Fél Edit szerint Európa területén 
az alap gyász szín a fehér volt6 4 , a 
többi erre rétegződött rá. A ma
gyar művelődéstörténetből ismert 
az életkor által meghatározott gyász 
színek alkalmazása, de a halál mód
jának színekkel való kifejezése is.6s 

Számos adat ismeretes a 17., de kü
lönösen a 18. századból. így pl. 
Apor Péter a vörös és a zöld színe
ket mint gyász színeket is bemutat
ja.66 Különösen behatóan foglalko
zik a színek szimbolikus jelentésé
vel Huizinga,61 bár vizsgált kor
szakunk idejére az a jelentéstartalom 
erőteljesen átalakult. 

A helyszíni adatgyűjtések alapján 
általánosan elmondható, hogy a 
fehéret mindenkinél használható 
gyász színnek tekintik. A fehéret 
azonban napjainkra teljesen kiszorí
totta a fekete, amely nemcsak a 
gyászt, hanem a bánatot, az öregsé
get egyaránt jelentette. A piros az 
ifjúság, a vidámság színe volt. Ha
sonlóan a zöld is, amely ezenkívül 
az újjászületést is jelképezte. A vilá
goskéket, rózsaszínt, esetenként a 
szürkét a fehér változataiként alkal
mazták. A sötétkék a feketét helyet
tesítette, a barna pedig az öregedő 
ember színe volt. Mindezeket az adat
szolgáltatókon kívül gazdag szakiro
dalmi adatok is alátámasztják.68 

Összegzésként elmondható: a ha
lottas lepedők a temetés pompáját 
emelték, s ugyanakkor a mindenre, 
kiváltképp az elköltözött és a hátra
maradt családtagok ez alkalommal ki
fejeződő kapcsolatára, a családtagok
nak az elhunyt iránt tanúsított és 
tárgyiasult érzelmeire éberen figyelő 
környezet számára nyújtottak látvá
nyosságot. A díszített lepedők hasz
nálatában hármas funkcióváltás fi
gyelhető meg. E textilek ékítményei 
és színei a készítők és használók ha
lállal és túlvilággal kapcsolatos elkép
zeléseit jelképekben megfogalmazva 
hordozzák. 

A végtisztességnek ez a formája 
eleven emberi kapcsolatból eredt, 
amikor a továbbélők az elhunytban 
a volt élőt és saját jövendőjüket lát
ták. A közösségek egészséges erköl
csi felfogása, a tízparancsolaton ala
puló, elfogadott normarendszere 
tette lehetővé a tisztességes eltakarí
tást, mert e közösségek életét még 
Isten jelenlétének érzése és a lélek 
végső számadásáról való el nem feled-
kezés töltötte be.09 A halál tényét a 
lélek halhatatlanságában való hit ne
mesítette meg, s ez a temetkezési 
szokásokban az élet továbbfolytatá
sának illúzióját juttatta kifejezés
re.70 
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Kaposvár, 1914. 359. DÖMÖTÖR 
Sándor i.m. 128. 

36. L! a jegyzetben felsorolt teljes iro
dalmat, valamint: VAJ KAI Aurél: 
Szentgál I. Bp. 1959. 315. U.ő: 
Szentgál II. Bp. 1987. 94. U.ő: A 
Bakony. Bp. 1959. 113. JANKÓ 
János: A balatonmelléki lakosság nép
rajza. Bp. 1902. 402. RÉSŐ-Ensel 
Sándor: Magyarországi népszokások. 
Pest, 1867. PAIS Sándor: Kcreszte-
lési, esketési és temetési szokások a 
göcseji szegek vidékén. Becsvölgye, 
1960. 50. (DREL Pápa) Kézirat. 
Itt köszönöm meg SZABÓ György 
lelkész-könyvtáros szíves segítségét. 
GELENCSÉR József: Az emberi élet 
nagy fordulóihoz kapcsolódó szoká
sok Sárkeresztesen. In: Alba Regia 
18. 1980. 145. KISS Géza: Ormány-
ság. Bp. 1937. 126. SAROSÁCZ 
György: Temetkezési szokások a ba
ranyai sokacoknál és bosnyákoknál. 
In: HOPPAL M.-NÓVÁK L. szerk. 
Előtanulmányok a Magyarság Nép
rajzához X. Bp. 1982. 234. és 236. 
TIMAFFY László: Szigetköz. Bp. 
1980. 176. SEBESTYÉN Ádám: A 
bukovinai andrásfalvi székelyek élete 
és története Madéfalvától napjainkig. 
Szekszárd, 1972. 200. CSETE Ba

