
HORVÁTH ETELÉNÉ

Temetkezési szokások Véménden

Összefoglalás   Véménd többnemzetiségű kis falu Baranya megyében. A rítusok, szokások  

többsége még jelen van, bár lassan kihalóban. Ezek közül egynek, a temetkezési szokásoknak  

állít emléket a falu egyik lakója. Az összeállítást két temetkezési ének zárja.

Véméndet  1688-ban a rácok alapították, 1748-ban svábok, 1945-ben székelyek vándoroltak  

be, 1947-ben pedig a Felvidékről érkeztek családok. 1960-ban tíz cigány család költözött Vé-

méndre. Jelenleg 1750 lakosa van a falunak, és a rácok kivételével az előbb említett összes  

nemzetiség megtalálható.

A harangozással kapcsolatos szokásokat a falu átvette a sváboktól. Náni néni, 74 éves  

sváb származású asszony, itt született. Őt kérdezem a temetési szokásokról.

„Amikor meghalt valaki, szóltak a sekrestyésnek, aki rögtön indult a templomba ha-

rangozni. Az emberek, bárhol voltak, megálltak és figyelték a harangszót. A nagy haranggal 

kezdték, számolták a szünetet. Két szünet után mindkét harang együtt, férfi halálát jelentette, 

ha egy szünet volt, nő halt meg. Ha kis haranggal [lélekharang] kezdték, felvidéki halt meg 

[református], ha minden haranggal, azaz mindkét harang egyszerre szólt, valamikori véméndi 

lakos volt az illető [pl. elköltözött, kitelepítették] vagy akiért már az első előző nap szólt a ha-

rang. Szokás volt ugyanis a temetésig minden nap harangoztatni… Az emberek kimentek az 

utcára, hátha föntről, vagy lentről jön valaki, aki többet tud. Azt minden esetre hozzáfűzték: 

»Adj Uram Örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki, nyugodjon bé-

kében. Amen.«

Temetés előtti este, hét órakor a házban összegyűltek a rokonok imádkozni. A halottat 

az első szobában ravatalozták föl, mind a három szoba megtelt emberekkel, sokszor az udvar-

ban is ültek. A temetéskor, otthon az udvarban bakokra tették a halottat, a bakokat ünnepi le-

pedőkkel vették körül. Az asztalos mindig akkor készítette a koporsót, előre készített koporsó 

nem volt.



Iskolás gyerek halálakor az osztálytársak kereszteket vittek szalaggal, amit a temetés 

végén mind a sírra tűzték. A keresztanya a kisfiúknak kék ruhát, a mellükre viasz bokrétát, a 

kislánynak rózsaszín ruhát, fejére koronát ajándékozott. [A korona és a bokréta viasz virágok-

ból készültek, hasonlóan a menyasszonyi csokorhoz]. A temetési menet elején a keresztfiú vit-

te a keresztet, amin gyönyörű szép koszorú volt. A koporsót gyerekek vitték.

Nagyfiú, nagylány [13 éves kortól] temetése zenével történt, fehérruhás lányok kísér-

ték. A keresztlány tányéron vitte a koronát, a lányok kezében gyertyatartó volt gyertyával. Te-

metéskor félkörben álltak a sír körül. A menet elején a templom tulajdonában lévő kereszttel 

ment egy ministráns, ezt a keresztet halálfejnek hívták. Mellette a kis kereszt, amit a kereszt-

gyerek vitt. A keresztek után a gyerekek, majd a férfiak mentek, következett a pap, kántor, 

énekesek és a koporsó, melynek négy sarkában a lámpavivők, általában a szomszéd férfiak ha-

ladtak. Utána az asszonyok mentek, köztük a halálzászló [ez egy fekete zászló]. Gyerek halá-

lakor nem ezt, hanem fehér, horgolt zászlót vittek, amit az úrnapi körmenetben szoktak.

A temetésen a kántor búcsúztatót énekelt, melyben elbúcsúzott a halott nevében a csa-

ládtól,  rokonoktól,  belefonva jó  tulajdonságait.  Hosszabb  betegség esetén megköszönte az 

ápolást. Néhány nap múlva misét is mondattak. A templom közepére egy álkoporsót állítottak, 

négy sarkánál gyertyát égettek, a rokonok a padokon gyújtottak gyertyát. A koronát pár napig a 

síron hagyták, aztán a templomba vitték. A síron a koszorúkat hat hétig hagyták érintetlenül, a 

kis kereszteket sokszor egy évig.

