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SOPRONI TEMETKEZÉSEK A SZÁZADFORDULÓN — STÁTUS ÉS 

VAGYON ÖSSZEFÜGGÉSEI A HAGYATÉKOK TÜKRÉBEN1 

A XIX. század második fele a nagyszabású temetkezések kora volt. A kora-újkori 
barokk temetések felújítása nemcsak Magyarországot, hanem Európa többi orszá-
gát is jellemezte. A kiegyezés előtti temetéseket komor hangulat és pompanélküli-
ség kísérte. Vörösmarty Mihály, Széchenyi István és Teleki László temetései poli-
tikai demonstrációkká váltak, melyeket a bécsi udvar rossz szemmel nézett.2 Az 
első nagyobb szabású, egész Pestet és Budát megmozgató gyászszertás Teleki 
Lászlóé volt 186 l-ben. Az oldottabb politikai hangulat egész napos, díszes ravata-
lozást tett lehetővé, a temetés ugyanis Szirákon, a családi birtokon zajlott le. A bú-
csúztatást mégiscsak politikai célzattal rendezték meg: a közönség a kor egyik 
legnépszerűbb politikusától köszönt el, aki az 1848-as hagyományok megőrzésé-
ért küzdött.' 

A kiegyezés utáni első gyászünnepély, mely már a megváltozott politikai han-
gulatot tükrözte, Batthyány Lajos újratemetése (1870) volt. A temetést ekkor már 
nem demonstratív szándék vezette, hanem a helyreállt alkotmányosság diadala 
volt.4 1867 után mind a politikai, mind a művészeti és irodalmi élet kiemelkedő 
szereplőinek temetése az adott év egyik legfontosabb eseményévé vált. Batthyány 
Lajos temetése mellet többek között Deák Ferenc (1876), Andrássy Gyula (1890), 
Klapka György (1892), Kossuth Lajos (1894),5 Arany János (1882), Munkácsy 
Mihály (1900),6 Jókai Mór (1904), Mikszáth Kálmán (1910) és Lechner Ödön 

1 A tanulmány megírását a Research Support Schemc OSI/HSP 1078/1996. kutatási ösztöndíj 
támogatta. 

2 Lakner Judit: Halál Budapesten a századfordulón. Bp., 1993. (A továbbiakban: Labier, 1993.) 
16-25. p. 

3 Ternóczky Krisztina: Halál két nézőpontból — Teleki László öngyilkossága. In: Sic itur ad 
astra, 1993. 2 -4 . sz. 35-38. p. 

4 Stefán Ildikó: Gróf Batthyány Lajos halála és temetése. In: Sic itur ad astra, 1993. 2-4. sz. 
10-11. p. 

5 A temetésre ld. Katona Tamás: Kossuth temetése. In: História, 11. (1989) 3. sz. 19. p. és 
Hanák Péter: Kossuth temetése és a Wckcrlc-kormány. In: História, 14. (1994) 5-6. sz. 
45—47. p. 

6 A temetésre ld. Lukacs, John: Budapest, 1900. Bp., 1996. 9-16. p. 

FONS VI. (1999) 1-2. sz. 179-192. p. 179 



(1914) temetési szertartása emelhető ki. A legnagyobb temetések kivétel nélkül 
Budapesten zajlottak le, meghatározott menetrend szerint. A meneteknek előre ki-
jelölt néhány kilométeres útvonala volt. A temetések még grandiózusabbá válásá-
ban legtöbbször a kormány és más politikai csoportosulások is szerepet játszottak. 
Arra, hogy a temetések milyen fontossággal bírtak, Kossuth Lajos temetése nyújt 
ékes bizonyítékot. Kossuth Lajos halála hatalmas belpolitikai vihart kavart, mert 
Ferenc József hajthatatlansága miatt a temetés napján nem rendeltek el nemzeti 
gyászt, a temetésen pedig uralkodói utasításra a kormány és a köztisztviselők hiva-
talosan nem jelenhettek meg. így Wekerle Sándor miniszterelnök kezdeményezé-
sére a temetést nem az állam, hanem a főváros rendezte meg. A nemzeti gyász el 
nem rendelése zavargásokat váltott ki, a tüntetők a fekete zászlót ki nem tűző köz-
épületek ablakait több esetben betörték.7 

A pompa nemcsak az ún. nagyobb temetések elmaradhatatlan jellemzője volt, 
hanem a hétköznapiakat is kísérte. Márai Sándor például a következőképpen írja le 
a kassai közkatonák, a bakák temetéseit: „Ha katonát temettek... elmasírozott ab-
lakaink alatt a rezesbanda, de most már víg, ropogós dallamokat játszott, így hir-
detve az „élet diadalát a halál fölött". (Egyik nevelőm értelmezte így a temetőből 
visszatérő honvédzenekar jókedvét.) A katonatemetések díszes parádéja egy idő-
ben sok bakát csábítottak az öngyilkosságra; érzelmes parasztlegények megvallot-
ták búcsúleveleikben, hogy megirigyelték a díszesen eltemetett falubeli bajtárs 
tisztességét, ők sem maradhatnak el virtusban, követik a jó pajtást a halálba, s ké-
rik a családot, jó ismerősöket és a komaságot, ne sajnálják a fáradságot és kísérjék 
ki őket is a rezesbandával a temetőbe. Valóságos járvány tört ki egy időben a bakák 
között, akik vetélkedve lőtték agyon magukat szolgálati fegyverükkel, hogy a falu-
beli Borcsa láthassa a zenekaros parádét, amellyel jegyesét a temetőbe kísérték. A 
katonai hatóságok később megtiltották, hogy öngyilkos bakákat is zenekari és dísz-
kísérettel temessenek. A járvány enyhült, a bakák meggondolták, érdemes-e zene 
nélkül temetkezni. "8 

