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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)

2007. LXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Születés és halál / C siszár Attila: Halotti szokások Kapuváron
és Gartán a 20. század els ı felében

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
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ravatalozás és búcsúztatás, a kikísérés, vagy a halotti tor szokásai már csak adatközlıink emlékeiben
éltek, a halott körül végzett cselekmények hiedelem-háttere pedig jórészt feledésbe merült. Témánk
idıhatárát a 19–20. század fordulójáig sikerült kiterjeszteni, mivel adatközlıink szüleik, nagyszüleik
elbeszélésére hagyatkoztak, és a korábbi, 1940-es, 1950-es években győjtött adatok is két generációra
nyúltak vissza.

Az éjszaka nem csak a pihenés és az alvás idıszaka, hanem a paraszti világkép szerint a
természetfeletti erık, így a halál tevékenységének ideje is. Az esti ima szövege gyakran állítja
párhuzamba az ágyat és a koporsót: 

„Én lefekszem én ágyamba
mint a testem koporsómba,
három angyal áll mellettem,
egyik ıröz, másik vigyáz,
harmadik a szegin lölkömet várjo…”154(154) 

361A lefekvéskor mondott fohászt szokás szerint megtoldották Páduai Szent Antalhoz, Szent Józsefhez
vagy Szent Mihályhoz szóló imádsággal, akiktıl a jó halál kegyelmét várták. A halálra való készülıdés
során kiválasztották a sírhelyüket, meghagyták a család tagjainak, hogy melyik szülı, nagyszülı sírjába
temessék ıket. Különösen az asszonyok körében volt szokás, hogy mind maguk, mind pedig férjük
számára összekészítették a ruhát, amibe kérésük szerint haláluk után felöltöztették ıket.155(155)

„Öreganya arról is gondoskodott, hogy annak a lábbelinek a sarka rendben legyen, amelyikben
eltemetik. »Nem akarok ferdesarkú cipıben járni öregapátok mellett a másvilágon.« Hányszor
megnézegette azt a fehér totyát, amiben eltemetik, hogy az elég fehér-e?”156(156)

Amikor nagybeteg volt a háznál, különféle elıjelekbıl tudni vélték a halál közeledtét. Különösen az
állatok viselkedését figyelték. A néphit szerint, ha tutul a kutya, meghal valaki. Baljós dolognak
tartották azt is, ha a fal tövét kaparta. Hogyha a konyhaablak alatt kapart, akkor az asszony vagy a
nagylány közeli halálára lehetett számítani. Rosszat jelentett, ha a kuvik este az ablakba szállt: „A bagú
az megjelenti, hogy haláleset lesz a házná.”157(157)

Amikor már látszott, hogy közel az utolsó óra, a haldokló „elvállik má a szavátul”,158(158) megkérték
valamelyik jó ismerıst, menjen el a papért, nehogy a beteget készületlenül érje a halál. Mire a pap
megérkezett, az asztalt leterítették fehér abrosszal, közepére feszületet és égı gyertyákat állítottak,
mellé egy pohár szenteltvizet tettek rozskalászokból összekötött szentelıvel, úgynevezett borostával,
valamint tányéron sót és öt vattacsomót az utolsó kenet feladásához. A haldoklónak, ha tudta tartani,
égı szentelt gyertyát adtak a kezébe, ha már nem volt magánál, akkor fogta mellette valaki. A
gyertyával idınként köröztek a feje fölött, majd eloltották, és a füstjével köröztek, „hogy ne férjen
hozzá a gonosz lélek”.159(159) Aki nehezen tudott meghalni, annak, hogy szenvedését megrövidítsék,
rózsafüzért adtak a kezébe, a vánkosokat pedig kivették a feje alól. Úgy vélték, hogy nem szabad
hangosan siratni, mert visszaríjják. Megesett, hogy a haldokló várt valakit, és amíg az a valaki meg
nem érkezett, addig nem tudott meghalni. A közmondás szerint a lakodalom és a halál jó békítı. A
haragosnak illett fölkeresni a halálos ágyán fekvıt és kiengesztelni, ha magától nem jött, üzentek érte.
Ugyanakkor a haldoklótól is elvárta a közvélemény a megbocsátást, hiszen úgy tartották: „Rettenetes
volna Isten itílete, hogyha itt, a földön nem bíkülünk vele”.160(160)

