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„A haldoklás teátruma”– Erdély haldokló gubernátora

Összefoglalás   Az itt következő tanulmányban a haldoklással és a haldoklás teátrumával  

foglalkozom.  A  haldoklással  egy  olyan  korban  –  a  barokk  korában  –,  amelyben  már  

évszázadok óta kodifikáltak a meghalás történései, hogy hogyan kell meghalni. Az egyház és  

természetesen az egyént körülvevő társadalmi közeg elvárásokat támasztott a haldoklóval és a  

haldoklással  szemben.  Meghatározták  a  „jó  halál” fogalmát,  viselkedési  szabályokat  

támasztottak a halálra készülővel és az őt körülvevőkkel szemben. Azt is mondhatnánk, hogy a  

haldokló számára egyfajta „mozgásteret” jelöltek ki, melynek túllépéséért súlyos árat kellett  

fizetni: az üdvözülés elvesztését. A haldoklás a temetéshez hasonlóan szervezett, nyilvános,  

tehát  közösségi  esemény,  előadás  volt,  amelyet  a  halál  rendezett,  és  a  főszerepet  

értelemszerűen a haldokló kapta.

A tanulmány fő részének a temetés, a „nyilvános keserűség gyászos színháza” a témája.  

A  temetés  a  barokk  főúri  ceremóniák  csúcsát  képezi,  és  ennek  kapcsán  is  ugyanazt  a  

szervezettséget  és nyilvánosságot tapasztaljuk,  mint  a haldoklás esetén.  Emellett  a barokk  

főúri temetés hű hordozója a családi összetartozásnak, és egy-egy család reprezentációját is  

kifejezi.  A  temetés  a  kor  mentalitásának  és  világfelfogásának  hű  tükre,  melyben  a  kor  

gondolkodásmódja nagymértékben tükröződik. Mindezt Bánffy György (1660-1708), Erdély  

gubernátorának haldoklása bizonyítja számunkra.

„Megcselekedhetted  volna,  hogy  valamely  szörnyű  hirtelen  halállal  öltél  

volna  meg engem,  úgyhogy csak  egy  szempillantás  sem adattatott  volna 

énnékem kegyelmednek és irgalmasságodnak segítségül való örök hívására  

és aképen el kelletett volna vesznem és kárhoznom örökké.”1

„A halál  oly  testi  gyötrelemmel  mégyen  végbe,  melynél  nagyobb  a 

testhez  nem  fér.  Nagy  kínnal  jöttünk  e  világra,  hanem,  mint  a  viperák,  

anyánk kínjával,  és  sokszor  halálával:  de  sokkal  nagyobb,  és  a  magunk  

saját kínjával megyünk ki e világból.”2

A halandóság kérdésére adott emberi választ évszázadokon át a kereszténység gondolatköre 

határozta  meg.  Minthogy  ennek  alapélménye  az  eredendő  bűn  következményeitől  való 



félelem,  ezért  a  késő  középkorban  megszülető  ars  moriendi  irodalom kizárólag  a  hitbéli 

biztonság kialakítására törekedett, feltétezvén azt, hogy ezzel a halálfélelem feloldható válik. 

Az ars moriendik által emlegetett halál az az eszményi halál, amely örömteli, de legalábbis 

csendes és a szenvedésekben türelmes, amelynek eléréséhez az igaz hiten kívül elsősorban 

hibátlanul erkölcsös élet szükséges.3 Az ilyen életet élő ember, nem kívánja tovább nyújtani az 

életet.

Az  uralkodóknak  gyakran  adatott  meg  az  effajta  eszményített  halál.  Példa  Bethlen 

Gábor  (1580-1629)  haldoklása,  melyről  később  az  ugyancsak  fejedelem  Kemény  János 

(1606/1607-1662)  számol  be:  „Eszébe  vévén  pedig  maga  is  még  halála  előtt  többel  fél  

esztendőnél,  hogy  nem fogna  meggyógyulni.”4 Így a  korban  természetes  és  elvárt  módon 

felkészül halálára, mely egy fejedelem esetében még szigorúbb elbírálás alá esik: „igyekezék 

váltig  szegény,  miképpen  mind  országát,  abban  az  Isten  anyaszentegyházát,  feleségét,  

atyjafiait és jámbor szolgáit, híveit minél jobb állapotban hagyhatná […] Testamentumot is  

tőn  halála  előtt  többel  fél  esztendőnél.”5 „[…]  várván  nagy  erős  férfiúi  bátorsággal  s  

keresztényi kegyes reménséggel, sőt hittel utolsó óráját, kinek idvessége felől kétség nem is  

lehet,  mind  életbeli  sok  jócselekedetire  nézve,  melyekkel  igaz  hitit  gyümölcsöztette,  mind  

buzgó imádságira, isteni szolgálatjára, vallásában áhitatos voltára, az Isten dicsőségéhez és  

anyaszentegyházához, annak gyarapításához és oltalmazásához való nagy indulatira is nézve,  

noha ő az  országban sine  dissicretione religionis  [valláskülönböztetés  nélkül] kedvellette,  

promoveálta  az  embereket,  lévén  négy  recepta  relígió  hazánkban,  kinek  idejében  szép 

egyességben  is  éltenek  az  haza  fiai,  és  nem  olyan  hideg  atyafiszeretetben,  mint  most.  

Kiváltképpen  pedig  csalhatatlan  jele  lőn  Istennek  elválasztásának,  midőn  halála  előtt  

circiriter  tizenegy  holnapokkal  megesmerteté  közelítését  utolsó  órájához,  és  penitenciára  

nemcsak időt engede, hanem ugyan kénszeríté is az nyavalyák által: mely nyavalyáiban mind  

békességes tűréssel s mind egyéb jelekkel megmutatá penitenciáját.”6

De nemcsak az uralkodók halálát írták le jó halálként. Általában a prédikációk is – az 

elhunytról szólva – annak „jó halálát” emelik ki. Példa erre Széchenyi György (1592-1695) 

esztergomi érsek haldoklása is: „[…] érezvén természetinek szokatlan változását, késedelem 

nélkül hamar egymás után kétszeri Generális töredelem gyónás által a’ bünnel meg-bántódot  

Istennel  meg-edgyezvén,  tizen  hetedik  Februarij  meg-a-karván  áldozni,  misét  mondatot  

magának [...] nagy hála-adással vévé az Istennek kiváltképpen való kegyelmes intését, es sok 

lelki  fohászkodásokkal  az  Urnak  magához  való  el-jövetelére  méltatlannak  itélvén  magát,  

midön az oltári szent kenyérnek szine alat lévö valoságos Világ Megváltóját szive kebelében,  

lelke ölében venné, önnön magában mongya vala, vén jámbor Simeonnal, […] Most bocsátod 

el Uram az te szolgádat, az te igéd szerént békességben. […] Bezzeg »in pace«, »békével« jár,  



kinek úti társa az Isten. Félelem nélkül várta az másik napot. Noha azért nem vólt már kitöl  

félni, az mint nem-is irtózot halála órájáig utolsó pihenéséig.”7 Ez volt az ábrázolt eszmény, 

de az eszmények mögött mindig ott rejlik a kérdés, hogy az valójában mennyiben fedi, fedheti 

a valóságot? Egyrészt olykor maguk az ars moriendik is utalnak arra, hogy tanácsaik nem 

jutnak  el  mindenkihez,  másrészt  az  ágyban,  párnák  és  körülállók  közötti  halál  valóban 

ideálképnek mondható.

Ugyanakkor forrásaink is bizonyítják, hogy egyesek halála korántsem hasonlított ehhez 

az ideálképhez. Meg lehetett halni akár részegen is: [egy] „Kandó nevü kevély, Pápista és  

részeges ifju Borbély […] elöre arra igérte vala magat hogy holtig iszik; ha érzi hogy meg-

kell halniu, elsöbben a’ kantsót a’ lábaihoz teszi borostol, és el-rugván, ugy hal-meg, és ugy is  

esett  halála.  […] maga szállására  menvén  tsak  hordatta  a’ bort  haláláig.”8 De  volt,  aki 

szitkozódva,  átkozódva  fogadta  a  halált:  „szegény  Enyedi  János  a’ két  lábát  bé  dúgja  a’ 

tűzben, és semmit nem érezvén, elégnek a lábai éktelenül; rút irtoztató kinokra, fakada ki  

szörnyű ordittásokra ’s káromkodásra. – Végezetre anyira felépüle, hogy fenn járogatna; de  

erkölcsében megnem jobbúla, hanem ismét szörhyű kinós nyavallyában esék, messze ki hallik  

vala orditása, és káromkodásokra is nyitá száját. – A’ Felesége mint Istenes asszony reá vevé,  

hogy  hivatna  Papót,  hivata  is;  de  azt  egy  kis  imádkozás  útán  szépen  kéré  kérve,  hogy  

mennyen elhaza; mert a ’Pap jelenlétében nem enyhitheti  vala kinnyait káromlással,  mint  

Ördőg szarból csinált pokolbeli flastrommal, és Sátán Szelenczéjébe való malagmával.”9

Kimondottan értékes forrás a Bánffy György (1660-1708) haldoklásáról, annak minden 

„percéről”, eseményéről tudósító, mely bepillantást enged egy korabeli haldokló szobájába.

Az testi szenvedés és haldoklás

Úgy tűnik,  hogy az  agónia,  a  halál  és  a  szomatikus  pusztulás  más  formáinak  jelenléte  a 

korabeli ember számára korántsem volt annyira problematikus, mint manapság.10 A romlandó 

test  szenvedése – melynek csak elhanyagolható szerep jut  az üdvözülés  procedúrájában – 

egyértelműen mementó és penitencia:  „Isten betegséget bocsát reájok; megmondják nékik,  

hogy gondot viseljenek lelkekre, mert testi életekrűl nincs reménység: Akkor eszekre jőnek, és  

a kemény betegség józanná tészi a lelket, mert a noha ember világosban nem látja a világ 

állapotjának  bizonytalan  mulandóságát,  mint  a  betegségben.”11 A  testi  kín  –  miként 

fokozódásának visszataszító mozzanatai is –, ha nem valamely közösségi alkalom nyilvános 

díszlete, többnyire mozgósítja értelmezésének megbízható képleteit, és a szenvedő ápolására, 

a  haldokló  segítő  végigkísérésére  ösztönöz.  Egyértelműen  kitűnik,  hogy  a  tünethordozó 

visszataszító, szánalmas, ugyanakkor a potenciális túlélő egyben támogatásra szoruló személy 

is. Egyébként a haldokló és súlyos beteg gondozása korántsem csak az uralkodó szokásrend, 



illetőleg  a  legfőbb  keresztényi  kötelezettségekre  vonatkozó  vallási  törvény  által  előírt 

kényszerű cselekedet: ezt diktálják a túlélő saját halálával kapcsolatos félelmei is, aki legalább 

olyan gondoskodást remél a haldokló szobájában szemlélődő utódoktól, mint amilyenben ő 

részesíti az eltávozót. Egyértelműen didaktikus jellege van az eseménysorozatnak, egyrészt 

maga a haldokló az, aki tanít,  hiszen tanítja a meghalás követendő példáját,  a „jó halált”; 

másrészt  azok is  tanítanak a  gondoskodás  mikéntjével,  akik  gondoskodnak a  haldoklóról. 