Míg az államilag támogatott temetésekről szinte minden, a korszak nem ki-
emelt, átlagos, figyelmet nem vonzó temetéseiről természetesen kevesebb tudható. 
Mindezek ellenére a korabeli temetéseknek presztízs-jellege volt. A temetés lebo-
nyolítása, méretei, a sírkő, s még a koporsó anyaga, díszítése is a halott személy tár-
sadalmi szerepéről, státusáról árulkodott. A presztízs sokszor már a temetkezés 
helyében is megnyilvánult: Márai Sándor Kassa esetében például két „úri teme-

7 Hanák Péter: Társadalmi ós politikai küzdelmek az 1890-es évek első felében. In: Magyaror-
szág története 1890-1918. I. köt. Főszcrk.: Hanák Péter. Bp„ 1988. 94-96. p. 

8 Márai Sándor: Egy polgár vallomásai I—II. Bp., 1990. (A továbbiakban: Márai) 51. p. 



tő"-1 említett, „a Rozália és a Kálvária, ahol sírboltokba temetkeztek a jobb csalá-
dok, nem úgy, mint a Köztemető egyhangú sírparcelláiban a proletárok és a zsidók. 
A Rozália volt az egészen előkelőek, a patríciusok, környékbeli nagy családok, 
dzsentrik és arisztokraták temetője, a Kálvária kakukkfüves, rezedaszagú sírjaiban 
aludtak a módosabb bugriscsaládok. "9 

Bürokrácia és kommercializáció 

A századfordulón a temetkezésnek már pontosan kialakult bürokratikus menet-
rendje volt, mely a halottszemle után a ravatal felállításával kezdődött. Az 1876. 
évi közegészségügyi törvény XV. fejezete intézkedett a halottkémlelésről és a te-
metkezésről.10 A halottkémlelés intézményes bevezetésére először II. József tett 
kísérletet. Mint ahogy a többi haladó reform sem járt sikerrel, ennek az intézmény-
nek a megszilárdulásához is majdnem 100 évet kellett várni. A XIX. század első fe-
lében csak a nagyobb szabad királyi városokra voltjellemző a halottkémlelés," 
bár 1826-ban a szabad királyi városokba rendelt halottkémek számára egy műkö-
dési szabályzatot adtak ki.12 II. József kísérlete után a közegészségügyi törvény 
rendelte el országosan a halottkémlelést és a halotti bizonyítvány kiállítását.13 A 
halottkém adhatta ki az engedélyt a temetésre, de az előbbi engedélyezése csak az 
elhunyt megvizsgálása s két nappal a halál beállta után volt lehetséges.14 Kivételes 
esetekben, nagyobb meleg esetén a temetést 36 óra után is meg lehetett tartani.1'1 A 
dualizmus idején a legtöbb elhunyt temetéséről az elhunyt családja gondoskodott, 
de „teljes szegénység esetében, s ha temetésre köteles rokonok, testületek vagy 
egyesek nincsenek, a temetési költségek is a szegény-ügyet első sorban kezelő köz-
ség terhére esnek".16 így a törvény értelmében jelentős költségek hárultak a közsé-

9 Márai, 60. p. 
10 1876:XIV. tc. Első rósz, XV. fejezet. „Eljárás a hullák körül, a temetkezésről és a temetőkről." 
11 Hanák Péter: A halál Budapesten és Bécsben. A nagyvárosi halál elidegenedése a múlt század 

végén. (A továbbiakban: Hanák: A halál.) In: Uő: A kert és műhely. Bp., 1988. 65-66. p. 
12 Utasítás a magyarországi szabad királyi városokban rendelt halottkémek számokra. Buda, 

1826. 
13 1876:XIV. tc. 110. §. 
14 A halottkémlelés kézikönyve. Bp., 1910. 7-11 . p. 
15 A m. k. belügyminiszter f. évi 31.025 szám alatt valamennyi törvényhatósághoz kibocsátott 

rendelete, a halottkémlelés részletes szabályozása tárgyában. 5. §. Magyarországi Rendeletek 
Tára, 1876. 