A halál bekövetkezte után a szobában megállították az órát. Egy fekete kendıvel vagy köténnyel
letakarták a tükröt, vagy csak egyszerően megfordították, mert úgy vélték, hogy aki a halottas háznál a
tükörbe néz, azzal az ördög vigyorog szembe.161(161) A halott lábát és állát kendıvel rögzítették, hogy a
kívánt helyzetben merevedjen meg. A kendıket késıbb leoldották, hogy tudjon menni, illetve beszélni a
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túlvilágon, és mellé, a koporsóba tették. Szemét lefogták, ha kinyílt, úgy vélték, vár valakit maga után a
halálba. 

3621. kép: Halotti lepedı részlete. Kapuvár, 19. század. (SM, RMGyK N 75.27.1. Csiszár Attila felvétele)

2. kép: Halotti lepedı részlete. Kapuvár, 19. század. (SM, RMGyK N 66.178.4. Csiszár Attila felvétele)
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3. kép: Halotti lepedı részlete. Kapuvár, 19. század. (SM 60.2.1. Csiszár Attila felvétele)

363A család valamelyik tagja, „aki hát jobban jártos vót illen ügybe”, elment az orvoshoz, aki a
temetéshez szükséges igazolást kiállította, a paphoz és a községházára, bejelenteni a halálesetet,
végigjárta és felkérte a test-, a lámpás- és a keresztvivıket. Ez a feladat rendszerint férfira várt:
„Legtöbbször a firfi ment. Mássobb a termíszete. Ha fáj is ek kicsint, jobban birgya. Asszonyok, mink
gyarlóbbak vagyunk”162(162) – szokták mondani. Ez idı alatt a halottat megmosták, a férfiakat
megborotválták. Ezt, és az öltöztetést a családtagok végezték, de a szomszédságban mindig akadt
egy-két jó asszony, aki a halott körüli teendık ellátásában a segítségükre volt. Ügyeltek rá, hogy a
mosdató vizet, mint tisztátalan dolgot, olyan helyre öntsék, ahol nem jár senki, például a disznóól alá.
Az ehhez használt edényt és rongyot hasonló meggondolásból a kerítés tövében ásták el.163(163) Idısebb
férfire fekete innepi nadrágot és csizmát, fehér, frissen mosott gyolcs inget és fekete purucot adtak.
Fiatalabb férfire piros vagy zöld puruc került, ha még nıtlen volt, vılegénybokrétát is tőztek a mellére.
Az asszonyokat a koruknak megfelelı ünnepi ruhába, a leányokat fehérbe öltöztették, hajukat kibontva
leengedték, fejükre pedig a szüzességet jelképezı mirtuszkoszorú került. Az öregleányt fehér totyában
temették, szoknyája azonban fekete volt. Fejét vagy egyszerően bekötötték, vagy pedig koszorút
helyeztek rá. A közvélekedés szerint ez ugyanúgy megillette, mint a fiatalon elhunyt leányt.164(164)