Természetesen  az  emberek  már  korán  szembesülnek  az  elmúlás  tényével,  s  megkezdik  a 

halálra való felkészülést.  Pázmány megfogalmazásában ez így hangzik:  „A betegség Isten 

iskolája; melyben sok és böcsületes, nagy dolgokra tanítja szolgáit. Vajon miből tanulhatod  

foganatosban a romlottakon való szánakodást, ha nem a betegségből? Melyben magadban  

érzett indulatokból eszedbe veszed, mit kíván felebarátod, mikor kínlódik: és amint szereted,  

hogy látogassanak, vigasztaljanak, künnyebítsenek tégedet; úgy te is, felebarátodtúl meg ne  

vond segítségedet.”12

A test szenvedése és megsemmisülése egy percig sem kétséges, de az egyházak tanításai 

alapján az sem, hogy az üdvösség elnyerésének előfeltétele a szenvedés alázatos viselése, 

mások kínjainak és halálközeli magatartásának minél alaposabb megismerése, az ideális halál 

„technikájának” megtanulása.

A test szerepe

„Uram, minémű rettenetes akkor őtet nézni ágyában, ily halálosképen sebhedett állapotjában!  

Minémű  hideg  izzadások  folynak  le  akkor  az  ő  testén,  miképen  reszketnek  tagjai!  Feje 

lecsügged,  orcája elszárad,  orra elkékül,  az álkapcsa leszakad, szeme gyökerei  ropognak,  

nyelve tántorog, lélekzeti  rövidek és föld bűzűek,  torka és melle úgy annyira hörög, hogy  

minden  lélekzetiben  láttatnak  a  szív  előtt  való  részek  elszakadozni  és  azontúl  lelkét  

kibocsátani.”13

Nagyon érdekes a test szerepe. Egészében véve a testet eszköznek tekintik, használati 

tárgynak, percnyi alkalmatosságnak, amelyben a lélek átvészelheti evilági megpróbáltatásait: 

„innen  vagyon,  hogy  megváljam  tűled,  hogy  magamban  se  tegyek  kárt.  Igazán  meg  kell  

vallanom, hogy s mind igen idegen lakos volt az én lelkem. Ne is bánjad belőled kimenésemet.  

Én azért tégedet az földnek, az te anyádnak ajánlak, az honnan elsőben eredetet vettél, hogy  

jövendőben újonnan szebb s  tündöklőbb állapatban öltözhessek  fel”14 – mondja  a  lélek  a 

testnek a halál pillanatában. Nem véletlen az sem, hogy igazából nem is nagyon foglalkoznak 

a  beteg  testi  tüneteinek  enyhítésével,  miként  közérzetének  ideiglenes  javításával  sem. 

Ugyanakkor  sok  esetben  megengedik  az  orvos  hívását.  Az  ars  moriendi  irodalom,  a 

prédikációk a testet, a test vágyait ostorozzák, a test „bűneit” emlegetik fel. „A lélek gyalázza 



és  iszonyú  ordítással  szidalmazza  a  testet,  melynek  kedvéért  és  gyönyörűségéért  örök  

kárhozatra vettetik, és keserves sírással azt mondja néki: Oh, te ezer átokra méltó, utálatos,  

rút test! Nem társom, hanem áruló ellenségem voltál, ki engemet Isten haragjába hoztál! Oh  

átkozott test, mely semmit nem akarál szenvedni: böjtöléssel és egyéb sanyargatásokkal nem 

akarád engesztelni Istenedet! Átkozott légy örökké, aki engemet is átkozatba ejtettél.”15 Ezért a 

kor vallásos előírásai értelmében a test a bűnök forrásaként értelmeződött, megvetés tárgyát 

képezte. Ennél is érzékletesebb és beszédesebb példa erre a Praxis Pietatis: „A halál tégedet  

rothadandó  testedtől  ment  meg,  mely  fogantatott  a  testnek  bolondságában,  a  buja  

kívánságoknak hőségében, a bűnnek rútságában és az ocsmányságnak vérében születettetett.  

Lelkednek eleven tömlöce, élő eszköze a bűnnek, a büdös ganénak valóságos zsákja […] az  

embernek teste azonban természete szerint semmit egyebet serkénel, férgeknél rothadásnál és  

undok  büdösségnél  nem  terem.  Az  ő  indulati  teljességgel  megvesztek  […] és  szívének 

ábrázolási csak gonoszak szüntelenül  […]  Innen vagyon az, hogy meg nem elégedhetik az  

istentelen ember semmi hívsággal, a kegyes semmi gönyörűséggel, a tiszteség kívánó semmi 

felmagasztalással, az illetlenül vizsgálkodó semmi új dologgal, a buja semmi fertelemmel, a  

vérszopó semmi bosszúállással, a fösvény semmi nyereséggel a részeges semmi itallal.”16 A 

testi  szenvedés  minden  esetben  rendelkezik  mögöttes  jelentéssel,  ami  a  haldokló  s  az  őt 

„irányító” szokásrend igazolására szolgál.17 Nagyon érdekesek a testtel kapcsolatban Bethlen 

Miklós gondolatai: „Ellenben a kevélynek, irigynek, nagyra, hírre, névre vágyónak a lelkének 

vethetné a test: Mi hasznom nékem, mi szükségem nékem a te nagy tisztedre,  nékem bajt,  

nyughatatlanságot kevélységed, ambitiód veszedelmet szerez, én a kevéssel megelégedném, 

nyugodnám; az  irigynek:  Csak engemet  fonnyasztasz.  Igy a  gyűlölséget,  haragot,  bosszút  

űzőnek mind vethetne valamit a test, mert bizony sok bűn inkább a lélek bűne.”18 Bethlen tehát 

megosztja a bűnöket a test és a lélek között. Így vagy mindkettőt el kell ítélnie, vagy egyiket 

sem. De semmiképp sem egyedül a test a bűnös.

Az agónia gyötrelmeinek mindenképpen van értelme: egyrészt a túlélők szempontjából 

létfontosságú  példaadás,  bevezetés  a  „helyes  meghalás”  művészetébe,  másrészt  az  evilági 

bűnök  bocsánatának  elnyerését  célzó  kísérlet  (a  katolikusoknál  utolsó  kenet  és  gyónás), 

harmadrészt az üdvözülésre méltó élet szeplőtelen befejezése. A haldoklás és a haldokló kínja 

nem végcél, hanem csak egy közbülső állomás, az utolsó földi megmérettetés, ami erényessé 

teheti a szenvedőt és a haldokló magatartásának lenyomatait őrző, az agóniában részt vevő 

túlélőket. Emellett, élőként ez az utolsó földi fellépése a haldoklónak.

A haldoklás a korban rituális,  közösségi élmény volt.  Mint minden rituálénak, így a 

haldoklásnak  is  megvoltak  a  maga  szabályai,  legfontosabb  szervezőelvei,  melyek  a 

körülállókkal,  a  haldoklóval  és  a  túlélőkkel  szemben  támasztott  elvárások  teljesítésének 



„rituális-társas  kereteként”  értelmezhetőek.  A  haldoklási  ceremóniát  meghatározó 

szervezőelvek a következők: nyilvánosság, szervezettség, a jelenlevők egymásrautaltsága, az 

eseményekben résztvevők (haldokló, körülállók, gyászolók) a társas történések aktív részesei, 

a szertartások rituális-vallásos (keresztény) szellemisége, egyszerűség és méltóság, amely a 

halálközeli rítusok „szakrális optimizmusából”, a lét folytathatóságába vetett bizalomból kap 

megerősítést. Mindezt a haldokló irányítja.19 Az ennek alapján felrajzolt „halálmodell” olyan 

utasítások csoportja, amit szinte mindenki ismer és a tiszteletben tart.

A halálhoz közeledő személlyel szemben támasztott követelmények egyrészt életútjának 

egészével,  másrészt  a  haldoklás  idejére  korlátozódó  rituális  teendőkkel  állnak  szorosabb 

kapcsolatban.

A preterminális  feladatok  közé  tartoznak  azok  a  cselekedetek,  amelyek  az  erélyes, 

Istennek tetsző életet célozzák meg a gyermekkortól a halálközeliség állapotáig. Később, a 

terminális teendők során a haldokló igyekszik megfelelni mindazon elvárásoknak, amelyeket 

a  közösség,  a  rítus  szokásrendje,  a  viselkedését  mintaként  megfigyelők  érdeklődése  és  a 

hozzátartozók  támasztanak  vele  szemben,  illetve  melyek  közvetlenül  saját  üdvösségének 

elérésére irányulnak.20

A haldoklás teátruma, Bánffy György haldoklása

Ami biztosan tudható, hogy Bánffy betegsége 1708 júniusában kezdődött, s a gubernátor a 

szemein  jelentkező  tüneteket  orvosoltatta  először:  „Még  miólta  ezelőtt  tíz  esztendővel  

Bécsben jára, azólta egészsége nem volt, csak köhögött télben-nyárban, most penig a szemei  

kezdettek vala fájni, egy átkozott Princz nevű német borbély eláltatá, meggyógyítja, olyan  

orvossággal cúrálá, egészlen minden hasa elapada, csak a csontja marada.”21

Ez időponttól  kezdve  folyamatosan  beteg  volt,  állandó hasmenés  gyötörte.  Állapota 

októberben kezdett rosszabbra fordulni:  „Az úr hovatovább csak mind rosszabul kezd lenni  

nagy kínokat lát  az  ágyékrágás és  a gyomorfájás mia,  és szintén kikopnak a doctorok is  

minden orvoslásokból.  Az  úr  is  pedig  megutált  minden orvosságokat,  és  utálva  veszi  bé,  

hasonlóképpen mind ételt, mind italt szörnyű utálva cselekszi, ami keveset is”.22 Az orvosok 

tehetetlenek,  amin  nem  lehet  csodálkozni,  hiszen  például  Wesselényi  Ferkó  nevű  fiának 

orrvérzését  sem képesek  elállítani  –  többször  olvashatjuk  ez  ügyben  az  apa  aggodalmát. 