16 I876:XIV. tc. 114. §. 



gekre. Noha a vizsgált korszakban mindenki igyekezett elkerülni a köztemetkezés 
szégyenletes bélyegét: még a legszegényebb családok is tekintélyes összeget ál-
doztak a temetésre. Budapest városa a nincstelenek elszállítására például külön 
szerződést kötött az Első Magyar Szállítási Vállalat Részvénytársasággal 
1886-ban.'7 A közegészségügyi törvényt kiegészítő fővárosi szabályrendeletek 
aprólékosan szabályozták a temetésügyet. A szabályrendeletek meghatározták a 
fővárosi sírhelyek árait, sőt még a sírhantok egymás közti távolságát, azok mélysé-
gét és szélességét is. Gondoskodtak a temetők nyitva tartásáról, s még a látogatók 
megfelelő viselkedéséről is.18 

A halottszemle után lehetett szó a ravatal felállításáról, a koporsó elszállításáról 
és a temetésről. A ravatalt korszakunkban még többnyire az elhunyt lakásán ren-
dezték meg, de egyre inkább a temetők váltak a ravatal színterévé. A főváros szinte 
élenjáró volt a ravatalozás szabályozásában. Az 1879. évi szabályrendelet a követ-
kező esetekben tiltotta az otthoni ravatalozást: azokban a lakásokban, ahol nem 
oldható meg a hulla elkülönítése a családtól; ha a hullát külföldről szállították; 
vizihulla és járványos betegség megállapítása céljából elrendelt boncolás esetén; 
és járványok idején.19 A budapesti temetők ekkor már fel voltak készülve a ravata-
lozás lebonyolítására — a Kerepesi temetőben például 1880-ban készült el a dísz-
ravatalozó.20 A XX. század első két évtizedében a temetői ravatalozás fokozatosan 
terjedt, majd 1920-ban kötelezővé tették.21 

A dualizmus korában a halált már nemcsak a bürokrácia, hanem a kommer-
cializáció is átszőtte.22 A temetkezéseket, az erre szakosodott vállalatok intézték, 
melyek Magyarországon, miként Ausztriában és Németországban is többnyire 
magánkézben voltak. Bécsben 1907-ben a két legnagyobb temetkezési vállalatot 
megváltotta a főváros, míg erre Budapesten a Tanácsköztársaság idején került sor. 
A Tanácsköztársaság alatt államosították a temetkezési vállalatokat, melyeket a fő-
város a Tanácsköztársaság bukása után megváltással tartott a saját kézben. A meg-

17 Szántó Béla: A temetkezés és a kötelező ravatalozás. In: Városi Szemle, 4. (1911) (A további-
akban: Szántó, 1911.) 801. p. 

18 Ld.: Szabályrendelet a temetőkről; Szabályrendelet a székesfőváros által fenntartott közteme-
tők látogatása tárgyában; Budapest székesfőváros által fenntartott köztemetőkben fizetendő 
különféle díjakról. In: Fővárosi Közlöny, 1901. 34. sz. 633-643. p. 

19 Xantus Zoltán: A budapesti temetkezések történetéből. 1-3. Városgazdasági Tájékoztató 11. 
(1980) 1. sz. (A továbbiakban: Xantus, 1980.) 80-81. p. 

20 Lakner, 1993. 85. p. 
21 Xantus, 1980. 84. p. 
22 Hanák: A halál, 70. p. 



váltás azonban egészen 1926-ig elhúzódott, ekkor sikerült az utolsó két temetke-
zési vállalatot is megvásárolnia a fővárosnak.23 

A századfordulón Bécsben és Budapesten a temetkezéseket osztályokba sorol-
ták, s ennek megfelelően állapították meg a temetkezési vállalatok az áraikat. 
Bécsben a városi tulajdonú vállalatok a díszes, féldíszes, pompás mellett 6 osztályt 
ajánlottak. Az árak 55 és 4800 korona közé estek, és a temetkezési vállalatok aján-
latai csak a sírkövet nem tartalmazták. Budapesten, hasonlóan Bécshez, két na-
gyobb vállalat uralta a piacot, és az Első Magyar Szállítási Vállalat Részvénytársa-
ság árai ismertek. Az árjegyzék alapján a vállalat kétféle dísz A, B, C és 5 további 
osztályt különböztetett meg. A dísz ajánlatok között lényeges eltérés a koporsóban 
volt, míg a dísz A görög alpacca szarkofág, a dísz B antik ércszarkofág megvételét 
jelentette. A különböző temetkezési osztályok másféle halottaskocsit (dísztől a III. 
osztályig), koporsót (érc, tölgyfa, bükkfa, fenyőkoporsó) és fogatot (hat-, négy- és 
kétlovas kocsi) biztosítottak. A temetkezés felső ára Budapesten is 4800 korona 
volt, míg a legalsó 80. Megemlítendő, hogy a budapesti vállalat árajánlata nem tar-
talmazta a sírhely, a sírkő és a temetési szertartás költségeit.24 A temetési szertartást 
kísérő kellékeknek is fontos szerepe volt. Az énekkar, az orgonás kíséret és a pa-
pok száma is a presztízst mutatta,25 így Budapesten a legegyszerűbb temetés össze-
ge is elérte a 97 koronát, mely lakkozott fenyőkoporsót és 2 fogatú halottaskocsit 
jelentett."6 Bécsben ez kb. 65 koronába került. Látható, hogy Budapesten a temet-
kezések drágábbak voltak, mint Bécsben, és mint ahogy Szántó Béla kimutatta, 
egyes németországi városokban isr7 Hanák Péter véleménye szerint Budapesten a 
legdrágább temetés költsége akár 15 000 koronát is kitehetett. Egy nagyobb sírhely 
ára 100 évre 8000 koronába is kerülhetett,28 míg a legelőkelőbb temetésért közel 
5000 koronát kértek el. Ehhez járultak még további jelentős költségek, például a 
gyászjelentések megjelentetése, a gyászruhák elkészíttetése.29 