Az itt élő szerbek ételt is vittek a sírhoz, a sváboknál ez nem volt szokás. A temetéskor 

csendesen siratták halottukat.

Közeli hozzátartozót egy évig gyászoltak, fekete ruhában jártak, lakodalomban nem 

táncoltak, nem énekeltek még a templomban sem.”

Az alábbiakban véméndi temetési énekek következnek:

1. A kántor énekli, és ő is költi

Falusi József, 74 éves elhunyt halálára (Dallam: Elfáradtam megpihenni...)

(Szebény∗, 2002. Szentmise június 26-án du. 16-óra, temetés június 26-án, du. 17-óra.)

„E koporsó rejtekében egy áldott jó szív pihen,

 Baranya megyei kisközség Véméndtől néhány km-re. (A szerk.)



Egyházközség törzs tagja volt, hosszú-hosszú éveken,

A nagy emlékezés ím most, könnyeket csal szemünkbe,

Kérünk Atyánk, hogy a lelkét vedd magadhoz mennyekbe.

Megszűnt dobogni egy jó szív, melyben sok szeretet volt,

Hirtelen jött halálával, nagy fájdalmat okozott,

Mindörökre elpihentek a szorgalmas két kezek,

Mennyei Atyánkat kérjük, legyen hozzá kegyelmes.

Isten veled édes párom, drága jó feleségem,

Megköszönöm jóságodat, a szerető hűséged,

Negyvennyolc év házasságunk, most örökre véget ért,

Ne szűnjél meg imádkozni a lelkemnek üdvéért.

Zokog itt a koporsómnál hőn szeretett leányom,

Aki nem is gondolta, hogy ily gyorsan jön halálom,

Nem nyit ajkam elbúcsúzni, szívem csendben elpihent,

Jó pároddal egyetemben, Isten legyen veletek.

Unokáim, unoka vők és drága dédunokám,

Nem örülhetek már néktek, mikor jöttök énhozzám,

Legyen boldog az életetek, szívemből azt kívánom,

Szeretetem köztetek él, ott túl a másvilágon.

Jó nővérem elbúcsúzom, tudom szíved nagyon fáj,

Hárman voltunk jó testvérek, most egyedül maradtál,

Viseld békén az életnek minden nehéz keresztjét,

És egykor majd találkozunk, ott fent a jó Istennél.

Sógornőm, kereszt gyermekim, koma s komaasszonyok,

Összes kedves rokonaim, és drága jó szomszédok,

Családjaitokkal együtt legyetek ti boldogok,

Kísérjetek a síromig, s értem imádkozzatok.



Lelki Atyám s összes kedves egyházközségi tagok,

Soraitok közül én már örökre eltávozok,

Csendülj fel most templomunknak mélabús nagyharangja,

Mindig szívesen hallgattam hívogató szavadra.

Áldd meg Uram e koporsóm, e kedves szent ágyamat,

Nyugtasd benne fáradt szívem, míg a nagy nap felvirrad,

»Lezárt ajkam akkor újra zengjen öröméneket,

Tied voltam, mindörökre legyek Uram a Tied...«"

2. A kántor szerezte és énekli

Gyász ének a sírnál... (Bűnbánóknak menedéke dallamára)

Szebény, 2002.

„Virág hull a koporsóra, virág hull és könny pereg,

Benne egy jó édes apa (/anya), megtört szíve szendereg.

Nem kelti fel őt a sírás, nem bántja a fájdalom,

Lelke angyalok közt jár már, magas égi tájakon.

Búsan szól a nagyharangunk, szívet fájón érinti,

A szemekből könny csorog, édes apát (/anyát) temetik.

Jaj de bús ez a sírhalom, jaj de nagyon szomorú,

Minden szem itt könnyet hullat, s a szívekben méla bú.

És most jöjj, óh örök béke, lengjél a sírom felett,

Minden földi búnak – bajnak ez órában vége lett.

Óh, Jézusom vedd magadhoz az én szegény lelkemet,

Porból lettem, földbe teszik megpihenni testemet.