A halotti rítusok nagyrészt a család, a szőkebb lakókörnyezet vagy a falu elıtt, annak részvételével
zajlottak, azonban kifejezetten nyilvános esemény (a temetési szertartás mellett) a halottvirrasztás volt.
Kapuváron az 1960-as évekig háznál ravataloztak. A szoba közepén, a mestergerenda alatt
mosópadokból, székekbıl, deszkákból összeállították a ravatalt, arra szalmazsákot helyeztek. Ennek a
leterítésére szolgált a családban öröklıdött, kizárólag erre az alkalomra tartogatott hímzett, csipkés
halottas lepedı165(165) (1–3. kép). Ahol ilyen nem volt, kölcsönkérték, vagy pedig kivarrott ágyterítıt
használtak e célra. Erre helyezték a halotti vánkost (vagy vánkosokat). Az ily módon elkészített ágyon
lábbal az ajtó felé feküdt a halott. A koporsós ravatalozás csak a 20. századra vált általánossá, ami a
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temetkezési vállalkozók megjelenésével függ össze.166(166) Raktárukban mindig volt kész koporsó,
sírkereszt és szemfedı, e mellett a ravatal elkészítéséhez szükséges tárgyak kölcsönzésével is
foglalkoztak, amelyeket a koporsóval együtt szállítottak a házhoz. Az általuk kínált szolgáltatásokat
elıször a község polgári és iparos rétegei vették igénybe. A példát rövidesen követte a helybeli
364parasztság, ami náluk is maga után vonta a temetés eszköztárának fokozatos megváltozását (4–5.
kép). A ravatalt a ház körül található különféle készségek helyett kölcsönzött bakokból, deszkákból
állították össze, és fekete lepellel terítették le. A ravatal végébe talpas feszületet és gyertyatartókat
állítottak. A gyermek halottnak nem készítettek ravatalt, a kis koporsót, míg a háznál volt, az asztalra
tették. A koporsó közelébe üvegpohárban szenteltvizet tettek rozskalász borostával, amivel a
halottnézıbe vagy virrasztóba érkezık beszentelték a testet.

4. kép: Idıs asszony a koporsóban, mellette családtagjai. Kapuvár, 1920 körül. 
(Családi fényképgyőjteménybıl)
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5. kép: Torokgyíkban elhunyt 10 év körüli kislány a koporsóban, Kapuvár, 1920 körül. 
(SM, RMGyK N 2002.11.1.)

365A koporsóban a halott kezére tekerték a rózsafüzért, mellére kis feszületet, úgynevezett missiós
keresztet helyeztek. Csak kivételes esetben tettek mellé más tárgyat, például pipát, vagy imakönyvet.
„Azt kivánto. Hosszu beteg vót, osztá kivánto, hogy »még a koporsómba is beletegyítek ám gyerekek,
ha meghalok«. Má évekig imádkozott az ágybo. Szegin má csak azt tudta, mást nem. Annak beletettík
az imakönvet.”167(167) A férfi halottnak mindig a bal vállához helyezték a kalapját, ugyanis ha „Szen’
Péter a szegin lölköt nem akargya beengennyi, [az] bedobgya a kalaptyát, osztán bekireszkedik érte,
mer hát kalap nékü nem maradhat ott se. Bent osztán a sok fínyes angyal között ékeveredhetik, hom
még Szen’ Péter se talá rájjo”.168(168) A kisgyermek halott koporsójába selyembıl és viaszból készült
bokrétákat, kis szentképeket tettek.

A hír szájról-szájra terjedt. Még az ágyban feküdt a halott, már gyülekeztek a környékbeli asszonyok és
imádkoztak mellette. Az est közeledtével összesöpörték a szobát, a port azonban nem volt szabad
kivinni a házból, hanem a halott ágya alá öntötték,169(169) ugyanis a néphit szerint azon az angyalok
jártak. A ravatal mellé kétoldalt padokat vittek be, ha nem volt elég a háznál, székekre deszkát
fektettek.