23 Xantus, 1980. 95. p. 
24 Szántó, 1911. 790-806. p. 
25 Hanák: A halál, 70. p. 
26 Lakner, 1993. 71-72. p. 
27 Szántó, 1911. 806. p. 
28 A 8000 koronás ár a Farkasréti temető legdrágább sírboltjának ára volt. Az 1901. évi budapes-

ti árlista alapján a Kerepesi temetőben ekkor már nem volt sírboltok számára szabad hely. A 
8000 korona kiemelkedően magas ár volt, például a Kerepesi temetőben kettős sírhely sarkon 
vagy első sorban 30 évre 1200 koronába került. (Budapest székesfőváros által fenntartott köz-
temetőkben fizetendő különféle díjakról. In: Fővárosi Közlöny, 1901. 34. sz. 642. p.) 

29 Hanák: A halál, 70. p. 



További költségtényező volt a sírkő, vagy családi sírboltok, kripták és mauzóle-
umok építése, melyek Budapesten divatosak voltak. Nemcsak a nemzet nagyjai 
kaptak mauzóleumokat, például Batthyány, Deák, Kossuth, hanem tehetősebb pol-
gári családok is építettek. A Kerepesi temetőben, mely a századfordulón a nemzet 
panteonjává vált, többek között a Saxlehner30 és a Ganz család mauzóleumai épül-
tek.31 Az efféle síremlékek építésének költségei felérhettek akár egy pesti bérház 
építési költségeivel. Gross Zsigmond földbirtokos például végrendeletében családi 
mauzóleum építését írta elő 40 000 korona költségen. Végrendeletében külön kikö-
tötte, hogy kik azok a családtagok, akik a családi mauzóleumban eltemethetők.32 

A soproni temetkezések vizsgálatának forrásai 

A Soproni Árvaszék iratanyagából 608 hagyatéki leltárt gyűjtöttem ki, melyeket 
1879 és 1913 között vettek fel.33 A leltárak adatait adatbáziskezelő programban 
rögzítettem.34 A 608 hagyatéki leltár közül 524 esetben tüntették fel az elhunyt te-
metésének költségét. 84 esetben azért hiányzik a temetési költség, mert néhány el-
hunyt ingyenes városi temetést kapott. Más esetekben a hagyatéki leltárt esetleg a 
halál után jóval (netán évekkel) később vették fel, vagy az elhunyt lakásán talált 
készpénzből egyenlítették ki a temetkezési számlákat, vagy a hagyatéki leltár fel-
vételekor a számlák még nem érkeztek meg, vagy az elhunytat máshol temették el, 
mint ahol a leltárt felvették. 

A korabeli gyakorlat az elhunyt vagyonát terhelte meg a temetési költségekkel. 
A hagyatéki leltárakban a temetési költségek és egyéb adósságok levonása után ha-
tározták meg az elhunyt tiszta, vagyis örökölhető vagyonát. így elméletileg a teme-
tés költségeit valójában az elhunyt fedezte. A hagyatéki leltárak legtöbbször rész-

30 Saxlehner András a kor ismert vállalkozója volt. Vagyonát a Hunyadi János keserővíz forgal-
mazásából szerezte, lakásában később a Postamúzeum kapott helyet. Saxlehner András laká-
sának leltárát Gyáni Gábor közölte, ld. Gyáni Gábor: A polgári lakáskultúra a századfordulón. 
In: Polgári lakáskultúra a századfordulón. Összeállította: Hanák Pcter. Bp., 1992. 35-36. p 

31 A kerepesi úti temető. Útmutató és tájékoztató. Szcrk.: Kovács Dénes. Bp., 1894. 6. p. 
32 Budapest Főváros Levéltára VII. 151. Rupp Zsigmond közjegyző iratai. 1283/1907. Köszöne-

tet mondok Sarusi Kiss Bélának, aki a fontos forrásra felhívta a figyelmemet. 
33 A leltárak zömét 1890 és 1909 között vették fel, szám szerint 580-at. 
34 A gyűjtés eddigi kutatási eredményeiről ld. Güntner Péter: A soproni polgárság vagyoni vi-

szonyai a századfordulón a hagyatéki leltárak tükrében. In: Soproni Szemle, 1995. 3. sz. 
244-261. p. és uö: A soproni polgári lakáskultúra a századfordulón. In: Soproni Szemle, 1997. 
1. sz. 21-31. p. A leltárak számítógépes feldolgozásáról uő: A soproni hagyatéki leltárak szá-
mítógépes feldolgozása. In: Levéltári Szemle, 47. (1997) 3. sz. 14-25. p. 