lázs: Temetés a kalotaszegi Nyárszón. 
Ethn. 1942. 200. BOGÄTS Dénes: 
Történeti adatok a háromszéki szé
kely népszokásokhoz. Ethn. 1946. 
81. KODOLÁNYI János: Adatok 
Kápolnásfalu (Udvarhely m.) temet
kezési szokásaihoz. Ethn. 1947. 121. 
NÓVÁK László: Három város. Bp. 
1986. 351. ERDÉSZ Sándor: Nyír
ség. Bp. 1974. 280. DÖMÖTÖR Tek
la: A magyar nép hiedelemvilága. Bp. 
1981. 219-220. BÁLINT Sándor: A 
szögedi nemzet III. Szeged, 1978 -
79./2. 192. JUNG Károly: Az ember
élet fordulói. Újvidék, 1978. 140. 
valamint a 17. és 18. kép. FELHŐS-
NÉ CSISZÁR Sarolta: Temetkezési 
szokások a beregi Tiszaháton. Debre
cen, 1986. 25. és 27. BENCSIK Já
nos: Adatok a Hajdúságból a temet
kezés szokásának és hiedelemanya
gának kutatásához. A Déri Múzeum 
Evkönyve 1969-70. 432. és 443. 
FÉL Edit: Harta néprajza. Bp. 1935. 
110. DOMANOVSZKY György: A 
magyar nép díszítőművészete I. Bp. 
1981. 153-174. RICHTER M. Ist
ván: Halotti szokások Németprónán 
(Nyítra m.) és vidékén. Ethn. 1896. 
401 . ISTVÁNFFY Gyula: A borsodi 
matyó nép élete. Ethn. 1896. 281. 

37. V.o. KERECSÉNYI Edit i.m. 174. 
BÁLINT Sándor: Karácsony, húsvét, 
pünkösd. Bp.1976.357. 

38. V.o. KÓS Károly-SZENTIMREI Ju
dit-NAGY Jenő idézett munkáit a 
Szilágyságból: 140. és a Kis-Küküllő 
mentéről 183. 

39. V.o. S. LACKOVITS Emőke: Rokon
ság és temetkezési rend kapcsolata a 
Káli-medence falvaiban (a 19. század 
II. felétől a 20. század II. feléig). In: 
Kapcsolatok rendszere a Káli-meden
ce falvaiban a 18. századtól a 20. szá
zadig, szerk. S. LACKOVITS E. 
Veszprém, 1988. 189-213. FÉL 
Edit: Adatok a gyász színekhez és 
párhuzamok. Ethn. 1935. 6. 

40. V.o. GYÖRFFY István VISKI Ká
roly i.m. 275. DOMANOVSZKY 
György i.m. 153. 

41. KISS Ilona Révfülöpön élő nyárádi 
tanárnő szíves közlése, amelyet ez
úton is megköszönök. 

42. V.o. BÁLINT Sándor: Karácsony, 
húsvét, pünkösd. Bp. 1978. 

43. LÜKÖ Gábor: A magyar lélek formái. 
Bp. 1942.62. 

44. LÜKÖ Gábor i.m. 65. BÁLINT Sán
dor: Sacra Hungária. Népünk halál
élménye. Kassa, 1949. 186. 

45. KÓS Károly-SZENTIMREI Jud i t -
NAGY Jenő: Szüágysági magyar nép
művészet. Bukarest, 1974. 163. 

46. U.ott, 1! előző jegyzet: 139. 
47. V.o. TAKÁCS Béla: Bibliai jelképek 

a magyar református egyházművé
szetben. Bp. 1986. 81. 

