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344Domonkos Ottó : Halotti arcképek Sopronban 

A Soproni Szemle jelen száma a születés és a halál köré sorolható szokásokat, hagyományokat, írott és
tárgyi emlékeket kívánja feltárni és bemutatni. Viselettörténeti és népmővészeti kutatásaim során,
amelyre a Soproni Múzeum gazdag anyaga indított, nagyszámú halotti lepedıvel találkoztam a 19.
századból. Történeti múltjukat kutatva már 1953-ban szembe ötlött a Csatkai Endre szerkesztésében
megjelent mőemléki topográfiában egyházi elıképük Zichy László városplébános (†1674) halotti
ábrázolásán.81(81) Polgári elıképük pedig Lackner Kristóf polgármester (†1631) ravatalképén látható,
amelyet a soproni Evangélikus Egyházközség győjteménye ıriz. Mindkét ábrázoláson kiemelt helyet
kap a hímzett lepedı és a párnák és a ravatal más részleteinek bemutatása. A halotti arcképek azonban
ennél jóval több tanulsággal szolgálhatnak a kutatás számára. Ismerkedjünk meg közelebbrıl is e
sajátos mőalkotások Soproni történetével!

A halottaknak állított emlékek több fajtáját ismerjük Sopronban. Sírkövek, kriptakövek nagy számban
kerültek elı a Szent Mihály templomból, valamint a körülötte lévı temetıkertbıl, ezek 16–18.
századiak. A belvárosi Bencés (Ferences) templomból 14–19. századi, a Szent György templomból
16–18. századi példányok ismertek.82(82) A legjelentısebb együttes az evangélikus temetıbıl került a
városi múzeum sírkertjébe 1913-ban.83(83) E gazdag emlékanyaggal e tanulmányban csak érintılegesen
foglalkozunk.

1. kép. Epitáfium. Sopron, 1590 körül.

345A kıbıl faragott síremlékek mellett a 17. században szokás volt fából faragott halotti emlékeket,
epitáfiumokat is elhelyezni a templomokban. A díszesen faragott, bibliai idézetekkel, az elhunyt
személyre vonatkozó feliratokkal ellátott epitáfiumok legismertebb példányait a felvidéki protestáns
templomokban találjuk. Valószínő, hogy Sopronban is voltak ilyenek, azonban ezek elpusztultak.
Mindössze egy töredéket ismerünk, amely a Szt. Mihály templomból került a Soproni Múzeum
birtokába (1. kép). A fatáblára festett kép az epitáfium alsó részéhez tartozhatott, s egy népes család
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pusztulásának állított emléket. A három nemzedéket magába foglaló 14 tagú családból csak egy idıs
hölgy maradt életben, valószínőleg ı volt az epitáfium állíttatója. A jellegzetes spanyolgalléros viselet
az idısebb és a fiatalabb férfiakon és leányokon, asszonyokon egyaránt megfigyelhetı. A fejük fölött
levı vörös keresztjel, amit két párnára fektetett, bepólyált csecsemıre is ráfestettek, jelzi halálukat. Az
idıs hölgy gyászruhát, fekete bı köpenyt visel, arcát, száját fehér kendıvel burkolta be, amint az a
járványos idıben szokás volt. Úgy véljük, a családtagok pestisjárvány áldozatai lehettek. A hölgy fején
prémes süveg látható. A család címerét eddig nem sikerült megfejteni, bár erre az 1950-es években
Tompos Ernı soproni heraldikus már kísérletet tett. A címerben látható ellenzıs kalap fölé nyíllal átlıtt
szívet festettek. A Szent Mihály templomban felállított, a kalapos céh által fenntartott oltár okán talán
arra gondolhatunk, hogy az epitáfiumon is egy módos kalapos család emlékét ırizték meg. Az
epitáfium készítését Csatkai Endre az 1590 körüli idıre keltezte.84(84)