Hozzá  kell  tenni,  hogy  ez  időben  Magyarországon  a  közegészségügyi  állapotok  igen 

siralmasak voltak, az itt dolgozó misszionáriusok gyakran hangoztatták, hogy „Magyarország 

orvosok nélküli vidék.”23 Nem véletlen, hogy az orvosok nyomasztó hiánya is hozzájárult a 

rekatolizáló missziók sikeréhez,  hiszen az Itáliából érkező misszionáriusok jó része tudott 

gyógyítani (a 16-17. században Itália az orvostudomány központja). Nem egyszeri eset Pietro 



Cima  de  Conegliano  konventuális  ferences  esete,  aki  1629-ben  Kisvárdán  egyszerre 

gyógyított és térített meg egy protestánst: „Ez az eretnek már haldoklott, amikor a katolikus  

prédikátor foglalkozni kezdett vele, majd meggyóntatta. A gyónása után a ferences fejére tette  

a  kezét,  és  így  meggyógyította,  utána  pedig  az  ily  módon  testben  és  lélekben  egyaránt  

meggyógyult férfi maga térítette meg a feléségét és másokat”.24

Az orvosok megállapítása szerint Bánffy baja: „mivel a belső beleken való kövérségek a  

Printz chiurgus sok purgatiójával mind kimentenek, és csupán a bélnek a húrja maradott,  

amelyből az lett, hogy amit az úr eszik, nem lévén semmi tartalékja, csakhamar által foly a  

beleken, attól is vagyon az hasmenés. Az ürességeket pedig elfoglalta a szél, s ez a szüntelen 

való flatus attól vagyon, az a szörnyű böfögés.”25 A korabeli orvosi diagnózisból egyértelműen 

kitűnik, hogy valamilyen gyomorproblémákkal küszködhetett. Ekkoriban a purgatio (beöntés, 

hashajtás)  általános  orvosi  eljárás  volt,  szinte  minden  betegségnél  alkalmazták,  például 

Báthory István haldoklásakor: „Buccella azt mondta neki, hogy szerinte ezzel a betegséggel  

nem lehet tréfálni, és vagy érvágással vagy erős purgálással kell legyőzni.” Hozzá kell tenni, 

hogy epilepszia gyanújával kezelték Báthoryt.26

Elképzelhetőnek tartom, hogy Bánffy gubernátor  vérhasban szenvedett.  Ezt  azonban 

nehéz  megállapítani,  hiszen  „a  tulajdonképpen-való  vérhasban  pedig  gyakor  és  véres  

hasmenés  vagyon,  nagy  hastekeréssel,  kínos  fájdalommal  és  a  béleknek  kisebedésével.”27 

Nézzük tovább, hogy mit is tudtak még a vérhas tüneteről: „Ha a vérhasban való ember nem 

ehetik, nem alhatik, tiszta fekete materia és bő vér mégyen téle, csuklik okádozik, s nagy a  

szomjúsága és forrósága; többire halálos. Ha pedig darab húsok és kövérségek mennek tőle,  

az is halálos.”28 Azt tudtuk már eddig is, hogy mérgezéssel kezelték, erről tanúskodik a napló 

is:  „ma is a szokott  bezováros orvosságokkal  Köleséri  uram élteti  napjában háromszor.”29 

(Bezoárkő:  a  Perzsiában,  Kaukázusban  és  Kisázsia  hegyvidékein  élő  bezoár  kecske 

emésztőszerveiben  előforduló  gömbforma  képződmény.  A  középkorban  és  az  újkorban 

minden méreg ellenszerének tartották.)

A  beteg  szempontjából  első  és  legfontosabb  teendő  az  orvos  hívása  lenne,  de 

figyelmeztetnek arra, hogy nagy reménységet ne az orvoshoz, hanem inkább az üdvösséghez 

fűzzenek.  Valószínű,  hogy  csak  a  realitással  számolnak:  a  kor  gyógyászati  színvonalát 

ismerve, az ilyen súlyos beteg menthetetlen volt, ezért fontosabb volt a lélekkel, semmint a 

testtel való törődés, de az a gondolat is közrejátszik, hogy az orvos Istentől kapja gyógyító 

hatalmát,  s  rajta  keresztül tulajdonképp az Úr orvosol:  „Először:  nem tiltom, hogy ember 

betegségében gondot ne viseljen egészségkeresésre: mert tartozunk, amíg Isten éltet, őrizni és  

takargatni ezt a haladó testet.”30 Ezt Bornemissza Péter is megengedi: „Te élj az eszközökkel,  

melyeket az ő igéje szerint teelődbe adott és rendelt az életednek táplálására, a többit bízzad  



Isten gondviselésére.”31 A beteg szempontjából ez nagyon fontos teendő, de figyelmeztetnek: 

„a doctorban reménységed Istennél feljebb ne vessed  […] az orvossággal tehát, mint Isten 

eszközével úgy élj.”32

A  szenvedő  az  agónia  szertartásai  közepette  olyan  elvárásokba  ütközik,  amelyek 

döntően befolyásolhatják túlvilági sorsát,  azt hogy a pokolba vagy a mennyországba jut-e. 

Ebből a szempontból  nagyon fontos a krízishelyzet folyamán mutatott  viselkedése,  illetve 

életútja során tanúsított, elsősorban morális, hitéleti és világnézeti tevékenysége. A követendő 

magatartásról már gyerekkorától kezdve gyűjt ismereteket, és az is meghatározott számára, 

hogy miként készüljön az üdvösségre és a halálra.

Nagyon fontos tehát – a keresztény szemlélet szerint is –, hogy a lélek álljon készen a 

halálra,  hiszen  a  test  nem játszik  fontos  szerepet.  Már  utaltam rá,  hogy a  haldokló  első 

feladatainak egyike a számvetés: az eltávozó áttekinti  azokat a dolgokat, amelyeket a köz 

érdekében cselekedett,  amelyek értékmérőnek számíthatnak halálakor,  és hírét  öregbíthetik 

halála után.

1708  októbere  alatt  nyilvánvalóvá  vált,  hogy  Bánffy  menthetetlen,  legalábbis  az 

orvosok  teljes  mértékben  tehetetlenek.  Ezt  ő  is  érzi:  „Most  úgy  látszik  gondolkodik  

haláláról”33 – írja Wesselényi. Valóban, elkezdi felsorolni azokat a cselekedeteit, amelyekről 

úgy gondolja, hogy azokat „pro publico bono” (a közjó) érdekében tett. Hiszen a közért, a 

közjóért  tett  cselekedetei,  a  világi  hírnév,  a  becsület  halhatatlanná  tehetnék.  De  Bethlen 

Miklós szerint ez nem egyéb, mint: „Jó kenő, jó szag, vagy illat, semmi sem egyéb, […] A jó 

szagú kenőnek szaga az orrodba hat, bőrödet valamennyire lágyítja, fényesíti, de a testednek  

belső részeire nem hat derekasan, kevés üdeig tart, oda lészen mind szaga, ereje sőt sokszor  

magadnak le kell mosnod, hogy meg ne bűzhödjék rajtad. Így a jó hírnév a füledbe mégyen,  

onnét béhat az elmédre, lelkedre, azt egy kicsidég csiklandja, gyönyörködteti, és így jobb a  

kenetnél, mert az csak a testednek, és annak is csak a külső bőrinek csinál, amit csinál, de a  

hírnév a lelkedig hat, de mint a jó szag hamar elmúlik, sokszor meg is bűzhödik, gonoszra  

változik.”34 Bethlen így folytatja tovább a hírnév tárgyalását, azokra vonatkoztatván, akik már 

nem élnek:  „A kenő jó szag használ az élőknek, akik bévehetik, érezhetik. A holtnak pedig  

bizony csak annyit használ, mint a holt lónak a patkó.  […] Őrzött-é meg valaha csak egy  

testet is a kenés a rothadástól? Soha sem. Ha újítják a kenését, eláll ugyan sokáig elszáradva 

de olyan éktelen rút fekete, elirtózik az ember tőle. […] Magának pedig annak a testnek, vagy 

annak a léleknek, amely abban lakott, mit használ az az el nem rothadás? Igy a hírnév mit  

használ a holtaknak.”35 Noha a közelgő halálra való készülés fázisa még nem része a konkrét 

agóniának, de Bánffy már érezve a vég közeledtét, elkezd számot vetni az életével. Már a 

középkori kódexek is a megboldogulás előfeltételeként emlegették a számvetést, amelyet az 



életút  reflexív  összességének  nevezhetünk.  A katolikusoknál  például  a  gyónás  csak  akkor 

lehet eredményes, ha a haldokló belátja és sorra veszi helytelen cselekedeteit.36 Valószínűleg 

ekkor gyűjt erőt a haldoklásra, hiszen óriási lelki erőre van szüksége ilyenkor az embernek. 

„Egy betegség sem jő emberre vakszerencséből […] hanem az embernek gonoszságokért. Az  

ember a maga büneiért szenved.”37

Az ember az előírások szerint, de talán emberi tulajdonságából fakadóan is vizsgálatot 

tart,  ha nem előbb,  akkor  betegségében mindenképp:  „Zárold  bé ajtódat  és  vizsgáld meg 

szívedet ágyadban és minden utaidat próbáld meg.”38 Ha nem tartana önvizsgálatot, akkor úgy 

tűnik, nem léphetne tovább az előtte álló két lehetőség – a gyógyulás vagy a halál – felé. A 

továbblépés feltétele a bűnbánat: „mikor […] minden bűneidet megvizsgálod, borulj le arccal  

az Istennek ítélőszéke előtt, mint valami gonosztevő és szívednek nagy keserűségével valld  

meg Istennek minden feljutott bűneidet!”39

A halálra való felkészülés

Novemberre egyértelművé válik, hogy Bánffyt  már nem lehet  meggyógyítani:  „az úr úgy 

elnehezedék,  hogy  majd  minden  reménység  kívül  vala,  mert  ábrázatjában  is  egészen  

elváltozván, és minthogy minden csontjairól a hús leesett, és csak a csont maradott volt és a  

bőr rajta, úgyhogy merő irtózás volt reá nézni.”40 A vég közeledte már nemcsak környezete, 

de  a  beteg  számára  is  egészen  nyilvánvaló  lesz:  „melyre  nézve  szintén  maga  is,  már  

desperálván maga is élete felől magának”.41 Hiszen, ahogy Pázmány is fogalmaz: „a halál a  

hoszszú betegségek orvossága, keserves kínok vége”.42 Miután kiderül, hogy menthetetlen, a 

gubernátor  átveszi  a  rítus  irányítását  –  miként  azt  el  is  várták  a  haldoklótól.  Eddig  ő  is 

bizonytalan, tán még reménykedő is volt, de ettől kezdve, jól tudja, hogy mi a teendője: „meg 

is  hagyá,  micsoda köntöst  vegyenek ki  halálára  […] és  mondja vala,  hogy csak az Isten  

sokáig nem engedné kínlódni, másként készen volna lelkét megadni teremtő Istenének.”43 A 

körülötte lévők is rá hagyatkoznak a szabályok értelmében, s várják, hogy elvégezze azokat a 

dolgokat,  amelyeket  a  haldoklónak  kell  megtennie.  Noha  várják,  hogy  elrendezze  a 

közügyeket illetve saját házának dolgait, ezeket egyelőre még nem teszi meg. Ezt sérelmezi 

Wesselényi: „de csak egy szót is semmit de publico nem emlékezett. Annál inkább maga háza  

felől  semmit  is  nem  mondott,  hanem  csak  a  maga  nyomorult  állapotjáról  szólott.”44 Azt 

gondolhatjuk, attól félnek a körülállók, hogy rendezetlenül hagyván dolgait, idő előtt meghal, 

hiszen  az  állapota  napról  napra  rosszabbodik.  Wesselényi  szavaiból,  mintha  sürgetés 

tükröződne,  nem  véletlenül  számol  be  arról,  hogy  már  országszerte  halálhírét  keltik.  A 

„posteritas” szempontjából az első és a legfontosabb tehát, „hogy a te házadat jó rendben 

hagyjad, […] testamentumot tévén”.45 Ahogy Pázmány fogalmaz: „a gazdaembert kötelezi a  



Szentírás,  hogy készen tartsa a testamentomát.  Azt  pedig okosan,  igazán,  irgalmason kell  

elrendelni.  Okosan,  hogy  vessződésre,  gyűlölségre,  perlekedésre  utat  ne  nyisson 

maradékinak.”46 A testamentumtételt  nagyon fontosnak tartják,  hiszen az élők, a  közösség 

érdekeit szolgálja, ha tiszta, rendezett viszonyok maradnak az elhunyt után. A hátramaradt, de 

fel nem osztott javak számtalan felesleges konfliktust okozhatnak. „Elsőben, amire köteles azt  

rendelje  el!  Adósságait  megfizetvén,  és  egyéb kötelességeinek eleget  tévén;  azután  tégyen  

szabad rendeléseket: elsőben házanépét hagyja jó rendben, azután gondolkodjék a külsökrűl.  