48. V.o. PÉNTEK János: A kalotaszegi 
népi hímzés és szókincse. Bukarest, 
1979. 191. 

49. BÍRÓ Friderika: Göcsej. Bp. 1988. 
188. valamint TAKÁCS Béla i.m. 59. 

50. V.o. LÜKÖ Gábor i.m. 90. valammt 
TAKÁCS Béla i.m. 72. 

51. TAKÁCS Béla i.m. 9 0 - 9 1 . 
52. V.o. LÜKÖ Gábor i.m. 138. 
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53. Lükő Gábor i.m. 142. 
54. ÁCS Anna: Kultikus funkciójú lepel

szél. In: MÓDY Gy.-BALASSA L -
UJVÄRY Z. szerk. Néprajzi Tanul
mányok. Debrecen, 1982. 480. 

55. LÜKÖ Gábor i.m. 142-143 . 
56. V.o. KRESZ Mária: Virág és népmű

vészet Bp. é.n. 
57. BÁLINT Sándor: Sacra Hungária. 

Kassa, 1949. Népünk halálélménye. 
182. 

58. TAKÁCS Béla i.m. 118. és 136. 
59. S. LACKOVITS Emőke: Református 

úrasztali textíliák a Dunántúlról és a 
Kisalföldró'l. In: Komárom megyei 
néprajzi füzetek. 3. szerk. KÖRMEN
DI G. Tatabánya, 1988. 34-46 . 

60. TAKÁCS Béla i.m. 123-124. 
61. V.o. KÓS Károly-SZENTIMREI Ju-

dit-NAGY Jenő: Szilágysági magyar 
népművészet. Bukarest, 1974. 141. 
CSETE Balázs i.m. 200. 

62. KÓS Károly-SZENTIMREI Jud i t -
NAGY Jenő: Moldvai csángó népmű
vészet. Bukarest, 1981. 275. 

Objekteinheiten ähnlicher, schmük-
kender und zumeist gleicher Funktion 
bezeichnen wir im ungarischen Sprach
raum auf der Grundlage ihrer Verwendung 
als Totenlaken. Sie stellen unter den Kult
gegenständen eine Objekteinheit mit der 
längsten Lebensdauer dar. Das erklärt 
ihre Zugehörigkeit zu den kultisch-rep
räsentativen und Totenkultgegenständen. 

Das Leichentuch als Grablaken kann 
man in den Kulturgeschichten aller Völ
ker der Erde antreffen. Für die Chris
tenheit ist das Grabtuch Jesu Christi 
am wertvollsten. Der Gebrauch des 
Grablakens ist in Europa und auch in 
unserem Lande bis in das Mittelalter 
zurückverfolgbar, was neben seltenen 
archäologischen Funden geschriebene 
und gezeichnete frühere Angaben be
stätigen. 

In der volkskunstlichen Sammlung des 
Veszprémer Dezső Laczkó-Museums wer
den Leichentücher und Fragmente von 
Tüchern aufbewahrt. Diese wurden in der 
2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, im 19. 
Jahrhundert und in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts hergestellt. Die 
Gruppe mit der größten Stückzahl bil
den die vogelartig geschnittenen, mit 
weißer und bunter Seide gestickten, 
aber man kann unter ihnen auch spit-
zennetzige, pfauenartige und kreuzstich
artige antreffen. Ihre Schmuckwerke: ein 

63. BOSNYÁK Sándor: A bukovinai ma
gyarok hitvilága. Folklór Archívum 
16 .1984 .141 . 

64. FÉL Edit: Adatok a gyász színekhez 
és párhuzamok. Ethn. 1935. 16. 

65. V.o. BALASSA Iván: A magyar gyász 
színek kérdéséhez. Ethn. 1945. 6 9 -
70. 

66. APOR Péter i.m. X. cikkely. 6 7 - 7 3 . 
67. Johann HUIZINGA: A középkor al

konya. Bp. 1979. 269-271 . 
68. V.o. a már felsorolt szakirodalom jel

zett helyeivel. 
69. BÁLINT Sándor: Sacra Hungária. 

Kassa, 1949. Népünk halálélménye. 
182. és 185. 