letezés nélkül csak a temetés végösszegét tüntették fel. Ez az örökösödési törvény-
nek"0 és az 1895. évi belügyi és igazságügyi rendeletnek köszönhető, melyek az 
örökösödési eljárást és ezzel együtt a haláleset-fel vételi lap és a leltár elkészítését 
szabályozták. 1895-től a leltárakban a hátrahagyott vagyon felvételének a sorrend-
jét is előírták, a temetési költségek az adósság második tételeként voltak megjelöl-
ve.36 Néhány esetben a temetés költségei részletezve kerültek a leltárba, például a 
koszorút vagy más kiadásokat is feljegyeztek. Ezek a leltárak élesen elkülönítették 
a temetési és a gyászi vagy kegyeleti költségeket. A temetési költségek közé szá-
mították többek között a koporsó, a koporsóvánkos, a sírkő, a szállítás, a sírhely és 
a temetési szertartás költségeit. A gyászi költségeket gyászruhára (például gyász-
kalapra), gyászjelentésekre, koszorúra, virágra és a halotti tor költségeire (például 
borra) költötték el. Érdekes megjegyezni, hogy a családtagok gyászruháival is az 
elhunyt vagyonát terhelték meg. 

A temetkezés költségei súlyos terhet róttak a korabeli városi társadalom minden 
egyes tagjára. A temetkezésre való gyűjtés sok esetben fiatal korban elkezdődött. 
Sopronban két városi egyesület működött a temetési költségek enyhítése céljából: 
a Soproni polgári temetkezési-, árva- és özvegy- segélyező-egylet és az Első Sopro-
ni Családi Betegsegélyező Pénztár. Az első egylet kimondottan csak temetkezési, 
míg a második betegségi segélyt is nyújtott. Az egyletekbe belépők évi vagy heti 
befizetéseket vállaltak, melyeket egyéni tagkönyvekben vezettek. A Soproni pol-
gári temetkezési-, árva- és özvegy- segélyező-egylet-be belépők számára évi egy 
korona befizetése volt kötelező. Az egyletbe csak 40 év alattiakat vettek fel. Halál-
eset bekövetkeztekor az egylettagok családja 60 koronát kapott a temetési költsé-
gek fedezésére.37 A másik egyletbe belépők nagyobb összeg befizetését vállalták, 
mely elérhette a heti 50 fillért is. A magasabb befizetés a szolgáltatások szélesebb 
körét is jelentette: betegség esetén legfeljebb 20 heti táppénzt, orvosi és gyógyszer-
ellátást, halál esetén pedig a jogutódok 50 koronát kaptak a temetési költségekre.38 

A leltárakban a temetkezés helyét egyetlen esetben sem tüntették fel, mert a te-
mető az elhunyt vallása alapján magától értetődő volt. Sopronban a századfordulón 
három vallási felekezet tartott fenn saját temetőt: a katolikus, az evangélikus és a 

35 1894.XVI. tc. 
36 A belügyi cs igazságügyi m. kir. ministcrck 1895. évi 43 194. I. M. számú rendelete, az örökö-

södési eljárásról szóló 1894:XVI. tc. végrehajtása tárgyában. 39. §. Magyarországi Rendeletek 
Tára, 1895. 

37 A Soproni polgári temetkezési-, árva- cs özvegy- scgclycző-cgylct alapszabályai. Sopron, 
1897. 3-7. §§. 

38 Első Soproni Családi Betegsegélyező Pénztár alapszabályai. Sopron, 1913. 1-12. §§. 



zsidó. 1674-ig a városban csupán egy temető létezett, ahol az evangélikusok is te-
metkeztek. Ekkor hozták létre az evangélikus temetőt a mai Széchenyi és Deák tér 
között. A temető azonban a város növekedésének útjában állt, s a Deák téri negyed 
kiépülésével 1886-ban felszámolták. Az új evangélikus temető a Balfi úton nyílt 
meg. Időközben a katolikus temetőt is bővíteni kellett: az új temetőt a régi temető 
megtartása mellett 1894-ben nyitották meg. A zsidó vallásfelekezet 1863-ban ala-
pította meg saját temetőjét, s 1911 -ben az ortodox hitet követő zsidók létrehozták a 
soproni zsidóság második temetőjét.39 

A temetési költségek főbb összetevői 

A hagyatéki leltárak alapján a korabeli soproni temetkezések nem rekonstruálha-
tók. Mindazonáltal a leltárakba beírt részköltségek és főleg az egyes temetések 
összköltsége sok mindenről árulkodik. A soproni temetkezések egyik legjelentő-
sebb tétele a sírkő volt. Sopronban a családi sírboltok terjedtek el, kripták egyálta-
lán nem, míg családi mauzóleumot csak a Lenek család építtetett Ottó Hofer terve 
alapján.40 A századfordulón a nívósabb sírköveket soproni kőfaragók készítették 
fekete, vagy néhány esetben szürke gránitból. Mechle József és Hild Károly41 ve-
zetéknevei ma is láthatók a sírkövek jobb alsó oldalán. A harmadik kőfaragó, 
Lapicz Antal, szerényebb sírköveket készíthetett, neve ugyanis nem lelhető fel a 
mai soproni temetőkben. A szerényebb sírkövek készítéséről árulkodik továbbá az 
a tény, hogy nem volt cégként bejegyezve42 és hagyatéki leltárában 15 darab ho-
mokkő volt felvéve. így feltehető, hogy az olcsóbb alapanyagú homokkőből készí-
tett sírköveket.43 A leltárakba beírt összegek alapján a mai soproni temetőkben is 
látható fekete gránitsírkő ára 400 koronánál kezdődhetett, de akár több mint 1000 
koronába is belekerülhetett. Ditz József mérnök tisztességes sírköve 400,44 míg 
Krenn Alajos kereskedő sírköve vaskerítéssel együtt 1000 koronába került.45 