Irgalmasan,  hogy  a  szegényekrűl  és  Isten  tisztességérűl  el  ne  feledkezzék.”47 Katolikusok 

esetében  a  testamentumtétel  nagyon  fontos  eleme a  végrendelkező  saját  lelki  üdvére  tett 

kikötése.  Maga  a  végrendelet  ősformája  a  lélek  üdvére  tett  adomány  volt,  így  a 

testamentumokban mindig kifejeződik a lélek sorsáért érzett aggodalom.

Felkészülés a temetésre

Annak  ellenére,  hogy a  testamentumtétel  a  haldokló  első  és  legfontosabb  feladata  lenne, 

Bánffy nem ezzel kezdi, ő csak halála előtt egy nappal hagyatkozik. Számára saját temetése, 

annak megrendezése sokkal fontosabbnak tűnik, hiszen ezt rendezi el alapos körültekintéssel. 

A  temetés  tekintetében  nagy  tapasztalatai  lehettek,  gondolhatunk  itt  a  közelmúltban 

bekövetkezett  családi  eseményekre,  hisz 1706-ban „a gubernátor felesége gyermekágyban 

ebben az esztendőben meghala Szebenben,  [...] Kolosvárra vivék a testit, ott temették el. A  

leánya  is  Székely  Ádámné  gyermekestől,  ugyan  Wesselényinének,  az  is  leánya  vala,  két  

gyermeke, magának is gyermeke megholt vala, s szomorú ritka példával egyszersmind hat 

koporsót vittenek a gubernátor előtt, s egyszersmind egy helyre temeték őket.”48

Bánffy György pedig megkezdi saját temetésének elrendezését: „Egyszóval, köntösétől  

egy kapcáig mindenekről parancsolt, és meghagyta, hogy mindenek sietve meglegyenek, mert  

meg akarja maga is látni.”49 A halotti ceremóniák látványának megtervezése – hiszen ezzel 

foglalkozott elsőként – mindenképpen központi szerepet játszott gondolkodásában. Pontosan 

tudta,  hogy  a  barokk  főúri  temetés  az  egyik  legpompásabb  látványossága  saját  korának, 

amelyben a vizuális elemek döntő szerepet játszanak. A provizórikusan elhelyezett holttest a 

maga kiegészítő díszeivel a főúri gyászszertartások legjelentősebb látványossági eleme volt. A 

reneszánsz Franciaországban csupán ezt a motívumot illették a representation kifejezés igei 

alakjával,  és  ennek  a  reprezentációnak  a  ’jelenlét’-ként  (praesentia)  való  értelmezése 

valaminek  vagy  valakinek  a  képviseletét  idézte.50 A  holttest  jelenléte  a  gyászszertartás 

központi eleme volt. Az elhunyt képviseletét a reprezentáció esztétikai rétege hangsúlyozta, s 

a személy, akiért a gyászszertartást bemutatták, a ravatal díszeiben „önmaga szobrává vált.”51



A reprezentáció egyik legfontosabb eszköze a halotti öltözet volt. Ezért rendezi Bánffy 

is  halotti  ruházatát  olyan  nagy műgonddal:  „meg is  hagyá,  micsoda  köntöst  vegyenek  ki  

halálára,  úgymint  karmasin  színű bársonydolmányt” […] halálára való ingét,  keszkenőjét  

kiszedeté,  […] derekaljnak  is  meghagyá,  micsodás  kamukát  hozzanak  és  a  koporsót  is  

micsodás égszínkék virágos bársonnyal vonják be.  […] Azután pedig fátyolokat és azokra 

való  arany-ezüst  kötéseket  hozatván  szemfedélnek  és  lepedőnek,  úgy  bársonyokat  és  

matériákat  is.”52 Mindezeket  ő  maga választotta  ki,  „melyik  lesz  szebb halálára”.  Ezek a 

kellékek nagyjából megfelelnek annak a hagyományos temetési ruházatnak, amelyről Apor 

Péter is ír: „A koporsót belől vagy bársonnyal, vagy matériával vonták bé, akitül mint tölt ki,  

magát  az  halottat  rendszerént  matéria  köntösben  nyújtóztatták  ki,  vagy  bőrös  kapcás  

nadrágban,  vagy  csak  matéria-  vagy  szép  gyolcskapcában,  az  feje  alá  tettek  vagy  

bársonyvánkosokat,  […] az  vánkosra  a  fejé  mellé  szép  nyusztos  süveget  vagy  pozsonyi  

süveget  vontanak  az  fejiben,  az  keziben  valami  szép  skófiummal  varrott  keszkenyőt  

alábocsátottanak.  […] az lábára térdig terítették az szemfedelet, amely volt vagy fátyolból  

vagy drága patyolatból; körös-körül az szemfedelen volt szélyes, igen vékony cérnából szőtt,  

némelykor ezüst vagy aranyfonallal elegyített fejér szélyes csipke.„53

„A viselet,  különösen  a  feudális  társadalomban,  egy  bonyolult  társadalmi  értékrend 

tételesen ritkán megfogalmazott szokásrendjének megfelelően, megközelítő pontossággal jelzi 

viselője  korát,  társadalmi  helyét,  és  rangját.”54 Lényegében  a  halotti  viselet  elemei  a 

mindennapi  öltözékkel  függtek  össze,  vannak  azonban  olyan  ruhadarabok,  amelyeknek 

értelme  túlmutat  önmagán.  Egyrészt  a  süveg,  a  süvegelés  a  kor  számára  nem  egyszerű 

üdvözlési mód, hanem a világi megbecsülés külső kifejeződési formája, tehát a tiszteletadás 

szimbóluma.55

A halotti  öltözet  központi  motívumának  az  összekulcsolt  kézbe  helyezett  keszkenő 

tekinthető. Hogy miért, erre maga Bánffy adja meg a választ:  „nagy örömmel mondja vala,  

hogy most  készül az ő menyegzőjére,  hogy az ő vőlegényéhez,  a Krisztushoz menjen.”56 A 

halotti keszkenő díszkendő, mely nem tartozik a főurak szorosan vett hétköznapi öltözékéhez, 

de két társadalmi szertartás, az eljegyzés és a lakodalom keretében használták őket. Igazán 

komoly szerepe az eljegyzési keszkenőnek volt, amelyet a mennyasszonytól kaptak, „hatálya” 

az  eljegyzés  után  lépett  életbe,  és  érvényessége  a  házasságig  szólt.  A jegyességnek  az 

Újszövetségben külön értelme van: Krisztus és az egyház szimbolikus viszonyát értik alatta. 

Krisztus a vőlegény, és a menyasszony (az egyház) ugyanúgy vágyódik utána, mint a hívő 

lelkében élő Szentlélek. A lélek, amely a görög és a latin nyelvben nőnemű szó, az üdvtörténet 

allegorikus megfogalmazása szerint menyasszonya, jegyese Krisztusnak.57



Fontos  kellék  a  halotti  lepel  is,  amelyet  már  a  keresztény  temetések  őstípusánál, 

Krisztus temetésénél is használtak – ezt Bánffy szintén maga választja ki.

A halotti öltözetnek egy másik típusa a barátruha, amely a 17. században terjed el ebben 

a szerepkörben, de előzményei visszavezethetők az Árpád-korra.58 Korszakunkban főképp a 

katolikus főurak egy rétegére volt jellemző. Pálffy Pál nádor végrendeletében ezt olvashatjuk: 

„Testemet pedig az földnek honnét vétetett, nálam lévő franciscanus ruhában fölöltöztetvén  

Bécsben az capucinusok sz. egyházában (kire vagyon is szabadságom az generálistól)59; vagy 

Nádasdy  Ferencnél:  „Zarándokságomnak  jelire  meghidegült  testem  köz  és  minden  czifra  

nélkül való ruhában tétessék le nyugalmára.”60 De nemcsak a férfiakra volt jellemző a rendi 

ruha használata:  „csináltasson énnekem holtom után egy apácza ruhát,  olyat  a  micsodást  

szoktak  viselni  a  szent  Dominicus  szerzetén  lévő  apáczák  és  abban temettessen  el  az  én  

rothadó testemet.”61

Az ars moriendi szövegeket tartalmazó 16. századi kódexirodalom az egyszerű halotti 

reprezentációt sugallja. A 17. századi jezsuita irodalom a földi hívságokkal szemben, a holttest 

kiábrándító  látványán  túl,  egy  újabb  viszonyítási  pontot  hangoztat:  Krisztus  személyét.62 

Megszaporodnak a  Jézus  szenvedésével  és  halálával  foglalkozó művek,  amelyek Krisztus 

kínjait  és  halálát  mintaként  állítják  a  hívők  elé.  Ezek  az  imitatio  Christi  elvére  épülnek, 

szerintük a halálra való készülést nem a külsőségekben, hanem az állandó lelki készületben 

kell kifejezésre juttatni. A pompaellenesség elsősorban ennek a szellemiségnek szülötte, míg 

barokk reprezentációs igény az ellenreformáció hatalmi önigazolásában gyökeredzik.

Bánffy a  koporsóját  is  ez  idő  alatt  készítteti  el,  saját  magára méri  (nem is  méreti): 

„maga az ágyon öszvetévén kezeit, a nagy hosszú singgel magát úgy méregetteti vala, mennyi  

légyen vala”63, sőt fel is kéreti halálos ágyához, jól megnézi, megszemléli: „Ez az én palotám, 

és ezzel kell kimenni a házából az embernek.”64 Érthető tehát, hogy miért is ügyel arra, hogy a 

koporsó „minden igényét kielégítő” legyen. Egyébként nem egyedi eset ez, hiszen Don Diego 

de Estrada visszaemlékezései szerint – amennyiben persze hitelesnek tekinthetők – Bethlen 

Gábor is így viselkedett, mikor a halálát érezte közeledni:  „tanácskozásra hívta magához a  

nemesurakat és a főrendeket, mely alkalommal meghagyta nékik, hogy készítesenek számára 

egy  hatalmas  ezüstkoporsót,  abba pedig  egy  másikat,  egy  kisebbet,  ólomból;  és  ebbe  az  

ólomkoporsóba temessék majd a halála után. Elkészült az ezüstkoporsó: alul négy oroszlán  

tartotta, a tetején meg egy sasmadár pihent, a karja közt az Irigységet szorongatván mint  

zsákmányát;  az  egész  együttest  pedig  a  fejedelem hadizsákmányi  díszitették.  Mindezekkel  

egyidőben készült el a mauzóleum is, sírjául s örök nyugvóhelyéül [...] Mikor a zászlósurak és  

a  bárók  mind  együtt  voltak,  a  fejedelem,  a  császárnak  tett  ígéretéhez  híven  végakaratát  

nyilvánította.  Előbb  is  megparancsolta,  hogy  ott  mindannyiunk  előtt  fektessék  bele  a  



koporsóba, úgy ahogy majd a halála után fog feküdni benne…”65 Egyébként Kemény János is 

arról  számol  be,  hogy  „koporsóját  maga életében  meghozatá  és  contemplálta  jó  ideig”.66 

Rendelkezésünkre áll  egy másik forrás is,  melynek igazságtartalma megkérdőjelezhető, ha 

nem megkérdőjelezett. Egy paródia, mely görbe tükröt tart az egész temetés elé, ám ez nem 

zárja  ki,  hogy  igazat  is  szólhatna  egyes  dolgokról.  Francisci  András  számol  be  Bethlen 

temetéséről  egy  levelében:  „az  arannyal  és  drágakövekkel  díszített  koporsót  két  bíborba  

öltöztetett öszvérkanca húzta, ezerhét bíborruhás lovas kísérte, zászlókkal.”67

A koporsó, reprezentációs értelemben csak a felravatalozásnál játszott fontos szerepet. 