70. Kay-BIRKET-SMITH: A kultúra ös
vényei. Bp. 1969. 277. 

71. Mezőkeszüben szőttes, kötéses volt a 
halottas lepedő. Volt, aki az elhunyt 
alá tette úgy, hogy a rövidebbik dí
szes vége a fejnél kilógott. De gyakori 
volt, hogy a testet becsavarták a ha
lottas lepedőbe, alája cifra hímes ken
dőt tettek kettőt, s ez két oldalt ki
lógott a koporsóból. 

die Seele darstellender Vogel, Hirsch und 
Pelikan sowie die Auferstehung, die 
Wiedergeburt bedeutenden Blumen, Le
bensbäume und Früchte. Der Symbol
gehalt jeder Motiveneinheit ist außer
ordentlich abgestuft. Nicht nur ihre Mus
ter, sondern auch ihre Farben waren 
symbolisch, zumeist paßten sie sich an 
die Lebenszeitalter des verstorbenen an. 
Außer weiß und schwarz wurden- gelb, 
grün und ihre Nuancen, blau und sein 
Nuancen sowie bordeauxrot und braun 
benutzt. 

Bei ihrer Anwendung können wir drei 
Perioden unterscheiden: 

1. Es diente als Leichentuch und in 
der ältesten Form beerdigte man den To
ten darin eingewickelt. 

2. Es diente als Laken und (oder) wur
de als Augenabdeckung verwendet, die 
Totenbahre abdeckend. 

3. Der ursprünglichen Funktion und 
der Verzierung entzogen (einfaches weißes 
Laken mit Spitze umrandet) zur Abdek-
kung der Bahre ungestaltet. In den Jahren 
nach 1960 wurde ihre Benutzung völlig 
eingestellt. Die Änderung ihrer Funktion 
zog auch eine Änderung der Verzierung 
nach sich. Das Leichentuch war ein Teil 
der Mitgift, man fertigte es selbst oder 
ließ es anfertigen, später wurde es ver
erbt, schließlich im letzen Zeitraum 
seiner Verwendung wurde es unter Ver
wandten und Nachbarn ausgeliehen. 

Ugyanezt tapasztalta Kerecsényi Edit 
Hetesben is. Az elhunyttal elteme
tett halottas lepedő a koporsóban 
alulra került és a fejnél díszes vége ki
lógott. Több ilyen lepedőt őriz a 
nagykanizsai Thury György Múzeum 
néprajzi gyűjteménye és több, a szá
zad első feléből származó fénykép is 
igazolja ezt. Az adatokért Kerecsényi 
Editnek mondok köszönetet! 

Itt köszönöm meg valamennyi kedves 
somlószőlősi, somlóvásárhelyi, nyárádi, 
balatönhenyei, köveskáli, kővágóörsi, 
szentbékkállai, mindszentkállai, kékkúti, 
salföldi, egeraljai, nemesvámosi, lókúti, 
veszprémfajszi, tótvázsonyi, magyarpolá-
nyi, szentgáli, csipkereki (Vas m.), mo-
noszlói adatszolgáltatómnak sok szíves 
segítségét. 

A fényképeket NAGYVÁRI Ildikó készí
tette. 

Die Leichentücher erhöhten den Be
stattungspomp und boten zugleich für 
alle, besonders für die sich in diesem Fall 
zwischen den verzogenen und verbleibenen 
Familienmitgliedern ausdrückende Ver
bundenheit und für eine wach auf das 
Familienmitgliedern für den Verstorbenen 
bezeugte und bekundete Mitgefühl achten
de Umgebung ein Schaustück. Sie gehör
ten zur Repräsentation der Verstorbe
nen. Zur Abdeckung der Totenbahre um
gestaltet waren sie nur noch deren Zube
hör. 

Die Verzierungen und Farben sind 
getragen von den in Symbolen gefaßten 
Vorstellungen der Hersteller und Benutzer 
über den Tod und das Jenseits. 

Diese Form letzter Ehrung entsprang 
lebendiger menschlicher Verbundenheit: 
die Weiterlebenden sahen im Toten den 
gewesenen Lebenden und die eigene Zu
kunft. Sie machte es der Gemeinschaft 
möglich, auf eine gesunde und anerkannte 
Normordnung dem Toten die Ehre zu er
weisen, weil das Leben der Gemeinschaft 
vom Gefühl auch von der Gegenwärtigkeit 
Gottes und dem Wissen um die letzte 
Rechenschaft der Seele erfüllt war. Die 
Tatsache des Todes veredelte der Glaube 
an die Unsterblichkeit der Seele und in 
den Bestattungsgebräuchen kam die Illu
sion vom Weitergehen des Lebens zum 
Ausdruck. 

EMŐKE S. LACKOVITS TEXTILKUNST DES BEZIRKES VESZPRÉM II. 
LEICHENTÜCHER 