Az esti harangszó idejére mindenki igyekezett elvégezni a ház körüli munkát, fekete félünneplı,
úgynevezett gyüvımenı ruhába170(170) öltözött, úgy indult a verrasztóba. A halottat egy vagy két este
virrasztották, „míg fönt vót”. Elsı este inkább a meghívottak jelentek meg. „Rokonságnok,
keresztlánnok, keresztfinak ugye izentek, osztá igy összöverıdött a banda.”171(171) Hogyha másnap
nem temették el, második este többen voltak, a hozzátartozókon kívül a szomszédoknak,
közellebrevalóknak is illett elmenni. „Má hallotta eggyik a másikátu, osztá mentek többen is.”172(172)

Az érkezık „Dicsírtessík Jézus, Mária!” köszöntéssel léptek be a házba, amelyre „Mindörökké” volt
az illendı válasz. A halottat „Isten nyugosztalla”, és „Nyugodjék békében”173(173) szavakkal
köszöntötték. Volt, aki a ravatal mellé lépve felhajtotta a szemfedıt, és megnézte. Azt tartották, hogy
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„aki fíl a halottul, am meg köl fognyi”.174(174) A koporsó melletti padon, az ágy felıli oldalon foglaltak
helyet a közvetlen hozzátartozók, a többi helyen pedig nık és férfiak vegyesen, ahogy érkeztek. Az
asszonyok kissé hátrahúzódva, a padok mögött álltak. A fiatalabb férfiak a konyhában beszélgettek,
vagy dióban kártyáztak. A vüvıket vagyis a halott- és lámpásvivıket, a kereszt és zászlóvivıt a hátsó
szobában ültették le, ahol csendben beszélgettek a halottról és cselekedeteirıl. İket a férfi
hozzátartozók kínálták a virrasztás szüneteiben borral, pálinkával. Megérkeztek az imádkozó emberek
is, ık a fı helyen, az asztal között ültek azokkal a jó hangú férfiakkal együtt, akik segítettek nekik.
İket nem volt szokás kínálni, az asztalra készített üveg bor járt körbe köztük.175(175) 366Nemzedékrıl
nemzedékre öröklött imádságos és énekes könyveik segítségével vezették a virrasztást176(176) (6. kép).
Volt, ahová meghívták ıket, de legtöbbször hívás nélkül is elmentek. Szóltak egymásnak, mondták,
hogy ki a halott, „gyere el te is estére! (…) Ugye összö vótak szokva. Az imádságot fölvátvo mondták.
Mindenkiné vót rózsafüzér, osztá egy-egy tizedet.”177(177) A halotti rózsafüzért imádkozták, és minden
tized után egy, a halotthoz és a halálesethez illı virrasztóéneket énekeltek. Más éneket választottak a
javakorabeli vagy az idıs ember, mást a fiatal vagy gyerek virrasztásához:

„A fényes nap immár elnyugodot
a föld szünö sötétben maradot
napali fény éljelre változott
fárodtaknak nyugodalmat adot!

Minden állot megy nyugodalomra
az Istentıl kirendılt álomra
és is uram úgy megyek ágyomba
mint ha menék jászos koporsomba!

Ne szollics ki uram kiszületlen
ne ved visza lölkömet véletlen
vezes elöb az enyhitı kutra
ugy bocsás el engem a nagy utra!”178(178)

A fiatalon elhunyt legény vagy leány temetését úgy tekintették, mint a halott lakodalmát, ami nem csak
a halott ruházatában és annak kiegészítıiben nyilvánult meg, hanem az ilyenkor szokásos
virrasztóénekek szövege is a lakodalomban szokásos énekek, mint például a menyasszony búcsúztató
átköltésével született:

„Föl tetik a szüz koszorut a menyaszonynak
mely szomoruságot okoz menynyegzıs háznak
ne sirjatok jó szülık mert ennél szeb menyegzıt
nem láttatok hát áldjátok most a teremtıt

Mert én a Jézusnak valék szüz menyaszonya
Máriának szüz anyának kedves leánya
menyországnak kertjébe menyei zöld mezzıben
rózsakoszorukat kötök egek fényében
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3676. kép: Garab István kéziratos halottas könyve. Garta, 1875. (Magántulajdon)