Hiszen  a  holttest  koporsóba  tétele  és  közszemléje  után  a  koporsót  lezárták,  s  drága 

szövetanyaggal takarták le, mely egészen az elföldelésig rajta maradt.68 A koporsóra terített 

leplet eredetileg nem temették a sírba. A reformáció idejétől ez a temetési kellék mutatta az 

elhunyt  felekezeti  hovatartozását.  A katolikusoknál  hatalmas  kereszttel  díszítették,  míg  a 

protestáns  felekezetek határozottan  elzárkóztak a  kereszt  használata  elől.69 Báthory István 

országbíró végrendelete pl. megtiltja az „afféle pápai bolondság”-ot70, tehát, hogy koporsójára 

keresztet varrjanak. Apor Péter írása szolgál forrásul arra nézve, hogy mivel takarhatták le a 

koporsót:  „A  házas  férfiak  koporsóját,  kivált  az  urakét,  fekete  vagy  setét  meggyszín  

bársonnyal,  az  alábbvalókét  fekete  bakacsinnal,  az  ifjú  legényekét  zöld  kamukával,  vagy  

tafotával, sőt az nagy úrfikakét zöld aranyas matériával, az egész koporsót sűrű bokrétákkal,  

odavarrva  az  koporsó  fedelihez,  megrakták,  az  koporsó  közepire  tisztítóseprűforma  tollat  

bársonyban  varrva  szegeztenek.”71 Erdélyben tehát  a  koporsóra  terített  lepel  többszörösen 

szimbolikus jelentést hordozott: színe és anyaga az elhunyt társadalmi helyzetére, házas vagy 

nőtlen  voltára  utalt. Szintén  Apor  tudósít  arról,  hogy végtére  miképp  nézett  ki  az  egész 

koporsó: „az koporsót ezüst, aranyas fejű szegekkel igen gazdagagul külyel béverték, és hogy  

az  aranyas  fejű  szeg  jobban  kiadja  magát,  az  koporsót  fekete  bíborral  vonták  be,  s  azt  

szegezték az koporsóra az aranyfejű szegekkel; azonkívül az koporsójára mind férfiaknak,  

mind  az  asszonyoknak  szegeztenek  tizenkét  selyemmatéria  képíró  által  írt  címereket,  az  

holtnak címerit.”72 Maga a koporsó a túlvilági lét és az újjászületés kapujaként is felfogható 

szimbolikus jelképként is funkcionált.73

Az  előbbiekből  világosan  kitűnik,  hogy  Bánffy  kívánt  saját  temetésének 

ceremóniarendezője lenni, hiszen alapos műgonddal válogatta össze a kellékeket. Ez ritka, 

nem mindenki készült fel ilyen alapossággal a temetésére, és ezt a kortársak is így látták: 

„igen ritka dolog a nagy emberek közt, és nemkülönben van, mint mikor valami kívánatos útra  

indul az ember, és örömmel s nagy sietséggel készíti minden útravalóját.”74

Általában a végrendelkező testamentumában hagyatkozik temetésének módja felől, ami 

lehet egyszerű, pompa nélküli: „hagyom, hogy temetésem igen együgyüen, minden ceremonia 



nélkül,  minden kevélység,  czifra és nagy költség nélkül  legyen”75,  vagy a halott  rangjának 

megfelelő: „Annak felőlte tudjátok azt is jámbor szolgáim, hogy én úri nemzet voltam, zászlós  

úr voltam, engemet becsületesen temessetek, az én koporsómra bársonyt vonassatok, aranyos  

zászlót csináltassatok, mellettem legyetek, Bonyhára vigyetek és ott mentűl becsületesebben  

lehet úgy temessetek, az enyimet ne kiméljétek én tőlem, az lelketekre kötöm.”76

De miért is tarthatta Bánffy György ennyire fontosnak a reprezentációt? Természetesen 

a korszak és társadalmi rangja is erre kötelezte. Találunk is utalást erre a naplóban Keresztesi 

Sámuel esete kapcsán, aki Fehér vármegye főispánja, II. Apafi Mihály gyámja, guberniumi 

tanácsos  és  tartományi  hadbiztos  volt,  tehát  jelentős  ember.  Halálakor  felesége  nem  a 

rangjához méltó temetést kíván neki rendezni, „mentől hamarébb csak el akarván temettetni,  

ahhoz képest csak igen simpliciter akarná temettetni”.  Bánffy viszont ezt nem engedélyezi, 

üzen  a  feleségnek,  „hogy  állítsanak  vagy  két  becsületes  embert  zászlóval,  tisztességes  

paripán,  aki  raepresentálja,  hogy  szegény  Keresztesi  uram Fejér  vármegyei  főispán volt.  

Ebben  pedig  néz  vala  az  úr  a  régi  ususra,  hogy  most  is  agnoscálnák  magokat  Fejér  

vármegyeieknek.”77 A reprezentációra való indíttatás  valószínűleg funkciójából, tisztségéből 

kifolyólag  merült  fel  Bánffyban,  hiszen  Erdély  kormányzója  lévén  az  erdélyi  politikai 

hierarchia csúcsán helyezkedett el, noha a megváltozott politikai körülmények miatt nem volt 

olyan nagy hatalma.

Nem zárható  ki  az  sem,  hogy  munkált  benne  apja,  Bánffy  Dénes  dicstelen  halála, 

kivégzése  felett  érzett  szégyene,  melyről  Cserei  számol  be  nekünk:  „az  úr  penig  

buzgóságosan imádkozván, mikor megparancsolnák, hogy csak jőne ki, egy hálómentét vetvén  

csak nyakában,  ingben,  lábravalóban s  papucsban kijöve  a  pitvarban.  Ott  egy  szőnyeget  

terítettek vala le, melyet háromszor is megkerülvén, nem akar vala letérdepelni, de Csáky  

László  megriogatá:  »Uram,  ennek  meg  kell  lenni!« Pataki  István  pedig  túl  biztatván  és 

vígasztalván,  nagy  nehezen  letérdepelék.  A  cigány,  kinek  azelőtt  aféle  actiója  nem  volt,  

elijedvén olyan nagy úri embertől, reszketvén a keze, nem tudá elütni a fejit, hanem mikor két-

háromszori vágás után a földre ledőlt volna is a szegény úr, ott is marcangolta.”78 Sajátos 

politikai helyzet eredményezte Bánffy Dénes halálát, hiszen Erdély számára az 1670-es évek 

elején a továbblépést az jelenthette volna, ha el tud szakadni a többirányú, a törökkel és a 

császárral  egyaránt  barátkozó ún.  egyensúlypolitikától,  amely eddig Erdély politikai  életét 

jellemezte.79 Ezt egy csapásra nem lehetett megváltoztatni, egy bűnbak kellett hozzá, melyet 

Bánffy  Dénes  személyében  találtak  meg.  A többi  vádpont:  fényűző  élet,  hatalmaskodás, 

büszkeség  minden  erdélyi  főúrra  ráillett  volna,  valójában  a  politikai  szűklátókörűség  az, 

amely Bánffy Dénes  tragédiájához  vezetett.  Nem kis  szerepet  játszhatott  a  reprezentációs 



igény kialakulásában az, hogy Bánffy egy kivégzett ember fiaként tudott feljutni az erdélyi 

politikai élet csúcsára.

A körülállók szerepe

A  ceremónia  nyilvánossága,  miközben  a  kísérők  figyelmének  középpontjába  helyezi  a 

haldoklót, a körülállók részéről is szerepelvárásokat fogalmaz meg. A hozzátartozók és az 

ismerősök,  az  idegenek  és  az  egyházi  emberek  jelenléte  nemcsak  a  potenciális  túlélők 

együttérzését és kíváncsiságát reprezentálja, de megköveteli ugyanakkor, hogy a szenvedő a 

tradícióknak megfelelően távozzon,  és  magatartásával  lehetőleg óvja  az uralkodó vallásos 

világkép tekintélyét.80

Az egyházi személyek nemcsak tevékeny szereplőként támogatták az eltávozót, hanem 

puszta jelenlétük révén is olyan kollektív tapasztalatok és világnézeti evidenciák hordozóivá 

váltak, amelyek hozzájárultak a beteg szorongásának enyhítéséhez, és megalapozták a rítus 

egyház által előírt mederben való tartását.81 Erről tanúskodik Wesselényi naplója is:  „midőn 

szép vigasztalásokkal vigasztalta volna az urat.  [...] azt is mondá, hogy a hosszas betegség  

sokkal  jobb az  embernek,  mind  azért,  hogy  az  örökkévalóságra  inkább  elkészülhet,  mind 

azért, hogy maga halála után való dolgokról is a maga házában jó és szép rendelést tehet.”82 

Emellett a lelkipásztornak további funkciója is volt, hiszen a halálfélelmet enyhítő teendői 

részeként elsősorban ő továbbította a szemlélők és a közösség együttérzését a beteg felé, sőt a 

haldokló gondolatait  a család, a szemlélők felé:  „Zilahi uram, a prédikátor mondja, hogy  

tegnap az úr felhivatván sokat panaszkodott a fiaira, hogy ha arra valók volnának, az ő árva 

leányaira  is  gondot  viselhetnének,  de  nem  arra  valók,  és  őtet  siralommal  szólítják  a  

koporsóba.”83 A katolikusoknál  pedig  ő  gondoskodott  arról,  hogy  a  beteg  megtisztulását 

elősegítő szertartások, pl. a gyónás és szentáldozás, hibátlanul, az előírtaknak megfelelően 

menjen végbe, s ezek esetleges hibái ne veszélyeztessék a rítus sikerét.84

Bánffy többször kijelenti azt, hogy készen áll a halálra. Egyrészt önmagának kell saját 

lelkét felkészítenie, másrészt a papok nyújtanak egyértelmű lelki támaszt a haldokló számára. 

A földi  számadást  a  transzcendens  személyek  közbenjárásáért  való  fohászkodás  követi, 

melyben a haldokló belátja és megveti gyarlóságait – a lényeg, hogy a lélek a haldoklás során 

is  tiszta  maradjon.85 „[…] jóidején  egy  istenes  keresztyén  tanítót  szólíttathass  magadhoz,  

nemcsak  azért,  hogy  halálod  óráján  éretted  könyörögjön  […] hanem hogy  egyszersmind 

vallástételed  és  poenitantiatartásod  után  bűneidből  tégedet  megoldozzon.”86 Ezt  a 

„megoldozást” közvetítik a papok:  „szolgái  és sáfárai,  kiknek hívségére bízta az Úr az ő  

kulcsát”,87 illetve:  „a papját béhívatván, annak szép confessiót tett, és megmondta, micsoda 

nagy bátran és teljes bizalommal adja meg lelkét teremtő Istenének.”88



Jól  megvilágíthatja  a  pap  szerepét  Bánffy  György  haldoklása.  A szertartáskönyvek 

mindent szabályoznak, még az egyéni vívódásra is adnak receptet, hogy miként lehet elérni az 

üdvözülést. Bánffy azonban nem a saját üdvözülése miatt aggódik: – „a halálnak vége ugyan 

mindegy, és ő maga is attól semmit nem írtózik”89 – hanem inkább amiatt, hogy a halállal 

közéleti pályafutása szakad meg, illetve családja jövője az, amely aggodalommal tölti el. A 

papok szerepe a lelki vezetés, emellett ők felügyelik a rítus egyik szervezőelvét, a szertartás 

rituális-vallásos szellemiségét is.