A 17. századból számos ravatalképet ismerünk. Halotti képmás festetése fıúri, egyházi, de jó polgári
körökben is szokásos volt. Ezeken az elhunytat párnákon, díszes halotti lepedın, vagy szınyegen fekve,
ünnepi ruházatban, háromnegyed vagy egész alakban jelenítették meg. Az elsı ismert soproni
ravatalkép Lackner Kristófot ábrázolja. Csatkai a festménynek csak a reprodukcióját ismerte; azóta a
kép elıkerült, és ma az evangélikus egyház birtokában van (2. kép).85(85) A polgármestert 1631.
december 29-én érte a halál, temetésére pedig 1632. január 4-én került sor nagy pompa mellett, amint
errıl Kovács József László könyvébıl részletesen tájékozódhatunk. Ha a ravatalképet és Lackner
1611-ben metszett félalakos önarcképét összehasonlítjuk, szinte teljes azonosságot találunk. A
szakállas-bajuszos arc itt is méltóságteljes. Az elhunytat a ravatalképen a portréján szereplı
spanyolgallér nélkül látjuk. Felsıruhája a magyar hosszú dolmánynak megfelelıen, magasan záródó
nyakkivágással, hosszú ujján visszahajtott kézelıvel, tizenkét gombbal záródik. Derekát keskeny öv
szorítja össze. A nyakát kétharmad részben körülölelı gallér kivehetı, a gombokat bizonyosan ezüstnek
tarthatjuk. Visszahajtott fehér kézelıje festészetileg kiemelt szerepet kapott, a kezében tartott
imakönyvvel együtt. Ezt a jellegzetes polgári öltözetet az 1679-bıl fennmaradt soproni
szabásmintakönyv 11. remekrajzán fedezhetjük fel, „Die Bürger Rock” címen. Teljes hossza közel két
rıf (150 cm), ujja hossza 5/4 rıf (85 cm), nyilván a visszahajtható kézelıvel együtt. Az öltözet deréktól
lefelé, közel fele hosszúságban, 346rendkívüli módon kibıvült, elıkelı ráncolódással méltóságot adva
viselıjének. Összesen 24 rıf gyapjúposztó felhasználásával készült.86(86)

Lackner Kristóf polgármestert tehát egyik ünnepi öltözetében temették el. Ezt azért is hangsúlyozzuk,
mert tudjuk, hogy a halotti öltözet készülhetett hamisvarrással, amint errıl Ember Mária tudósít a
16–17. századi sárospataki kriptaleletek bemutatásakor.87(87) A váci szabók remekelıírásai végén a 22.
tételben „Megholt embernek köntösét” is tudni kellett lerajzolni.88(88) Néprajzi irodalmunkban Flórián
Mária „Halóruha – gyászruha” címő dolgozatában a gyász színeivel is foglalkozott, kiemelve az
elıkelı vörös színő hímzések, öltözetek jelentıségét is.89(89)
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2. kép. Lackner Kristóf a ravatalon, 1631.

A ravatalozás módját illetıen fontos és rendkívül szép, díszes a kissé megemelt felsıtest alá helyezett
két párna. A párnák szegélyét mintegy három ujjnyi vörös szıttes csík foglalja be; fölötte ugyancsak
vörös fonállal hímzett körbefutó csokrokkal, levelekkel, indákkal találkozunk. A fehér lepedı
szegélyének díszítése nem látszik. 347A gyászt kifejezı feketehímzés általános gyakorlata helyett itt a
rangot, méltóságot hangsúlyozó vörös hímzéső párnák használata tudatos választás lehetett. 

A második jelentıs halotti arcképünk Zichy László városplébánost ábrázolja a ravatalon, 1674-bıl (3.
kép).90(90) A képen a katolikus liturgiának megfelelıen gyászornátusban helyezték ravatalra az elhunyt
plébánost, akinek jelentıs szerepe volt az evangélikusoktól visszavett templomok igazgatásában.
Csipkeszegélyes párnáját pedig indásleveles gránátalmás sárga és zöld színő hímzés díszíti a két szélén.
Ez halotti lepedıjén is megismétlıdik áttetszı változatban, jelezve, hogy szélét 8–10 centiméter széles
csipke veszi körül. A képet Wolfgang Popp festı készítette, aki Soproni polgár is volt.91(91)
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3. kép. Zichy László György városplébános ravatalképe, 1674.

A 17. századból több soproni arcképet nem ismerünk, de a soproni Központi Bányászati Múzeum ırzi
Freiseisen Györgynek, a selmecbányai kincstári aranybánya fıgondnokának félalakos halotti arcképét
1603-ból.92(92) Ez az egyik legkorábbi magyarországi ravatalkép. Számunkra azért is érdekes, mert a
halottat a korban jellegzetes spanyolgalléros viseletben ábrázolták. Itt a rangot és méltóságot a fehér
fodorgallér emeli ki, a karakteres fej szinte ezen nyugszik, jobb kezében piros szegfőt tart. 
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4. kép. Gróf Jankovich Antalné, szül. Kiss Katalin egészalakos ravatalképe. 
Dorfmaister István, 1792.

348Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a három, Sopronban ırzött 17. századi ravatalkép e mőfaj
jellegzetességeit mutatja. Ezen túl, számos viselettörténeti, textiltörténeti megfigyelésre ad alkalmat. A
17. századi soproni hagyatéki leltárak szintén tartalmaznak halotti arcképekre vonatkozó adatokat.
1631. március 5-én Melchior Coressen nemesember Ágnes nevő özvegye végrendeletében említi férje
halotti arcképét „Hernn Coressen seeligen contrafet” megnevezéssel. Ugyanezen évben április 5-én
Salomon Ehinger özvegyének leltárában olvashatjuk „Hernn Salomon unnd seiner hausfrauen
seeligen Conterfeen.”93(93) További kutatással bizonyára még több ilyen adatot lehetne összegyőjteni,
amelyek segítségével képet kaphatnánk a ravatalképek festésének elterjedtségérıl. A mőfaj
mővészettörténeti jellegzetességeit Csatkai Endre a következıképpen foglalta össze: „Ami a tárgyat
illeti, halott ember arcképét, a 17. század magyar anyagában nem egy ilyen tárgyú kép ismeretes; tán
nem túlzok, ha azt mondom, a Zichy-képen az arc kitőnı kidolgozásához hasonlót nem találni köztük.
Ez a meglévı elsı soproni ravatalos képünk, de hagyományosnak lehetne mondani, mert eléggé
folyamatos a soruk.”94(94)

A 18. század ravatalképei nem maradtak ránk. Csatkai Endre is csak hagyatéki leltárak szőkszavú
adataiból következtet meglétükre. Ezt írta: „A hagyatéki leltárakból hamarjában az alábbiakat tudom
említeni: 1706. Dobner Jánosné két halott 349gyermekérıl birtokolt képmást, ezek 1722-ben hasonlóan
hagyatékban merülnek fel, utánuk nyomuk vész. 1716-ban Teschner Lırinc mészáros hagyatékában
egy nagy kép szerepel: halott ravatalon. (Ein grossen contrefait eines verstorbenen auf einen Toden
gerüst.) Gensel Ádám neves tudós és orvos hagyatékában tán ilyen kép, amely halott öccsének
képmásaként kerül említésre: defuncti Ehnl contrefait. 1727-ben Metzger J. Ehrenreich nejének
hagyatékában halott gyermekének arcképét írják le.”95(95) 

Dorfmeister István munkásságából sem hiányzik a halotti képmás. A szóban forgó kép korábban
Szilsárkányban volt, a Baditz-család birtokában, Jankovich Antalnét ábrázolja 1792-ben (4. kép).96(96)

A ravatalképen gyertyák között láthatjuk az elhunytat, sejtelmes, szórt fényben. Bár a kompozíció
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hasonló a 17. századból ismertekhez, mégis más. Elsısorban abban érezhetı a változás, hogy
érzelmeket fejez ki a festmény. Amíg a 17. századi ravatalképek reprezentatív megfogalmazásában az
elhunyt tekintélye és társadalmi rangja dominált, addig a 18. században az érzelmek, a múlandóság
miatt érzett fájdalom is szerepet kapott.

A 19. században folytatódott, de megváltozott a halotti arcképek festésének hagyománya. Az e korból
ismert soproni ábrázolások a korábbinál sokkal kötetlenebb kompozíciók. Többnyire csak a halottak
arcát, a ravatal részletét ábrázolják. Az ismertetett képeken az egyéni fájdalom kifejezése és a halott arc
megfestése lesz az elsıdlegesen fontos.

Id. Storno Ferenc 1854-ben meghalt Lujza nevő kislányát festette meg halotti ágyán, kibontott fekete
hajjal (5. kép).97(97) A kép alatt a festı kézírásával: „Loise Storno gest. den 26sten Februar 1854.
gemalt von Franz Storno Senior Ödenburg Sopron”. Ifjabb Storno Ferenc késıbbi feljegyzése a
következı: „Meine ältere Schwester Franz Storno junior”. İ festette meg azután 1907-ben édesapja
halotti képmását (6. kép).