Nyugodjál boldog menyaszony jász koporsódban
most 10 esztendıs korodban teszünk sírodban
nyugodj ékes menyaszony virág nyillik sírodon
neked kedves gyönge kis szüz mindig virulyon

Atyám ne sirass engemet itt van virágod
soha nem lehetet volna szebb menyaszonyod
kinek Jézus jegyesse Mária szerelmese
örvendj tehát édes atyám ily menyegzıbe

Bánotos szüvü jó szülım mért siránkozol
azért tán hogy kedves lányod lesz itt gyászos por
ne sirjál édes szülım mert vig az én menyegzım
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menyországban a szüz mátkám Jézus én ırzım

368Azért végre vég bucsumat veszem töletek
kedves atyám édes anyám Isten veletek
köszönöm nevelistek csolkolom hü kezetek
Isten áldjon végre menyben hozza lölkötök

Jertek értem égi karok repülünk menyben
nem kell nekem ez a világ megyek örömben
jertek ide angyalok veletek kezet fogok
megdicsıült szép koszorut nekem fonyatok”179(179)

Gyerek halottat, ha még nem gyónt és áldozott, (7-8 éves korig) nem virrasztották,180(180) az ennél
idısebbet azonban már igen. Az ilyen alkalomra való virrasztóénekeket gyakran a férfiak sem tudták
végigénekelni könnyek nélkül:

„Oh mily szép az ártatlanság
kit követ örök boldogság!
jól jártál te szép virág szál
mert nagy örömre jutottál!

Neked a halál nem ártot
Istenhez menybe jutottál!
jól jártál te szép virág szál
mert nagy örömre jutottál!

Krisztus urunk is azt mondja
országát illennek adja!
jól jártál te szép virág szál
mert nagy örömre jutottál!
Már elvetted a koronát
látod az ártotlan báránt!
jól jártál te szép virág szál
mert nagy örömre jutottál!

Értünk menyei atyádnál
esedezz egek uránál!
jól jártál te szép virág szál
mert nagy örömre jutottál!

Minket is szent országba
vezessen be boldogságba!
jól jártál te szép virág szál
mert nagy örömre jutottál!”181(181)

369A virrasztás résztvevıi éles szemmel figyelték a család tagjait. Az idegeneknek nem illett siratni a
halottat. a közvetlen hozzátartozóktól azonban, különösen, amikor fiatalon, hirtelen elhunyt családtagot
virrasztottak, elvárták ezt. Az idıs korban elhunytat, akinek halálára már felkészültek, kevésbé volt
illendı siratni. Aki nem az íratlan törvényeknek megfelelıen viselkedett, számolnia kellett a közösség
elítélı véleményével. Komikumba hajló történet szerint „…egy legínnek az öregaptyát virrasztották.
Hideg vót télen, majnem megfattak. Annyira rít ő meg, aszonták neki: »Hát mér rísz, hát ne sirasd
annyira, hát öreg vót!« Aszongya: »Nem azér rivok!« »Hát mér?« »Mer fázok!«”. 182(182)Az eset
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ellenkezıjére is akadt példa: „Vót akire aszonták: »No, hát ez meg… nígy szem könnyö se gyütt le.«
Illen is vót.”183(183)

A virrasztóban, az imádság és az ének szüneteiben „beszígettek, szótak a szomszídjávol, hát meghalt,
meg meddig szenvedett”.184(184) Szó esett ilyenkor a várható örökségrıl, kit mennyi illet meg a jusból.
A beszélgetés néha vitává fajult: „A hóttra rámondtak jót, rosszat, meg a rokonságro mindenfélit.
Rokonnál történt, hogy virrasztás közben összevesztek a dolgokon. Ósuccán történt, ittak ott is, a
halottat leöntöttík borral! Magtalan volt az illetı, hagyott az afrikai missziókra. Taníttatott
Afrikában egy papot, egy néger papot. Erössen vitatkoztak, mert a földet rájuk hagyta, csak a
jövedelmét nem. Azt elosztotta templomra, misére.”185(185) Ritkán, de elıfordult, hogy a vita botrányba
torkollt, „ugy összövesztek má akkor a juson ezek a rokonyok, hogy addig veszekedtek, míg
fıdöntöttík a koporsót. Hát a izeje föntmaradt, magtalanra szokták mondanyi: Maj’ fıdöntik a
jusér!”186(186)

