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14. kép. A Russ-család síremléke a régi Szent Mihály temetıben. Johann Russ arcképe, 1884.
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355Kelemen István : Temetéssel kapcsolatos rendelkezések a Sopron
vármegyei jobbágy-végrendeletekben  a 18. század el ejétıl 1848-ig

A közeljövıben megjelenı, Sopron vármegyei jobbágy-végrendeleteket tartalmazó
forráskiadványban102(102) az 1713 és 1847 közötti idıszakból a vármegye 42 helységében készült, 185
darab magyar nyelvő testamentum található. A testálók mindegyike földesúri joghatóság alatt álló
személy volt, így közöttük mezıvárosi polgárt és falusi jobbágyot egyaránt találunk.

A végrendeleti rendelkezéseket (testationes) három nagy csoportba oszthatjuk. Legtöbbjük öröklési jogi
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(örökösnevezés, hagyományrendelés) rendelkezés, kisebbik hányaduk nem öröklési jogi jellegő (pl.
gyámnevezés), és vannak közöttük nem jogi jellegőek is. Utóbbi csoportba tartoznak azok a
kívánalmak, amelyek a végrendelkezı (testator) eltemetésével kapcsolatosak. A végrendeletek három fı
szerkezeti egységre tagolódnak, ezek: bevezetés, tárgyalás és záradék.103(103) Az örökhagyó
rendelkezéseit általában a középsı rész tartalmazza, de a végrendeletek egy részében már a
bevezetésben megtörténik a testáló elsı rendelkezése, igaz, nem vagyonáról, hanem elıször lelkérıl,
majd testérıl. Éles kontraszt figyelhetı meg a halhatatlan lélek és a romlásra ítélt test („férgek
elledelit”104(104), „rothadás alá vettetett”105(105)) között. A lelket Isten kezébe, a testet pedig annak
anyjának, a földnek ajánlják, ahonnan az – az ószövetségi tanítás szerint – származik.106(106) Csákán
Pál kapuvári testáló végrendeletében (1828) ez így hangzik: „[…] lelkemet ajánlom az én Teremtö
Istenemnek, Testemet pedig az eö Anyának a földnek, a honnénd eredett.”107(107) Gyakori az a
megoldás is, amikor a lélekrıl és a testrıl való intézkedés már a tárgyalási részben történik. Erre példa
a peresztegi Kovács György 1786-os testamentuma:

„1mo Elsıben, és mindenek elıtt ajánlyom Lelkemet az eı mindenható Teremtı Urának, és Istenének
alázatosan, és szünhetetlenül kérvén ıtett, hogy az ı vég nélkül való irgalmassága, és a Jesus
Kristusnak érdemi által ki azt, az eı kesérves kénszenvedése, és halála által meg váltotta, tegye
men[n]yei Sz[ent]: országának örökösévé.

2do Másodszor. Mivel az Emberi Test földbül lett, és ha a Lélek el vál tıle, uijra földe lészen, Testemet
a föld gyomrában ajánlyom, és annak azt, mint Annyának hagyom, akarván hogy sorsom szerént abba
temettessék”.108(108)

Ez az általános rendelkezés a testrıl – hogy az a földbe temettessen – szinte minden végrendeletben
megtalálható. A legtöbb testáló azonban, ha említést is tesz 356temetésérıl, általában megelégszik
annyival, hogy az „tisztességes” legyen. A végtisztességrıl szóló konkrétabb, részletesebb intézkedések
a tárgyalási részben kapnak helyet. A következıkben azt mutatjuk be, hogy a Sopron vármegyei
jobbágyok miként gondoskodtak temetésük anyagi feltételeinek megteremtésérıl, milyen speciális
kívánságokat fogalmaztak meg végakaratukban a temetés módjával kapcsolatban, és kinek a feladatává
tették a végtisztességrıl való gondoskodást.
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A temetéssel összefüggésben felmerül ı költségek biztosítása

A temetési kiadások fedezésére pénzösszeget, nem ritkán a legkülönfélébb ingó és ingatlan
vagyontárgyaikat rendelték az örökhagyók.