A körülállók gondoskodása egyrészt szeretetet és tiszteletet fejez ki, másrészt a rítus 

„elrendezettségéből” származó viszonylagos biztonságérzet megőrzése érdekében a fájdalom 

csökkentésével  szűkíti  a  zavaró  körülményeket,  amelyek  a  haldoklás  mintaszerűségét 

veszélyeztetik.90 Ha  a  hozzátartozók  többsége  részt  vesz  az  eltávozó haldoklásában,  az  a 

szeretetkapcsolat  kinyilvánításán  túl  életvitelének,  jellemének  erényességét  jelképezi,  s 

kifejezi  azt,  hogy  a  hátramaradók  kíváncsiak  a  haldokló  utolsó  jótanácsaira,  és  készek 

megőrizni  a  „szellemi  hagyatékát”.91 Nem véletlen,  hogy  Bánffy  György  is  panaszkodik 

gyermekeire, hogy „felé sem jönnek”, hiszen kölcsönös egymásrautaltság van a haldokló és az 

azt  szemlélők  (elsősorban  családtagok és  ismerősök)  között.  Kölcsönösek  a  kötelességek, 

hiszen  a  körülállóknak  is  vannak  kötelességei  a  haldoklóval  szemben,  és  fordítva  is,  a 

haldokló is köteles végrehajtani a haldoklással járó feladatokat.

Nagyon  fontos  teendője  a  haldoklónak  a  körülállóknak  és  a  haragosoknak  szóló 

megbocsátás, a családon belüli vagy más természetű nézeteltérések tisztázása és lezárása, azaz 

a békéltetés.92 Bánffy György is:  „őket mindnyájan megköveté, hogy neki megbocsássanak,  

hamit  vétett  életében,  melyet  szántszándékkal  sohasem cselekedett,  és  noha  őfelőle  sokat  

szólottnanak, de tiszta az ő lelke, és nem vádolja az Istennek színe előtt is.”93 A haldokló 

megpróbálja  családi  ügyeit  is  elrendezni,  és  ilyenkor  kitüntetett  figyelem  övezi  minden 

megnyilvánulását. Úgy tűnik, a haldoklónak nagyobb tisztelet jár, és ezt a megnőtt tiszteletet 

próbálja felhasználni arra,  hogy akaratának megfelelően rendeződjön el az élők sorsa.  Ide 

tartoznak  még  a  félbemaradt  fontosabb  teendők  befejezéséhez  szükséges  útmutatások, 

jótanácsok,  erkölcsi  szentenciák,  az élettapasztalat  átadása.  Ilyen erkölcsi  útmutatást  ad,  a 

haldokló  Kun  Ilona  (Bethlen  Miklós  felesége)  is:  „Kegyelmed  az  apámnak mondja  meg,  

térjen meg mert több bűne ne volna, csak akit  én tudok, el kellene veszni,  egész házának  

romlását megérni; és maga gyalázatosan hal meg, el is kárhozik.”94 A haldokló felhasználja a 

rítust gondolatainak közvetítésére, olyan gondolatokéra, melyeket máskülönben lehet, hogy ki 

sem mondott volna. Bánffy György is kinyilvánítja mentális hagyatékát, főleg a hátramaradók 

életére vonatkozó aggályait osztja meg. Elsősorban két fia – kiknek viselkedése erkölcsileg 

kifogásolható – részesül ebből az erkölcsi hagyatékból, ez is az örökséggel jár. Az intelmek 



elsősorban  a  vallásra,  oktatásra  és  erkölcseik  megjavítására,  ugyanakkor  még  leendő 

házasságukra is vonatkoznak: „azon töri magát az úr, hogy az ő holta az úrfi, Dienes valami  

bálványimádó feleséget hoz bé az ő házába”.95

Egyébként  a  végrendeletek is  tele  vannak szellemi  hagyatkozásokkal,  erre  példa  pl. 

Petrőczy Kata Szidónia testamentuma: „és mint hogy a lelki dolog a legelső, kötöm a szegény 

gyermekeimet az ő édes atyjok uram ő kegyelme lelkére, rá emlékeztetvén ő kegyelmét erős  

hittel tett szó-és írásbeli fogadalmára, hogy azon igaz vallásomban fogja nevelni s neveltetni  

minden gyermekimet isteni félelemben. A testikről sem feledkezik ő kegyelme meg, és sem  

feleségéhez sem senkihez való szeretetért az őket illető jószágocskákat s belső értékecskéket  

tőlök el ne idegenítse, hanem szaporítsa.”96 (Félti a gyermekeit, főleg a vallásváltoztatástól, 

hiszen Pekri Lőrinc Thököly oldalán tűnt fel, majd 1692-ben grófként tért vissza Erdélybe. 

Vallását  is  katolikusra  változtatta,  majd  a  Rákóczi  szabadságharc  idején  ismét  a  kurucok 

között találjuk.) Jó példa erre Cserei Mihály nagyon érdekes végrendelete is, amelyben csak 

azzal foglalkozik, hogy saját élettapasztalatait gyermekeinek átadja. „A töltött káposztától az 

anyatejig”– a fiaihoz intézett házassági tanács szerint: „arra vigyázzatok hogy legyen jó igaz  

régi  familiából  való,  mert  szokták  ugyan  mondani,  hogy  nem  familiával  hanem  kövér  

szalonnával  a  zsiros  káposztát,  de  azfelől  csak  szép  dolog  világ  szerint,  ha  becsületes  

familiában házasodik valaki.”97 A leendő unokákkal kapcsolatban így figyelmeztet: „Ha Isten 

gyermekekkel megáld benneteket, eltávoztassatok valamely felett életű dajkát ne fogadjatok, a  

ki szoptassa, mert bizony többire a micsodás tejet szop olyan természet is leszen benne mikor  

felnevelkedik,  mind lelkinek mind testinek nagy kárával.”98 Természetesen végrendelete  az 

iskoláztatásra, a vallásra és az erkölcsös életre is felhívja a figyelmet.

De ebben a szellemi hagyatékban nem csak a családtagok, hanem a „környülállók”, és 

tisztségéből  kifolyólag  maga  Erdély  is  részesül  –  mintegy  politikai  végrendeletet  is  tesz 

szóban Bánffy: „az uraknak pedig azt hagyá, hogy az országnak viseljék a gondját és egyesek  

legyenek, ne legyen semmi privátum közöttök, mert ha a publicumot jól folytatják, a privátum 

is  jól  áll,  de  ha  a  publicum rosszul  lesz,  hogy  állhat  meg a privatum.  A religio  iránt  is  

legyenek  egyesek,  mert  ha  mindenik  religio  jól  lesz  és  egyesek  lesznek,  úgy  állhat  meg  

mindenik, de ha egyik oprimálódik, a többi is utánamégyen. Azért egyenes vállal hordozzák az  

ország terhét.”99

Már  az  eddig  elmondottakból  is  látszik,  hogy a  rítus  nyilvános  volt.  Nyilvánosnak 

kellett lennie, mert alapvető didaktikai célját csak így érhette el. A haldoklást tanulni kellett, 

és ennek megtanulásában fontos tényező volt a tapasztalat. Olyannyira, hogy a gyermekek is 

résztvevői voltak a haldoklásnak, hiszen Bethlen Miklós felesége is behívatja őket a halálos 

ágyához.100 Azt nem tudni persze, hogy a gyerek mit értett meg belőle, de a lényeg a részvétel 



volt.  Ez  a  részvétel  keresztényi  kötelesség,  a  kölcsönösségtudat  által  terhelten.  Hiszen 

mindenkiben ott bujkál a gondolat, hogy egyszer ő fog következni. Bánffy sem kivétel ez alól, 

rengeteg szemtanúja van haldoklásának. Ez őt egyáltalán nem zavarta, sőt szinte szórakozott, 

hiszen még kártyázott is a halálos ágyánál,  „nincsen olyan dolga, akiért a kártyázást és az  

déli  álmot  elhagyná,  még  ha  országos  dolog  volna  is  olyankor”.101 Egymást  váltva 

virrasztottak mellette éjszaka. Ez egyrészt a beteg ápolását szolgálta, másrészt a haldokló nem 

maradt magára.  Ez utóbbi azért  különösen fontos, mert  betegség idején sokkal nagyobb a 

Sátán  kísértése:  „a  halál  előtt  (mikor  az  Istennek  fiai  legerőtlenebbek)  a  Sátán  ugyan 

megkettőzteti  az  ő  erejét  és  akkor  a  legnehezebb  kísérteteket  szerez  a  keresztyén  ember  

ellen.”102 Elképzelhető,  hogy  a  beteg  melletti  virrasztás  a  holttest  melletti  virrasztással 

megegyező  célt  szolgálhatott,  az  együttlét  védekező  jellegével  bírhatott.  Emellett 

felügyelhették a rítus normális mederben történő folyását. Nyilvánvaló cél volt a nagybeteg 

szenvedéseinek enyhítése is. Az „érintés terápia”103, a beteg homlokának, kezének simogatása, 

a verejték letörlése, esetlegesen vizes borogatás, hűsítés – mind-mind a beteg megnyugtatását 

szolgálta. A haldokló ki is használta ezt a nyilvánosságot, hiszen mindenkiben emléknyomot 

hagyhatott.  Voltak azonban olyanok is,  akiket  zavart  ez  a  nyilvánosság:  „Haller  Istvánné 

asszonyom nagy nyavalyatöréssel holt meg, és igen bánta, hogy az asszonyok odagyűltenek  

látni, azt kérdvén, hogyha minden halálra valót nézni úgy mennek-é az emberek, mint ő látni  

amint mennek.”104

A nyilvánosság  már  az  úgynevezett  gyászmunka  megkezdését  is  elősegíti,  hiszen 

valamely  hozzátartozó  elvesztése  olyan  traumát  eredményez,  amelynek  epicentrumában  a 

magára maradó világértelmezésének, önértékelésének megrendülése, ideiglenes felbomlása, 

szakrális  meggyőződésének  szükségszerű  belső  revíziója  áll.105 Az  adott  közösség  elemi 

érdeke,  hogy  beletörődjék  az  elhunyt  ideiglenes  távollétébe,  s  a  transzcendenciák  iránti 

elkötelezettségének,  világértelmezésének  és  önértékelésének  reorganizációját  követően  a 

lehető leghamarabb térjen vissza a „normális” társadalmi keretek közé.