A virrasztás az emlékezettel elérhetı idıben éjjel 10-11 óráig tartott. A halotti rózsafüzérbıl és az
énekekbıl álló ráta után a virrasztók széledni kezdtek. A virrasztást az addig a hátsó szobában
beszélgetı férfiak folytatták az énekes emberek vezetésével, szokás szerint éjfélig, volt úgy, hogy
hajnalig, attól függıen, hogy „hogyan (mennyien) mentek összö, meg mennyi bor vót”.187(187) A ravatal
mellett idısebb asszony imádkozgatott reggelig. A szentelt gyertyát általában égve hagyták, hogy távol
tartsa a halottól a gonoszt. Szegényebb háznál, ahol nem volt még egy szoba, a család a halottas
szobában aludt.

Másnap reggel az egyházközség alkalmazásában álló temetıcsısz megásta a sírgödröt, a halottvivık
pedig a temetıbıl (Gartán a templomból) a házhoz vitték a koporsóvivı saroglyát, a Szent Mihály
lovát. A gyászmise után harangozták ki a halottat.188(188) A harangszót megszakítva két verset húztak a
nınek, hármat a férfinak. „No, aszongyák, asszon van. Ha három vót, meg firfi.”189(189) A harangszó
végéig a hívek a templomban maradtak, hogy egy úrangyalát és egypár miatyánkot imádkozzanak a
halottért.

370Az utcabeliek, ismerısök nap közben is jöttek a házhoz, imádkozni a halott mellett. A temetés elıtt
egy órával az énekes emberek ismét megjelentek a gyászos háznál, és a már gyülekezı néppel együtt
folytatták az imádságot. A halottvivık kevéssel a búcsúztatás kezdete elıtt szegezték le a koporsót. Ez
volt az ideje a ravatalfénykép készítésének is, ami némileg módosította a rítuscselekmények megszokott
rendjét.190(190)  Fényképezésre általában akkor került sor, ha fiatal volt a halott, vagy a család valamely
tagja külföldön élt, és neki akartak róla egy utolsó fotográfiát küldeni. Mivel a fényképezés (a
kedvezıtlen fényviszonyok, vagy talán a fényképész felszerelésének hiányossága miatt) többnyire nem a
szobában történt, a még nyitott koporsót kivitték az udvarra, ahol (gyakran összes kellékeivel együtt)
újra felállították a ravatalt. A fényképezés alatt a családtagok a koporsót az alkalomhoz illı
testtartással és arckifejezéssel, rendszerint a halottra tekintve, állták körül. (4, 7–9. kép) A koporsóra
csak ez után szegezték rá a fedelet.
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7. kép: 17 esztendıs korában elhunyt leány a koporsóban. Kapuvár, 1946 körül. 
(SM, RMGyK Fn 12 600. Csala Bálint fényképész felvétele)