Készpénzét fordította a felmerülı költségekre Mihályiban Varga Mihály (1775), aki 25 forintot szánt
szentmisékre és tisztességes eltemettetésére.109(109) Csepregen Mészáros István 16 forintnyi készpénzét
hagyta temetésére („böcsületessen takartassanak el”), a fennmaradó összeget pedig feleségére
testálta.110(110) Bán János csepregi lakos 3 forint készpénzkövetelését szánta temetésére.111(111)

Hasonlóan rendelkezett kintlévıségérıl Horváth Veronika Páliban, aki 20 forintnyi anyai jussát, mely
bátyjánál volt, hagyta „eltakaréttás”-ára.112(112) A kapuvári Szabó Annának 63 forintnyi zálogpénzébıl
a végrendelkezés idıpontjáig unokája 30 forintot még nem adott meg. Ebbıl a 30 forintból a testáló 15
forintot fordított „eltakartatás”-ára.113(113) Farkas Katalin csepregi özvegyasszonynak 50 forint



33

móringpénzzel és 28 forint szénaárral tartozott mostohafia. Ebbıl 30 forintot kegyes hagyományként a
csepregi Szent Katalin-templomra és a boldogasszonyi templomra hagyományozott. A fennmaradó 18
forintról úgy rendelkezett, hogy abból „fizettessen ki a tislér,114(114) sir ásó, a többi osztassék fel a
templom ajtónál álló szegényekre”.115(115) Boros Mihály 1842-ben Páliban unokaöccse kötelességévé
tette eltemettetését, mivel a nála lévı 20 váltóforintnyi tartozását örökre elengedte neki. Volt két pár
fehér ruhája, azokat annak szánta, aki majd halotti ágyán felöltözteti.116(116)

Többen ingatlanuk értékét fordították temetésükre. 1725-ben Kiss Anna kiscenki lakos a peresztegi
határban található rétjét azzal a feltétellel (conditio) hagyta urának, hogy abból 3 forint értékben
szolgáltasson lelki üdvéért szentmisét, emellett pedig temettesse el „az föld gyomrában
becsületessen”.117(117) Petrics Szabó János kapuvári jobbágy 1738-ban úgy rendelkezett, hogy egyik
rétjét zálogosítsák el húsz forintért, az így kapott pénzt pedig fordítsák temetésére.118(118) Üstökös
György lövıi jobbágy szóban tette meg végsı akaratát. 1802-ben két tanú vallomásának segítségével
rekonstruálták a 357testamentumot, akik elmondták, hogy „Egy kis szıleje volt az Lıvei hegyen, és egy
darabb Irtás földje volt amellyeket Szent Misére, és temetéssére hadta.”119(119)

Egyesek valamely lábasjószáguk eladásából befolyt vételárat rendelték a temetési kiadások
kiegyenlítésére. Bakonyi Anna Kapuváron (1727) egyik tehenének, a szováti Öreg István (1770 körül)
ökörborjújának szánta ezt a sorsot.

Az örökhagyók közül többen gabonájuk, termésük értékérıl rendelkeztek. Így tett 1750-ben a nagycenki
Goda János, aki 10 köböl (közelebbrıl meg nem nevezett) gabonáját és 3 köböl búzáját hagyta
„takarulására”.120(120) Nagy Istvánné szováti jobbágy végakarata (1770) szerint búzáját rostálás után
el kell adni, majd árát „takarítására” kell fordítani.121(121) 1775-ben a nagycenki László Erzsébet az
ıszi és a tavaszi termésnek, valamint a várható szılıhaszonnak az ıt megilletı fele részét házastársára
testálta, hogy azokért eltemettesse.122(122) A hidegségi Galambos Mihály (1791) úgy gondolkodott,
hogy két hold földjében lévı vetésbıl származó termés úgyis a házánál fog maradni, ezért halála esetén
felesége és cselédei abból „bütsületessen” temessék el. Ifj. Horváth István csepregi lakos (1776)
gabonájának árából, 50 forintból 10 forintot rendelt „Böcsületes Takartatás”-ára.123(123) Horváth Jutka
lózsi jobbágyasszony végakarata szerint húsz kereszt gabonáját cséplés után értékesíteni kell, a
vételárat pedig a temetésre kell fordítani, a fennmaradó összegbıl pedig lelki üdvéért szentmiséket kell
mondatni.124(124) Amikor 1808-ban a csepregi Farkas Katalin megtette végsı rendelését, mostohafia

17/8 köböl búzával és 24/8 köböl rozzsal tartozott neki, emellett saját magának is volt 4 köböl rozsa.