Azoknál a temetéseknél, ahol sírkövet állítottak, a sírkő ára a temetkezési költsé-
geknek kb. felét tette ki. így a máig fennmaradt gránitköves sírok esetében a temet-

39 Heimler Károly: Sopron topográfiája, utca cs házjcgyzékkcl, részletes statisztikai adatok. Sop-
ron, 1936. 27. p. 

40 Winkler Gábor: Sopron építészete a 19. században. Bp., 1988. 122. p. 
41 Litfass sopronmegyci naptár az 1893 közönséges évre. Sopron, 1892. 111. p. 
42 Sopronmegyei naptár és címtár az 1904 évre. Sopron, 1903. 32. p. 
43 Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára (= SVL) IV.B. 1405. 110/1914. 
44 SVL IV. B. 1405. 20/1892. 
45 SVL IV. B. 1405. 71/1904. 



kezési költségek (sírkővel együtt) nagyjából 800 és 2000 korona között voltak. Ezt 
az összeget támasztja alá az a tény, hogy a hagyatéki leltárak közül az evangélikus 
és a katolikus temetőben négy személy sírját sikerült beazonosítani és mind a négy 
esetben a temetkezési költségek 940 és 2141 korona közé estek.46 

A temetések költségeiből a koporsó szintén jelentős összeget tett ki. A leltárak-
ban a koporsó árát azonban kevesebb esetben tüntették fel, mint a sírkő árát. így a 
korabeli koporsók árairól Leckl Györgyné, soproni temetkezési vállalkozó neje 
leltára alapján nyerhetünk információt. Sopronban a századfordulón két temetke-
zési vállalat működött, Leckl Györgyé és Huber Samué.47 Leckl Györgyné leltárá-
ba 96 koporsót vettek fel, ebből 21 érckoporsó (15 darab nagy, darabja 113 korona 
és 6 kisebb, darabja 17 korona), és 75 fakoporsó volt. A fakoporsók közül 15 darab 
díszesebb (darabja 27 korona), 10 darab fényezett (darabja 10 korona), és 50 darab 
fekete festett egyszerű (darabja 6 korona) volt. A leltárban előfordult még nagy 
mennyiségben szemfedél, koporsóvánkos, és halotti ruhák.4s A gyászi költségek 
szintén számottevőek voltak. A legjelentősebb tételt, a gyászjelentések elküldése 
mellett, sok esetben a gyászruhák megvásárlása jelentette. Két esetben ezek 400 
korona fölé is emelkedtek: például Rohn Nándor49 családja 427, Wurm Samu50 

utódai 400 koronát költöttek gyászruhákra. 

Soproni temetések költségei nem, vallás, életkor, vagyon- és 

foglalkozás-kategóriák szerint 

A leltárakban előforduló temetési költségek 10 és 2213 korona között mozogtak. A 
legszegényebb temetése Pulok Istvánné mészáros özvegyének,1' a legdrágább a 
Monarchia egyik ezredesének volt.52 A leltárak nem árulkodnak a Bécsben és Bu-
dapesten megfigyelt temetkezési osztályokról, de meglétük nem zárható ki. Hanák 

46 A tcmctcsi költségek a következők voltak: Hcrcz József, a soproni társaskáptalan kanonokja 
2141 korona (SVL IV. B. 1405. 2599/1908), Jány Ferencné, kereskedő neje 1216 korona 
(SVL IV. B. 1405. 159/1904), Tricbaumer Andrásné, magánzónő temetési, orvosi, ápolási 
költsége összesen 2000 korona (SVL IV. B. 1405. 177/1909), Patzill Nep János, nyugalmazott 
hercegi magántitkár 940 korona (SVL IV. B. 1405. 183/1900). 

47 Sopronmegyei naptár és címtár az 1904 évre. Sopron, 1903. 39. p. 
48 SVL IV. B. 1405. 37/1902. 
49 SVL IV. B. 1405. 254/1920. 
50 SVL IV. B. 1405. 30/1921. 
51 SVL IV. B. 1405. 1354/1911. 
52 SVL IV. B. 1405. 2527/1893. 