Abban  a  vallásos  közösségben  tehát,  ahol  a  halálközeli  krízis  folyamán  erőteljes  a 

résztvevők kölcsönös  egymásrautaltsága,  és  felismert  az  egymás  iránti  felelősségük is,  az 

olyan  személy,  aki  tartósan  képtelen  társas  kapcsolatainak  a  csoportéval  azonos  morális-

vallási kritériumok alapján felállított önértékelésre, veszélyt jelent a közösség számára. Ezért 

is  nagyon fontos,  hogy már a haldoklás folyamán jelen legyenek a hozzátartozók. Hiszen 

korunk  pszichológiai  vizsgálatai  egyértelműen  kimutatták,  hogy  így  sokkal  könnyebb 

feldolgozni azt, amivel a tudat nem tud mit kezdeni.106

1708. november 15-én hajnalban ér véget az agónia:  „ma estve igen elnehezedvén a 

szegény  úr,  csak  hörögni  kezde,  és  mindnyájan  ott  körülötte  lévén  egész  éjszaka,  úgy  a  



főrendeknek  is  nagyobb  része,  midőn  az  asszonyok  és  maga  leányai  körülvették  volna,  

minthogy a jobb kezét nem bírja vala sem lábát, a bal kezét és lábát mindegyre megizgatja  

vala, megintvén amikor nedvesíteni kell vala a száját.”107 Ez már a végső stádium, ekkor már 

asszonyok állják körül – a magyar néphit az asszonyoknak védő szerepet tulajdonít,  lehet 

hogy itt is azért állnak körbe, vagy csak egyszerűen ők ápolják.

Végül hajnalban hal meg: „azután pedig megtörölgetvén és a magától rendelt köntösbe 

felöltöztetvén,  a  főrendek kivivék szőnyegben és  nyújtóztatón kiegyenesítvén,  sok siralmok 

között nyavalyást előkészítők maga méltóságához képest.”108

Ebben  a  korban  az  eltávozó  legfontosabb  teendőihez  olyan  kulturális  utasítások 

kapcsolódtak, amelyeket minden generáció megőrzött és továbbadott. Ezek mindenki számára 

hozzáférhetőek voltak az előző generációktól kapott, és a saját maga által tapasztalati úton 

megszerzett  tudásban,  így  végrehajtásuk  is  sokkal  ellenőrizhetőbb  volt,  hiszen  mindenki 

ismerte őket.

A közösség  azáltal,  hogy a  haldoklás  folyamatához  kötött  hagyományos  viselkedési 

parancsokat betartja, kettős haszonra tesz szert. Egyrészt mert a krízishelyzetre vonatkozó, az 

eltávozóval  szemben  támasztott  szerepelvárásokat  teljesíthetőként  és  kifizetődőként 

(üdvözülés elérése) tünteti fel, ezzel a saját túléléshez teremti meg a feltételeket. Másrészt 

megerősíti  azokat  az  előnyöket,  amelyeket  az  agónia  alakítóinak,  az  egyénnek  nyújt,  s 

amelyeket  a  távozó  személyes  példája  hitelesít.  Harmadrészt  a  kanonizált  halálközeli 

magatartásminta átadása révén a példamutatás egyértelmű, s így óvják a lét elrendezettségébe 

vetett keresztény hit gyökereit.

„Tovább lőn föld színin  a teste  esztendőnél  Szebenben,  onnan nagy pompával  vivék  

Kolosvárra, ott temeték el felesége, gyermekei mellé.”109

Bánffy György, ahogy láttuk, teljesítette a közösség által elvárt feladatokat. Haldoklása 

mintaadó lehetett, és így legfontosabb, a közösség által elvárt feladatát teljesítette. Másrészt 

Bánffy méltósággal, „nagysággal” haldoklik.110 Státuszához, méltóságához méri a haldoklását 

is,  saját  halálán  is  úrrá  akar  lenni.  Ez  érződik  minden  rendelkezéséből,  minden 

megnyilvánulásából.

A haldoklás nem annyira reprezentációs célú, inkább didaktikai céllal bír, tanítja a lelki 

felkészülést, a meghalás mikéntjét. Viszont Bánffy György tudatosan készül az utolsó nagy 

fellépésre. Ez az utolsó nagy fellépése a temetés. Láttuk azt, hogy Bánffy György mennyire 

fontosnak  érzi  a  temetésének  előkészítését,  hogy  mennyire  készült  erre  a  „szerepre”. 

Tulajdonképpen tisztában van azokkal a gondolatokkal, amelyeket Pázmány fogalmaz meg 

arról, hogy mit is jelent meghalni:  „Annyit tészen; hogy valamit bírunk, valamit remélünk e  

földön,  azt  mind  el  kell  hagynunk.  Annyit  tészen;  hogy  minden  pompánktúl  és  



gyönyörűségektűl,  minden tisztektűl  és  méltóságoktúl,  minden atyánkfiaitúl  és  barátinktúl,  

minden jószágunktúl és gazdaságinktúl el kell szakadnunk. Annyit tészen; hogy a léleknek a  

testbűl ki kell menni, e világot el kell hagyni: oly útra, oly országba kell lépni, melyben azelőtt  

nem volt, és nem tudja, ki lészen vezetője, angyal-é vagy ördög? Annyit tészen; hogy ez a test,  

elsőben egészségtűl és édességektűl megfosztatik: föld alá tétetik, férgektűl megemésztetik.  

Annyit tészen; hogy Isten ítélőszéki eleiben kell menni. Oda pedig sem szolgánk és barátunk,  

sem kincsünk és gazdagságunk nem késérhet: hanem csak cselekedeteink jőnek utánunk, és  

azok érdeme szerént vesszük az örök jutalmat.”111

A TEMETÉS TEÁTRUMA, A VÉGTISZTESSÉG

„micsoda irgalmatlanok az emberek a mostani világban, mert ugyan 

ha Bethlen Sámuel most élt volna és egyik fia lakodalmára hívta volna az 

embereket, senki sem lett volna, aki el nem jött volna azért, hogy életében 

volt volna mit várni még tőle.”112

A végtisztességről

A temetés, a haldokláshoz hasonlóan, szervezett és természetesen nyilvános előadás volt. Már 

Augustinus észrevette, hogy a temetkezési szertartások sokkal fontosabbak az élők, mint a 

holtak számára.113 Természetesen a tárgyalt kor emberei is választ kerestek arra, hogy miért 

temetünk, és ezzel az élők szemszögéből vizsgálták a kérdést. Bethlen Miklós írja, hogy a 

pogányok is, akik a lélekről nem is tudtak, nem is hittek benne, még ők is gondoskodtak a 

halott emlékezetéről és a temetésről. Szerinte ennek három indoka van: egyrészt „az Istentől a  

természet  által  ez  emberbe  oltott  qualitás”, másrészt,  „hogy  higgyen  valami  Istent,  és  a 

harmadik a lelkiismeret.”114 Pázmány szerint a temetés során az  „Isten népe földbe szokta  

temetni a hólt testet, mint jó magot, mely a feltámadáskor megújul”.115 Tehát mindenképpen 

gondoskodni kellett az elhunytról, ezt a gondoskodást, mint láttuk az egyéni lelkiismeret, a 

világkép  és  az  ősök  tisztelete  befolyásolta.  Emellett  a  memento  mori  megerősítését  is 

szolgálta: „Azért valamikor temetést látunk, azt kiáltyák ebből a halottak: Láddé mint jártam 

én? te-is így jársz. Tegnap rajtam esett, ma te-rajtad esik.”116

A  keresztényi  végtisztesség  tér-  és  időhatárai  a  Karoling  korszakban  lényegében 

kialakultak.  A rítus  az  elhunyt  házában  kezdődött,  ahonnan  a  szertartást  végző  egyházi 

személy  a  koporsóval  és  a  gyászolókkal  a  templomba  vonult.  Itt  a  holttest  jelenlétében 



gyászmisét mondtak, majd a koporsót a sírig kísérték, és a temetési rítus az elföldeléssel ért 

véget.

A  Karoling  időszakban  az  egyház  liturgiáját  és  liturgikus  teológiáját  négy 

tulajdonsággal jellemezhetjük.117 Az első az univerzalizáció, ami azt jelenti, hogy az aacheni 

császári udvar liturgiája egyetemessé válik, és az esetleges kulturális különbségeket feloldva, 

eggyé forrasztja össze az egészként felfogott nyugati társadalmat. Tehát jórészt ugyanazokat a 

szertartásokat,  gesztusokat,  vagyis  az  egységes  hit  jeleit  fogják  használni.  Nagyon  fontos 

tényező a szentségek individualizációja is. A misék megszaporodásával egyidőben terjed el 

azon meggyőződés, hogy a szentmisének engesztelő értéke van, ezért az élőkért és holtakért, 

azaz  lényegében  a  bűnök  bocsánatáért  bemutatott  misék  is  megsokasodnak.118 Ezzel 

párhuzamosan az egyéni bűnbánat gyakorlata is kialakulóban van. A szentségeket orvosság 

gyanánt szolgálják ki.

Ez a rituális rend, amely csak a hierarchia csúcsán, illetve a társadalom legalján állók 

esetében módosulhatott csupán, még a reformáció után is tartotta magát, mert a protestáns 

szertartások, hasonlóan a katolikushoz, megőrizték a rítus hagyományos mozzanatait.119

A családi összetartozás tudata

A 17. század európai temetési kultúrája a társadalom magasabb szintjein szívesen tartotta a 

kapcsolatot az ősök temetkezési szokásaival, mert az ezekhez való igazodással kifejezhette az 

arisztokraták körében fellobbanó családi érzést.120

Az  arisztokrata  családok  Európa-szerte  mindig  is  tisztelték  az  ősök  temetkezési 

szokásait. Hiszen a nemesség hatalma rokoni kapcsolatokból kovácsolódott, az élők hatalma a 

halott  dicsőségére támaszkodik,  arra a vagyonra és hírnévre, melyet az ősök nemzedékről 

nemzedékre  öröklődő  letétként  hagyományoztak  utódaikra.121 A  társadalmi  átalakulások 

következtében a vérségi összetartozás új keretei kezdtek tért hódítani a nemesség soraiban 

ellenhatásaként  azoknak  a  társadalmi  tendenciáknak,  amelyek  a  nukleáris  család 

kialakulásának  irányába  hatottak.122 Ezért  játszik  olyan  nagy  szerepet  a  nemesi  családok 

gondolkodásában az  ősök emléke.  Egyes halottak belevesznek a  feledés  homályába,  de a 

nemesek név szerint ismerik őseiket, sőt családfájukat évszázadokra pontosan vissza tudják 

vezetni.  A középkorban az ősök sírja  körül  sűrűsödtek a  vallási  szertartások legelevenebb 

részei, hiszen a család temetkezőhelyét az „alapító” ős jelölte ki, és a leszármazottak is ott 

akartak  pihenni,123 ezzel  is  jelezve  a  családi  kapcsolatok  fontosságát,  az  összetartozás 

jelentőségét.  Hasonló  jelentőségük  volt  a  középkori  monostoralapításoknak,  hisz  ezek  a 

monostorok egy-egy család temetkezőhelyéül is szolgáltak. Az ott  eltemetettek emléke, az 

értük mondott misék és zsolozsmák nagyobb presztízst biztosítottak az alapító családjának 



azokkal a nemesekkel szemben, akik csak egyszerű kis falusi templommal rendelkeztek.124 

Tehát  a  közös  temetkezési  hely  a  család  értékét  fejezhette  ki.  A 17.  század  folyamán  a 

családkultusz  valósággal  eluralkodott  a  világi  előkelők  szertartásain.  Ezek  a  szertartások 

szimbolikus kapcsolatot teremtettek az elhunyt és családja között. Ez a magyarázata annak, 

hogy a családi összetartozás jelképeihez tartozó ünnepségek látványával az egyén nagycsaládi 

vonzalmait  próbálta  kifejezni.  Magyarországon  az  általános  európai  tendenciákon  túl,  a 

temetéseken  és  minden  reprezentációs  eseményen feltűnik  a  lovagi  erények  dicsőítésének 

rituális  eleme,  hasonlóan  a  lengyelországi  hagyományokhoz.  Ezen  lovagi  erények  közé 

tartozik a „pro acis et focis”, azaz az oltárokért és a tűzhelyekért való küzdelem, a haza és a 

hit  védelme, és ehhez kapcsolódik a kereszténység védőbástyájának eszméje is.125 Ezzel a 

sajátos nemesi-lovagi gondolkodással van átitatva a közös európai gyökerekből táplálkozó, 