Ebbıl fél köböl rozs kiadását kérte a szegény Máté pásztor számára, a többit értékesíteni kívánta, a
befolyt vételárat pedig a temetési költségekre szánta.125(125) Páliban Horváth János 1840-ben többek
között azzal a feltétellel hagyta 2 hold irtásföldjének vetését menyére és annak férjére, hogy eltemetése
is ıket illesse.126(126) Egy esetben példát találtunk arra, hogy az örökhagyó húst rendelt temetésére: „A
mi némı s[alva]. v[enia]. Disznó hus vagyon, abbul a takartatásomra a mennyi szükséges vegyenek, és
a mi meg marad, légyen a szegény Árvámé.” – áll a peresztegi Bánovits István 1786-ban kelt
testamentumában.127(127)

Intézkedést találunk gazdasági eszközökrıl is. Pintér Pál gartai testáló (1821) szekerét és ekéjét fiaira
hagyta azzal, hogy amennyiben elhalálozik, értékesítsék azokat, 10 forintot adjanak lelkéért
szentmisére, és temetése is „azon Szekér árábul tellyen ki”, a többit pedig osszák el egymás
között.128(128) Kondor Márton (1762) Szécsényben egy prést hagyott temetésére.129(129) 

Többen közelebbrıl meg nem nevezett vagyontárgyaikat (házi eszközök) és ruhanemőjüket hagyták a
temetésükkel felmerülı költségekre. Felber Bariska kövesdi özvegyasszony 358háza értékesítésébıl a
hagyományok kiadása után fennmaradt összeget, valamint házi eszközei és ruhái eladásából befolyt
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vételárat szánta végtisztességére és lelke üdvéért mondandó szentmisékre.130(130) „Ezeken kivül pedig
valami tulajdon Jovaim találtotnak ha mindgyárt föly nintsenek is irva ely adassék, és a bé jött
Summábul meg nevezett tsekély adósságom ki füzettessik a többi pedig szegényekre, és takartatásro és
a hová szüksiges ki osztassék.” – olvashatjuk a gartai Magyar Panna 1806-os végakaratában.131(131)

Varga Erzsébet páli lakos végrendeletéhez külön specificatiot mellékeltek, ami felsorolta a testáló azon
ruháit és más javait, amelyeket az örökhagyó akarata szerint árverésen kellett értékesíteni, majd a
befolyt összeget temetésére fordítani.132(132) Czukor Bözse Barbacson egyértelmően kinyilvánította,
hogy ruháit nem hagyja senkire, hanem csak „az takartatasaro”.133(133)
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Rendelkezések a temetés módjáról

Viszonylag kevés intézkedést találunk a temetés mikéntjérıl. A testálók általában megelégedtek a hitük
szerinti (túlnyomórészt római katolikus) szertartás kikötésével. 1713-ban a nagycenki Németh Erzsébet
testamentumában ez így fogalmazódik meg: „[…] ez el rothatando Testemet rendeltem a Romai Anya
Szent Egyháznak bé vett szent szokása szerént a feöldnek mellyből származott szegén rendemhez
képest misével, és praedikatioval viszha adatatni.”134(134) A katolikus szertartás fontosságát
hangsúlyozta az ugyancsak nagycenki László Erzsébet is, aki azt akarta, hogy teste a helységben
szokásos „keresztényi mód és szokás szerént takarétassék ell.” Kikötötte továbbá, hogy a helyi
templomban lévı kriptába temessék, férje egy 16 forint értékő kıkeresztet készíttessen, amit elsı férje
sírhelyére állíttasson, és vésesse rá, mind a testáló, mind az elsı férj nevét.135(135) Hernicz
Erzsébet136(136) és Kováts Ferenc137(137) Peresztegen szentmisés, a felsıszakonyi Kovács Ádám138(138)

és a szováti Bakódi Mihály139(139) énekes szentmisés temetést kért. A soproni társaskáptalan sebesi
jobbágyai a puritán végtisztességet hangsúlyozták. Börötz György azt kérte, hogy testét „a szokott
hivek közé a Coemeteriumban minden haszontalan pompa nélküll”, tisztességesen temessék el.140(140)

Szép megfogalmazás olvasható Börötz Ferenc 1834-ben kelt testamentumában: „Valamint minden
Pompa nélkül jöttem bé az élet ajtaján, ugy minden nélkül kivánok az Halál országába bé lépni, s azért
rendelem, hogy Testem az el adandó javaim árábúl ki huzandó költségen tiszteségesen ugyan, de nem
pompásan takarítasson 359el a Temetıben a többi Hivek sorába.”141(141) Velük ellentétben a csepregi
Farkas Katalin kevésbé visszafogottan rendelkezett: „A testem hálálom után temettessen el
tisztességessen, s három Papok legyenek a temetésemen jelen és fel öltözve, és mind a három
Templomnál a harangok meg vonattassanak. És Halálom, vagy is temetésem alkalmatosságával jelen
lévı mind a három Lelki atyák lelkemért Sz[ent]: Misét szolgállyanak, egyik öreg, vagy is énekes, a
másik kettı pedig lassu, kis misét egyszerre”.142(142)
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Rendelkezés a temettet ı személyér ıl