Péter szerint egy átlagos polgári temetés Bécsben 800-900 koronába került. Ebből 
kb. 700 koronát tett ki a különböző temetkezési vállalatok járandóságai, a fennma-
radó összeg pedig a kegyeleti költség volt.53 Lakner Judit a fővárosi középosztály 
temetési költségeit 700 koronában határozta meg. Ekkora összegért fakoporsó 
ezüst felirattal, brillantin szemfödél, gyászfátyol, sírkereszt kemény fából, három 
fáklyavivő és a halottasszoba feldíszítése járt.54 Az 524 soproni hagyatéki leltárba 
beírt temetési költségek átlaga 343 korona, mely a Hanák Péter és Lakner Judit által 
számított összeghez képest jóval szerényebb. Egyrészt feltehető, hogy a soproni te-
metési költségek alacsonyabbak voltak, mint a bécsi és a budapesti: Sopronban a 
sírhelyek és a kegyeletes költségek, például az újsághirdetések, biztosan keveseb-
be kerültek; másrészt a hagyatéki leltárak által alkotott minta temetési átlaga nem 
lehet irányadó, mert a mintában az őstermelő rétegek felülreprezentáltak. A minta 
45 százalékát őstermelők teszik ki, ezért a temetési költség átlaga az őstermelők át-
lagához fog közelíteni. A kis- és középpolgári szint csak az őstermelők és a városi 
munkásság kizárásával határozható meg. Az előbb említett rétegek kizárásával, 
akik a minta 53 százalékát alkotják (276 leltár), a maradék 248 leltár átlaga 475 ko-
rona, amely így már a soproni kis- és középpolgári temetkezési átlagot mutatja. 

A következőkben a temetési költségeket nem, vallás, életkor, vagyon- és foglal-
kozás-kategóriák szerinti bontásban vizsgáljuk. Nemek szerint a férfiak magasabb 
temetkezési költség-átlaga tűnik ki. A 30 esetben előforduló, 1000 korona feletti 
temetkezés közül például csak 10 esetben temettek nőt. A magasabb temetkezési 
átlag mellett feltűnő a bruttó vagyonok közötti majdnem kétszeres különbség is. A 
korabeli társadalom férfiak és nők közötti státuskülönbsége világosan kifejeződik 
a temetési költségekben. 

/. táblázat. Férfiak és nők temetési költségei 

eset-
szám 

temetési 
költségek 

átlaga 

legkisebb 
temetési 
költség 

legnagyobb 
temetési 
költség 

bruttó 
vagyon 
átlaga 

férfiak 277 381 16 2213 13091 

nők 247 299 10 1683 7795 

53 Hanák: A halál, 68. p. 
54 Lakner, 1993. 71-72. p. 



Vallás szerint annak ellenére nem lehet lényeges különbséget felfedezni, hogy a 
mintában szereplő katolikusok bruttó vagyonának átlaga majdnem kétszeresen 
meghaladta az evangélikusok bruttó vagyonát. A nagyobb vagyon magasabb te-
metkezési költségeket is feltételez, amit jól mutat az a tény, hogy a 30 legdrágább 
temetés között csak 8 volt evangélikus. A vagyonbeli különbség azonban főleg an-
nak köszönhető, hogy a mintában legnagyobb vagyonúak katolikusok voltak, s 
ezek a nagy vagyonok felhúzzák a katolikusok vagyonának átlagát. A kiugróan 
magas katolikus leltárakat kivéve a mintából, nem látszik különbség a két vallásfe-
lekezet vagyoni állapota között. 

2. táblázat. Temetési költségek vallás szerint 

Vallás55 
eset-
szám 

temetési 
költségek 

átlaga 

legkisebb 
temetési 
költség 

legnagyobb 
temetési 
költség 

bruttó 
vagyon 
átlaga 

katolikus 225 354 10 2213 14402 

evangélikus 274 326 18 1800 7344 

zsidó 10 311 66 934 15940 

Életkor és temetési költség összefüggéseinek vizsgálatánál az előfeltételezés az 
volt, hogy idősebbek magasabb költséggel temetkeztek. A magasabb temetkezési 
összeget az idősebb korosztálynál megfigyelt nagyobb vagyon feltételezte. Az 
elemzés során a hipotézis igazolódott; a minta alapján a 40. életévet lehet a válasz-
tóvonalnak tekinteni. 40 év alatt és felett több mint 80 koronás eltérés vehető észre 
a temetési költségek átlagában, s mind a temetés legmagasabb összegében, mind a 
bruttó vagyonban a különbség jelentősnek mondható. 

3. táblázat. Temetési költségek életkor szerint 

Életkor56 
eset-
szám 

temetési 
költségek 

átlaga 

legkisebb 
temetési 
költség 

legnagyobb 
temetési 
költség 

bruttó 
vagyon 
átlaga 

40 év alatt 115 259 10 1454 3130 
40 év és felette 394 362 16 2213 11853 

55 524 elhunyt közül 15 ismeretlen vallású. 
56 524 elhunyt közül 15 ismeretlen életkorú. 



A vagyonkategóriák szerinti elemzésnél megfigyelhető, hogy a temetkezés leg-
inkább az alsó- és középrétegek számára jelentett nagy terhet: 21 esetben a temet-
kezés összege meghaladta a bruttó vagyont is. Kiinduló hipotézisként az fogal-
mazható meg, hogy a bruttó vagyon növekedésével a temetkezési költségek is nö-
vekedtek. Az elemzés a hipotézist igazolta; a vagyon növekedésével a temetési 
költségek fokozatos emelkedése figyelhető meg. Minél vagyonosabb volt valaki, 
annál többet költött a temetésére. Néhány esetben viszont a magasabb vagyon elle-
nére a hátramaradt családtagok keveset fordítottak hozzátartozójuk eltemetésére. 
Az egyes vagyonkategóriák magas esetszámai miatt azonban a kivételek eltűnnek, 
nem lesznek hangsúlyosak, s a főbb trendek válnak láthatóvá. 

