
Az embereletet vegigkfser6 sorozatunkban a

szuletest61, keresztel6t61 eljutottunk a halalig,

temetesig.
Regen, amikor egy sulyos beteg mellett virrasz-

tottak, egett a gyertya vagy a lampa, s gyakran
el6fordult, hogy kuvik madar szallt a haztet6re az
ejjeli rovarokat vadaszni. Halalmadarnak tartot-
tak, mert amikor hangjat hallatta, ugy tunt, hogy
azt mondta: ..Kumm mit!" (Gyere velem!)

A rokonok, hozzatartoz6k nagyon ugyeltek,
hogy a beteg ne tavozzon el az utols6 kenet nel-
kul. A katolikus vallasban het szentseget isme-
runk: ez a keresztseg, a bermalas, az oltariszent-
seg, a bunbanat szentsege, az egyhazi rend, a ha-
zassag es az utols6 kenet. A rokonok tehat
id6ben papot hfvtak. A tisztelend6 atya meg is er-
kezett egy ministrans kfsereteben, aki egy csen-
gettyut razott. Ha az utcan talalkoztak valakivel,
az leterdelt, keresztet vetett es tala1gatta, hogy
melyik hazban van a nagy beteg. A papi aldas
ulan a hozzatartoz6k a megnyugvas jeleit lattak a

fajdalomt61 meggyotort haldokl6n.
A halal beallta utan a testet ecetes vfzzel le-

mostak, raadtak a legszebb, legunnepelyesebb

ruhajat
A ravatalozas mindig a parades szobaban tor-

tent Letakartak a tukroket, eg6 gyertyakat allf-
tottak ket oldalr61, keresztet, szenteltvfztart6t
keszftettek oda. A szenteltvizbe helyezett rozma-
ringaggal a latogat6k meghintettek az elhunytat
es imadkoztak a lelki udveert, az egesz ejjen at
virraszt6 rokonokkal egyutt.

A kozvetlen hozzatartozonak sok dolga akadt:
szolt a harangoz6nak, a sfras6nak, a papnak es
egy asztalosnak a kopors6 ugyeben.

A harangoz6 meghuzta a lelekharangot. A

frankhegyi sz616kben megalltak egy pillanatra az
emberek, keresztet vetettek es szamoltak: ha
harom szakaszt csendftett a harang, akkor ferri,
ha kett6t, akkor no az elhunyt. Gyerekek szalad-
tak a templom fele, hogy megtudakoljak: ki a
halott) Majd ugyan olyan gyorsan vittek a hfrt

szerteszejjel.
Budabrsbn valamikof mukodott a Halottas

Egylet (Leichenverein). Ide 16 eves kor utan le-
hetett beiratkozni. Kis kbnyvecsket kaptak a
tagok, abban igazoltak a befizeteseket. Ha az
elhunyt tagja volt az egyletnek, csaladja temet-
kezesi segelyt kapott.

Amikor a halottas-menet a temeto fele tartott,
szoltak a harangok. A kopors6t a rokonok vittek a
vallukon. A gyerekeknek Feher kopors6 keszult,
melyet a fejukon vittek a kisfiukat ferri, a kislanyo-
kat n6i hozzatartoz6k. Jarvanyos betegsegek ide-
jen volt nap, hogy harom gyermeket is temettek.

A vagyoni kulonbseg a temetesi szertartasban
is megmutatkozott. Halottas kocsit bereltek a
m6dos csaladok. Az uveges, Fekete jarmuvet fel-
diszftett lovak huztak. A temetesen gyertyakat
osztottak szeto A fuv6szenekar gyaszindul6kat jat-
Slott. igy kfsertek szeretteiket uto1s6 utjara.
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