Az eltemettetı személyérıl alig szól néhány végrendelet. A testáló – ha intézkedett errıl – temetését
örököse vagy hagyományosa kötelezettségévé tette. A kiscenki Kiss Anna, a peresztegi Hernicz
Erzsébet, a nagycenki László Erzsébet férjét, a kapuvári Petrics Ilona fiát, a hidegségi Galambos
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Mihály nejét és cselédjeit, a páli Boros Mihály unokaöccsét, a beledi Csuka György atyafiait, a szováti
Bakódi Mihály feleségét és mostohafiát, a páli Horváth János menyét és annak férjét kötelezte erre a
feladatra. Lajos Ferenc, a Széchényiek széplaki szolgája 1723-ban földesurát kérte, hogy „mint ezen
Méltoságos Háznak régi eöregh szolgaját, ingyen valo Grátiájábul, méltoztassék tisztességessen el
temettetni […]”.143(143) Vida Mihály 1773-ban Kapuváron azzal a kikötéssel hagyta hidászi sessiójának
felét lányára és vejére, hogy ıt öregségére házuknál becsületesen eltartsák, majd halála után eltemessék.
Németh Éva 1832-ben Hövejen végrendeletének végrehajtásával és egyben testének eltemetésével a
helység bíráját és elöljáróit bízta meg.144(144)

Végezetül essék néhány szó a temetéssel kapcsolatos költségekrıl. Ezeket részletesebben Magyar Panna
(1806) gartai és Purgai Katalin (1832) páli jobbágyasszonyok esetében ismerhetjük meg. Elıbbinél a
végrendeletre vezetett adatok, utóbbinál pedig a testamentumhoz mellékelt iratok szolgálnak
információval. Magyar Panna koporsója 7 forintba került, a halotti toron a kocsmában pálinkára és

borra 7 forint 811/2 dénárt költöttek. A káplán 1 forint misepénzt, a kántori feladatokat ellátó

iskolamester 39 dénárt kapott. Purgai Katalin hagyatékból a temetéssel összefüggésben az alábbiak
kerültek kifizetésre: a plébánosnak liberás szentmiséért145(145) 2 forint 30 krajcár, a temetésért 15
krajcár; az iskolamesternek egy nagymise orgonálásért liberával 22 krajcár, az elhunyt búcsúztatásáért
2 forint, a temetıbe való kísérésért és a két lélekharangért 16 krajcár; a koporsóért 7 forint; a
sírásóknak 24 krajcár értékben 3 icce bor; a virrasztóba 28 krajcár értékben 2 icce bor és 1
verdung146(146) pálinka; végül pedig az asztalosnak a „keresztre való név föl metszésért” 8 krajcár
értékben 1 icce bor.147(147)
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360Csiszár Attila : Halotti szokások Kapuváron és Gartán a 20. század  elsı
felében

Az öregkor az emberi élet utolsó szakasza, egyben a halálra való felkészülésé. Minden társadalomnak
érdeke és feladata, hogy az egyén ne felkészületlenül találja magát szembe az elmúlással. A halálkép az
adott kultúra világképének szerves része, amely magában foglalja mindazon tapasztalatokat,
vélekedéseket és elképzeléseket, amelyeket az adott társadalom a halálról, a halottról, az élık és a
holtak viszonyáról nemzedékek során kialakított. A halálkép megszabja a társadalom tagjainak
viselkedését.148(148) A hagyományos paraszti világban az idısek szerepe egyre inkább a ház körüli
munkák elvégzésére, illetve tapasztalataiknak a fiatalabb nemzedék számára való átadására
szorítkozott. Az idıs ember többször gondolt a halálra, igyekezett bevégezetlen ügyeit elintézni,
tartozásait rendezni. Mind többet foglalkozott lelke üdvével, gyakrabban ment a templomba,
imádkozott otthon, a hagyomány által megszabott napszakokban, vagy akár munkavégzés közben. Ahol
szokás volt, általában ık vezették az esti családi ájtatosságot.

Kapuvár és Garta temetkezési szokásairól elsıként Podmaniczky Zsuzsanna tudósított Kapuvár
néprajzáról szóló munkájában.149(149) Bı egy évtizeddel késıbb, 1952-tıl Lajtha László végzett
kutatásokat a történeti Sopron és Vas vármegyékben, amelynek során kapuvári adatokat is győjtött a
halotti szokásokra, különösen a virrasztásra vonatkozóan.150(150) Az 1960-as években Faragó Sándor, a
kapuvári Rábaközi Múzeum igazgatója,151(151) az 1980–90-es években pedig e tanulmány
szerzıje152(152) és Bognár Ákos néprajzkutató153(153) végzett terepmunkát a rábaközi városban. A 20.
század utolsó harmadában a temetkezési szokások számos eleme, mint például a háznál történı