A következı arckép Zügn Kláráról készült. A leány huszonkét évet élt (1834–1856). Halotti portréját
Csatkai Endre meghatározása szerint Fleischmann Ágoston festette. A müncheni festımővész
pasztellel, mellképen ábrázolta a hajadont, kibontott fekete hajjal, rózsakoszorúval a fején és mellkasán
(7. kép).98(98)

A 19. század ismert soproni festıje, Hauser Károly szülei halotti képét festette meg. Édesapját, aki
asztalos mester volt, ünnepi zakójában láthatjuk a festményen, feje alatt a hagyományos halotti
párnával (8. kép). Édesanyját fején fekete, arcát körülölelı és az álla alatt megkötött, fodros fıkötıben
ábrázolta. Az ı halotti párnáját virágfüzérrel vették körül (9. kép). Az elhalálozás idıpontját nem
jelezte a mővész a képeken, de tudjuk, hogy Hauser Károly apja 1888-ban hunyt el.



23

3505. kép. Storno Lujza halotti képe. Storno Ferenc, 1854.
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6. kép. Id. Storno Ferenc ravatalképe. Ifj. Storno Ferenc? 1907.
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7. kép. Zügn Klára ravatalképe. Fleischmann Ágoston, 1856

351A technikai haladást híven követték Sopronban, így a fényképezés is korán szerepet kapott a halotti
kultúrában. Errıl a soproni fotózásról megjelent publikációk tanúskodnak.99(99) A legkiválóbb
fényképészek, Rupprecht Mihály, Tiefbrunner Sándor, Stagl Ferenc elsajátították azt a technikát,
amellyel egy képet porcelán felületre lehetett átvinni és fixálni. Ennek nyomán az 1880–1890 körüli
idıktıl új szokás honosodott meg: arcképeket ragasztottak a temetıi síremlékekre, legtöbbször ovális
formában. Ezzel a gyakorlattal a 20. században is gyakran találkozunk, sıt napjainkban is
353készülnek hasonlók és láthatók a Szent Mihály temetıben. A Soproni Múzeum győjteményébe egy
házaspár, Petz György és felesége, lemezei kerültek be. Petz Károly posztónyíró, majd kelmefestı
ajándékaként jutottunk e becses emlékekhez. A mellképes felvételek porcelán másolatai kiváló
minıségőek (10–11. kép).100(100)
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3528. kép. Hauser Károly id. asztalosmester ravatalképe. Hauser Károly, 1888.

9. kép. Hauser Károly felesége. Hauser Károly, 1888 körül.
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10. kép. Petz György posztónyíró sírkıképe,
1900 körül.
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11. kép. Petz Györgyné sírkıképe, 1900 körül.

A 20. századból számos olyan amatır felvételt is ismerünk, amelyeken ravatalon fekvı családtagokat
örökítettek meg. A Soproni Múzeum Török Mihály gombkötı és felesége ravatalképét ırzi a család
leszármazottainak ajándékaként (12–13. kép).

Halotti síremléken, bár ritkán, de szoborban is megörökítették az elhunyt személyt. Az egyik ilyen ritka
emléket a bencés templomban találjuk, Gróf Széchenyi Antal mellszobrát. A síremlék piramisának
tetején elhelyezett büsztöt egy bécsi szobrász faragta. A templomban volt Széchenyi kripták
felszámolása után, 1780 körül készült ez az emlékeztetı alkotás.101(101) 

A másik dombormővő portrét a Szent Mihály temetıben találjuk az úgynevezett öregtemetıben. A híres
soproni borkereskedı család, Russ János kriptájának homlokzatán látható az 50 cm átmérıjő bronz
arckép. A szobor úgy jelenik meg, mintha a családi 354sírbolt felett ırködne a családfı (14. kép). Ide
temették 1993-ban unokája, Scholz János világhírő magyar csellómővész hamvainak egy részét is.
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Az ismertetett halotti képek csak elszórt példái voltak a tiszteletadásnak és az elhunyt emléke
megırzésének. A 16. századtól napjainkig sorolt példák a hagyomány továbbélését és változását
szemléltetik. Bizonyosak vagyunk abban, hogy a kutatás további tárgyi és írott emlékeket derít még fel.

12. kép. Török Mihály gombkötı a halottas ágyon, 1930 körül.
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13. kép. Török Mihályné a halottas ágyon, 1930 körül.