371Rövid harangszó adta hírül, hogy a pap elindult a halottas házhoz. Egy gyereket kiállítottak a
kapuba, aki figyelte, hogy érkezik-e már a pap és a mester a ministránsokkal. ”Gyünnek! Gyünnek má!
– kiáltotta, amikor megpillantotta ıket.191(191) Mire odaértek, a lezárt koporsót kivitték az udvarra, ahol
az udvar hosszában álló Szent Mihály lovára helyezték. Mellette, a konyhaajtó elıtt állt a család,
körülötte a gyászolók, külön a férfiak, és külön a nık. A szobában egy-két hátra maradt öregasszony
szétdöntötte a ravatalt, a 20. század elején Gartán még élı hiedelem szerint azért, nehogy a halott a
családból valakit magával vigyen. Az egyházi búcsúztatás után ismét megszólaltak a harangok, és a
gyászmenet elindult a temetı felé. Amikor a koporsóval kiértek a kapun, valamelyik jó szomszéd, vagy
ismerıs férfiember az istállóban fölverte a fekvı jószágot, „nehogy marhavész legyen”,192(192) vagy
más magyarázat szerint a fekve maradt állatokat a halott magával ne vigye.193(193) A kaput a temetés
végéig, „amig a halott a fıd fölött vót”, nem volt szabad becsukni.194(194) A menetben elöl mentek a
férfiak, utánuk a ministráns gyerek a halálkereszttel. A keresztre fiatal halottnak világos, idısnek fekete
szalagot kötöttek. A kereszt után ment a pap, utána a halott keresztfia, fiatal halottnak a keresztapja a
sírkereszttel. Idıs halott koporsóját utcabeli férfiak vitték vállon, a Szent Mihály lován. Hogyha messze
volt a temetı, a vüvık út közben váltották egymást. A lámpásvivık szintén környékbeli férfiak voltak.
Amikor legényt temettek, legények vitték a testet, és leányok kísérték lámpásokkal, fehér ruhában,
karjukon hosszú kék szalaggal. Ha leány volt a halott, a koporsót is lányok vitték, de a karjukon viselt
szalag ilyenkor rózsaszín volt. A lámpásokat viszont legények vitték mellette. Koporsója elıtt selyem
párnán vitték a szőzkoszorút.195(195) Hogyha az elhunyt tagja volt valamely társulatnak (Mária
kongregáció, Szeretet társulat, Önkéntes tőzoltó egylet, stb.), azok templomban ırzött lámpásait és
zászlóit is kivitték e temetésre, és a menetben a koporsó körül vitték. A koporsó után a hozzátartozók
mentek, utána a nık zárták le a halottas menetet. Amikor gyermek halottat temettek, a gyász színe a
fehér volt. A halottat nem mindenki kísérte ki a temetıbe, „ugy is vót, hogy idegyüttek a házho,
megvárták míg elínekülik, osztá elmentek haza”. Aki találkozott a halottas menettel, félreállt,
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„megadta a tisztessíget”.196(196) Kapuváron, amikor Kis-Rába hídjához értek, a sírásó meghúzta a
temetıkápolna harangjait.197(197) A harangszó a koporsót a temetıig, a sírig kísérte. Kisgyermek
koporsóját a keresztanyja vitte ki a temetıbe kézben vagy fejen.

3728. kép: Fiatal férfi a koporsóban, mellette a családtagok és a menyasszonya, Garta, 1950 körül. 
(SM, RMGyK Fn 12 603. Csala Bálint fényképész felvétele)
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9. kép: 74 éves korában elhunyt öregleány a koporsóban, körülötte a családtagok. Garta, 1952. 
(Családi fényképgyőjteménybıl)

373A halotti rítuscselekmények sora a torral zárult. A 19. században jelentısége nagyobb volt. A
temetés ideje alatt egy-két távolabbi nırokon a halottas háznál megterítette az asztalt, hogy a temetés
után a meghívottakat: a közeli rokonokat, a vüvıket, a mestert, az énekes embereket és a sírásót illın
megvendégelhessék. Az asztalra a bor mellé ilyenkor frissen sült pogácsa, túrós bugyor és forgácsfánk
került. A tor csendes poharazással kezdıdött, azonban ahogy fogyott a bor, úgy kezdtek egyre többen
nótázásba. Módosabb háznál a hangászokat is felfogadták. Az énekes emberek a világi dalokat is
ismerték, a tor ilyenkor mulatozással fejezıdött be. Ez lehetett az oka, hogy a szokás a 20. század elsı
felében (feltehetıen egyházi korlátozás hatására) jelentısen visszaszorult, a temetés után betérık
miután megitták a halott poharát,198(198) elszéledtek, mindenki ment haza, a családjához.