4. táblázat. Temetési költségek vagyonnagyság szerint 

Vagyon 
nagysága 

eset-
szám 

temetési 
költségek 

átlaga 

legkisebb 
temetési 
költség 

legnagyobb 
temetési 
költség 

bruttó 
vagyon 
átlaga 

1000 alatt 139 157 10 700 463 
1000 felett 385 410 16 2213 14253 
5000 alatt 347 237 10 1541 1720 
5000 felett 177 549 20 2213 27995 
10 000 felett 92 708 20 1541 47343 
20 000 felett 48 906 89 2213 77847 
30 000 felett 35 993 323 2213 97542 
40 000 felett 25 1040 323 2213 122816 
50 000 felett 18 1065 323 2213 153571 
100 000 felett 9 1419 585 2213 239051 

A foglalkozási kategóriák szerint az őstermelők között három réteg különül el: a 
napszámosok, a szőlősök és a gazdapolgárok. E három réteg közül a gazdapolgá-
rok emelkedtek ki temetkezési átlagukkal, mellyel az iparosokét is megelőzték. A 
poncichter réteghez tartozók nemcsak szinte homogén evangélikus vallásukkal, 
jellegzetes utcáikkal, bruttó és nettó vagyonukkal, hanem temetkezésükkel is kü-
lönálló kasztot alkottak a mezőgazdasági termelők között. 

A következő foglalkozáskategória, melyet érdemes tovább bontani, a tisztvise-
lőké. Két réteg, az alsóbb, valamint a közép és felsőbb tisztviselők elkülönítése to-
vábbi differenciálásra ad lehetőséget. Míg az alsóbb tisztviselők temetési átlaga 



(414) a szolgálatok mögé helyezte a csoportot, addig a közép és magasabb tisztvi-
selők temetési átlaga még magasabb lett. A kiugróan magas temetési költséget va-
gyonuk nem magyarázza, ugyanis közel hasonló vagyonnal rendelkeztek, mint a 
magánzók és kereskedők. Sőt, a több mint fél milliós, a mintában aránytalanul 
nagy vagyonú tisztviselő leltárát kivéve, vagyoni átlaguk 29 615 koronáról 13 538 
koronára, temetési átlaguk 860 koronáról 816 koronára csökken. Látható, hogy e 
leltár kihagyásával a vagyoni átlag jelentősen, a temetési viszont csak kis mérték-
ben esett vissza. A közép és felső tisztviselői réteg és a gazdapolgárok magasabb 
temetkezési átlagát társadalmi állásuk és önbecsülésük követelte meg. Mindkét ré-
teg számára fontos volt az őstermelők illetve a tisztviselők csoportján belüli magas 
státusuk kifejezése, noha ezt vagyoni helyzetük, főleg a tisztviselők esetében, nem 
is engedte meg. 

5. táblázat. Temetési költségek foglalkozási kategóriák szerint 

Foglalkozási 
kategóriák 

eset-
szám 

temetési 
költségek 

átlaga 

legkisebb 
temetési 
költség 

legnagyobb 
temetési 
költség 

bruttó 
vagyon 
átlaga 

városi munk. 40 143 12 680 2017 
altisztek 
és szolgaszem. 

18 189 18 587 2057 

őstermelők 236 237 16 1800 4199 
ezen belül: 
napszámosok 

szőlősök 
gazdapolgárok 

12 

116 
108 

71 

167 
331 

19 

16 
20 

129 

972 
1800 

995 

2251 
6872 

iparosok 66 306 10 1089 8571 
szolgáltatók 16 474 136 1318 9786 
magánzók 45 519 34 1683 26693 
kereskedők 27 686 35 1930 30697 
tisztviselők 46 724 101 2213 21853 
ezen belül 
alsóbb tisztv. 
közép és 
felsőbb tisztv. 

14 

32 

414 

860 

101 

340 

1000 

2213 

4112 

29615 



Összegzésképpen elmondható, hogy a korabeli temetések minden társadalmi 
réteg számára kiemelt jelentőséggel bírtak. Minden elhunyt családja anyagi lehető-
ségén felül próbált költeni, a végtisztességet kellően megadni. A temetkezési költ-
ségekben a nem, az életkor, a bruttó vagyon nagysága mellett a státus játszott 
nagyon fontos szerepet. A leltárak alapján a vallás kevésbé befolyásolta a temetke-
zések költségét. A státus fontosságát mutatja, hogy ámbár vagyonnagyság és a te-
metés költségei között egyenes arányosságot lehet megállapítani, sok az olyan eset 
ahol nem áll fenn ez az összefüggés. A temetésre fordított összeget ekkor elsősor-
ban nem a vagyon nagysága határozta meg, hanem az elhunyt státusa. 