Az öregek halálra való készülıdésének, majd a halott körüli teendık pontos, körültekintı elvégzésének
ki nem mondott, a 20. századra már talán nem is mindig ismert célja volt az elhunyt nyugalmának
biztosítása a másvilágon. Az élık közül meghatározott rítusok során eltávolított halott lelke, ha
elintézetlen dolga maradt, vagy a megfelelı temetéshez (ha még nem volt házas, a lakodalomhoz!) való
„jogát” nem érvényesítették, a néphit szerint visszajárt, és a cselekedeteivel zavarta családtagjait. Zajt
csapott a házban, az istállóban szabadon engedte az állatokat, ló vagy kutya képében kísértett.
Kapuváron történt, hogy a halott legény lábára feledékenységbıl(?) nem húzták fel a csizmáját, aki a
szóban forgó lábbelit minden éjszaka leverte az ágy fölötti rúdról, mindaddig, amíg az apja utólag ki
nem vitte a temetıbe, és bele nem ásta a sírjába.199(199) Máskor imádsággal, misével próbálták az élık
és a holtak térfele közötti megbillent egyensúlyt helyreállítani.

A 20. század közepétıl a halotti rítusok jelentıs változáson mentek át. 200(200) Az erre vonatkozó
rendelet után fokozatosan megszőnt a háznál történı ravatalozás. Amelyik háznál nem volt erre
alkalmas helyiség, onnét a testet a halál beállta után rövid idın belül kivitték a temetı halottas házába.
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Ezzel megszőnt a virrasztás és a háztól való kikísérés, az egyházi búcsúztatást is a temetıben végzi a
pap. A tor veszített jelentıségébıl, leegyszerősített formájában is a legritkább esetben ülik meg a
gyászos háznál. Ami korábban megbotránkoztató cselekedetnek számított, mára bevett szokássá vált, a
temetés körül segédkezıket, a test-, lámpás-, zászló- és keresztvivıket meghívják a kocsmába fejenként
fél liter borra. A változások az idısebb generációnak a hagyományokhoz való szívós ragaszkodása
miatt nem mindig történtek zökkenımentesen. A halotti szokásoknak ez a késıi, ma ismert formája már
nem tartozik a tanulmány témájához, feldolgozása további, alapos kutatást igényel.

2007. LXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Születés és halál / L ovasné Szabó Ágnes: Kópháza utolsó
bábája

374Lovasné Szabó Ágnes : Kópháza utolsó bábája

„Egyszer sem a halálnak, az életnek szolgáltam.”

Az 1960-as években még gyakran láttam a falunkban, Kópházán, az utolsó bábánkat, Ilona nénit.
Mindig gyalogolt, a jellegzetes orvosi táskához hasonló, bábatáskával a kezében, egyre nehezedı
léptekkel. Tisztelet és szeretet övezte mindenki részérıl. Nehéz, de szép életérıl, már nagybetegen,
1984 áprilisában a következıket vallotta horvátul, amelyet magyarra lefordítva az alábbiakban adok
közre.

„Kópházán születtem 1915. augusztus 19-én. Apám Knull Vince, anyám Egresits Katalin volt. Négyen
voltunk testvérek, három leány és egy fiú. Nagyon szegények voltunk. Itt a faluban végeztem el a hat
elemi iskolát. 13 éves voltam, amikor anyám nyolcévi betegség után meghalt. Így félárva lettem.
Anyám nıvére, aki Pesten élt, ajánlott be ott egy jó helyre szolgálólánynak, ahol három évig
szolgáltam. Ezután hazatérve két évig Sopronban álltam munkában. A két év letelte után férjhez
mentem Payrits Sándor villanyszerelıhöz, aki nagyon keveset keresett.