általános európai mintákat követő végtisztesség ceremóniája is, nemcsak a 17. században, de 

nyomon követhető ez a 18. század folyamán is. Hiszen a nemesség még a 18. században is az 

ősök szokásaival fejezte ki társadalmi helyzetét, így a vitézi temetések hagyománya tovább 

élt.126

Ez a temetési ceremónia a középkori királytemetésekből, elsősorban a francia lovagi-

heroikus típusból vezethető le. A felravatalozás, a temetési menet és ennek részei: az imago, a 

fegyverek szerepe, a menet felépítése (középen a halottal, mint „csúcsponttal”), a bevonulás a 

templomba, a halotti mise, a fegyverek ledobálása, mind teátrális elem, s egyben a lovagi 

öntudat, lovagi ethosz kifejezője.127

A  temetés  másik  lényeges  eleme,  melyről  már  érintőlegesen  volt  szó,  a  családi 

összetartozás  tudata,  a  nemesi  származástudat,  ami  feltételezi  az  ősök  jelenlétét  nemcsak 

szimbolikus formában (képek, ősgalériák), hanem ténylegesen is: a halandó a földbe tér meg: 

„testemet penig az honnét kijött tisztességes eltakarétását ő anyjának gyomrában”128, egyben 

az elődök mellé, az ősök sírja közelébe.129 Például Bakich Mihály végrendeletében: „Testemet  

penig hagyom az ő anynyának, a földnek, kiből vétetett; temetésemet a holicsi szentegyházba 

az szegény anyám Sárkány Orsola asszony és szegény megholt előbbeni feleségem Tersacki  

Kalára asszony  melly  boltban feküsznek,  kikkel  egyetömbe hiszem,  hogy az  ítélet  napjára  

meghallom  az  én  Krisztusomtul  az  örvendetös  szót:  Jőjetök  el  én  atyámnak  választotti,  

vögyétek az örök életöt.”130 Ezt a nemesi összetartozást jelzi továbbá az is, hogy a 17. századi 

falusi végrendeletek jelentős részében, a test sorsáról szólva általában csak annyi szerepel, 

hogy „testét a földnek ajánlja”, ezenkívül a test további sorsáról nem testálnak, holott lelke 

üdvéről  csaknem  mindenki  igyekszik  rendelkezni,  az  általános  rendelésen  kívül  számos 

kegyes hagyománnyal, cselekedettel.131



Az  1640-es  és  1650-es  évek  nemcsak  politikai,  hanem  ideológiai  szempontból  is 

változásokat eredményez. Nagyrészt Zrínyi nevéhez köthető fordulat játszódik le a magyar 

arisztokrácia önreprezentációjának ideológiájában.132

A két programpont az őskultusz és a török elleni küzdelem. A dicső ősök kultusza a 

nemesi tudatnak korábban is jelentős tényezője volt, de a 17. századtól a magyar főnemesség 

vezető  rétege  társadalmi  rangját  is  szerette  volna  az  uralkodótól  függetlennek látni,  ezért 

családja felemelkedését egyértelműen és hangsúlyozottan ősei kiválóságától, tehát a kiváló 

ősöktől eredeztette. E gondolat reprezentálására születtek meg az 1610-20-as évektől a nemesi 

ősgalériák,  egy-egy főúri  család elődeinek és kortárs  tagjainak életnagyságú képeiből  álló 

portré-együttesek.133 Voltak  olyan  családok  is,  amelyeknek  egy-egy  tagja  ezen  őskultusz 

keretében jobban előtérbe került.  Személye a török elleni harc jelképévé válhatott,  mint a 

„szigetvári hős” Zrínyi Miklós is. Jó példa ezekre a törekvésekre Nádasdy Ferenc, aki Sárvári 

vára dísztermében díszes stukkó-keretbe foglalva, a török háborúk témájával kapcsolatos hét 

monumentális  csataképet  festetett  1653-ban,  és  az  ősgalériából  középpontba  állította 

nagyapját, Nádasdy Ferencet, a „fekete béget”, aki a tizenöt éves háború egyik nagy magyar 

hőse  volt.  Az  ősi  dicsőséget  és  a  kortársak  virtusát  ünneplő,  metszetekkel  illusztrált 

tézislapok, a barokk genealógiai munkák jelentősége messze túlmutat a korban Európa szerte 

szokásos udvari, családi reprezentáción.134

Annyira fontossá válik a dicső ősökkel való közös nyugvóhely, hogy ez lesz a családi 

összetartozástudat  egyik  legfontosabb  kifejezője.  A kialakult  új  reprezentációs  igény  és 

ízlésváltozás  betöltésére,  új  családi  temetkezőhelyeket,  a  mauzóleum  funkcióját  betöltő 

temető-templomok építésére kerül sor. Nádasdy Ferencet erre is példaként lehet hozni, aki 

Lékán (az ugyanitt lévő ősi sírhely közelében) új sírhelyet emeltet nemcsak magának, hanem 

természetesen az ősöknek is:  „Bizonyosabb tovább tartó lakóhellye embernek az ő sirjánál  

nincz, ha az kevesebb ideig tartó házaiba oly szorgos gondgya vagyon, méltábban lehet, ítélet  

napjáig tartó nyugodalmára. Idein gondok kévánnám azért én mivelnem, mivel eleim temető  

helye szorossága, és egyébiránti való alkalmatlansági miatt Leukai váramban rendellem [...] 

rendeltem ugyan azon Leukai városombanb uj szentegyházat, és temető helyt czináltatnom, 

szándékozván,  hogy  abban  eleim  meg  hidegedet  tetemeit  által  vitethessem,  és  midőn 

Istenemnek  ugy  fog  tetzeni,  hogy  az  én  órám  is  el  jüjjön  legyen  idein  el  készétve.”135 

Tulajdonképp minden nemes törekszik egy olyan családi nyugvóhely kialakítására, mely a 

család  fényét  emeli,  és  ennek  egyértelműen  érzelmi  színezete  is  van,  a  közös  üdvözülés 

vágya: „akartam magamnak és házam népének egy tisztességes örökös lakó hajlékot építeni,  

az  hova  együvé  takaríttassunk  és  az  holott  együtt  várhassuk  az  mi  urunk  Krisztusunk 

eljövetelit.”136



Felkészülés a temetésre

Bethlen Sámuel temetését Wesselényi István írja le részletesen naplójában. Mivel a temetés 

ceremóniaszervezője ő volt,  így sok érdekes információt nyerhetünk tőle a temetésre és a 

temetés megszervezésére vonatkozóan. Gróf bethleni Bethlen Sámuel, „Küküllő vármegyének 

főispánja  és  Marosszéknek  főkapitánya,  ki  Bethlen  Jánosnak,  Erdély  országa  

főkancelláriusának fia és a nevezetes Bethlen Miklósnak testvéröccse volt”.137

A nemesi temetést általában hosszas előkészületek előzték meg, miként Bethlen Sámuel 

temetésénél is, hiszen 1708. február 7-én halt meg, viszont a temetése csak áprilisban volt. 

Általában  a  halottak  még  életükben  rendelkeztek  temetésük  felől,  noha  sokszor  nem túl 

részletesen,  mint  Bethlen  Sámuel  sem:  „életében  azt  mondotta  volna  Zilahi  uramnak,  

papnak, úgy több emberek előtt is, hogy bezzeg ha meghal ő, reá ne költsenek sokat, hanem 

bakatsinnak vonják  bé  a koporsóját  és  hamar eltemessék.”138 Egyébről azonban nem tesz 

említést, a többi a ceremóniarendező feladata, a legapróbb részletekig:  „determinálja az úr,  

hogy mit tegyenek szegényre, mikorra termináljanak, kárták és apró címerek legyenek-é, és 

búcsúztatók  legyenek-é.”139 A végrendelkezők  és  a  hagyatékot  birtokolni  kívánó  jövendő 

örökösök általában siettetnék a temetést.  De a temetés siettetésének más okai is  lehetnek: 

sokszor a test bomlásának természetes oka: „ma este tévők szegény Apor testét a koporsóba,  

minthogy féltették, hogy megindul”.140 Persze a főnemesség esetében gyors temetésről nem 

lehetett  szó,  hiszen a  temetés,  mint  a  nagycsaládi  összetartozás  kifejeződésének,  illetve  a 

családi  reprezentáció  egyik  legfontosabb megnyilvánulásának  emblémája,  sok  felkészülést 

igényelt. Hogy mennyire fontos a temetés, arra Bethlen Miklós is utal, aki rabságából próbálja 

megszervezni felesége temetését. Pontos instrukciókat ad, még a testtel kapcsolatban is, mivel 

szeretne részt venni a ceremónián: „Nem ker enni a Pintzebe. Doha addig el megyen. Ha nem  

megyen  penig.  A  koporsora  bolondul  borulo  szokassal  en  a  Leanyimot  el  nem  vesztem.  

Kőnnyű titkonn eijel a Dohos Testet koporsot kivinni, ez a Sirba be tenni, de be nem boltozni.  

Osztann egy mas Uy koporsot gyoltsala mint irtam be vonni, zöld koszorukkal meg rakni,  

arra borulni, Ceremoniazni, bolondoskodni.”141 Sokrétű feladatot kellett ellátni, mint például 

el  kellett  küldeni  a  meghívókat,  be  kellett  vásárolni  a  vendégek  ellátásához  szükséges 

dolgokat, és szerződtetni kellett a mestereket a ceremóniához méltó alkalmi díszítésekhez, de 

az is előfordulhatott, hogy a temetést „dolgoknak viszontagsági” hátráltatták. Ezért is telhettek 

el  hónapok az elhalálozás és a temetés időpontja között.  Viszont  a halál  után közvetlenül 

néhány napra a halottat felravatalozták, majd koporsóba tették: „Mikor valamely úr, házán 

kívül,  kivált  valami  városon,  megholt,  azt  rendszerént  harmad-negyednapján  koporsóban  

tették, akkor éneknél s prédikációnál egyéb nem volt, ritkán búcsúztatás, az katolikusoknál  



háznál mise de de requiem, az más vallásoknál ritkán volt magyar oratio is.”142 Erről számol 

be Esterházy Pál is, amikor a Vezekénynél elhunyt négy Esterházyt ideiglenes sírboltba tették: 

„általmentem az  Dunán Sentére,  azhol  az  testeket  megnézvén  s  egy  bótban helyheztetvén  

ángyom asszonyal, ugy mint Eszterás Lászlóné asszonyommal, végeztem az lovak s szekerek s  

holmi ingó portékák végett.”143 A testek ideiglenes elhelyezése időt hagyott a temetés pontos 

és tervszerű kivitelezésére.

A következő fontos lépésként kijelölték a temetés időpontját, napját: „ma estve Bethlen 

Sámuelné asszonyom feljővén az úrhoz az ura temetése felől, úgy végezének, hogy húsvét után  

való vasárnap legyen a terminusa Keresden.”144 Bethlen Sámuelt Keresdre, a családi sírboltba 

szállították.  A családi  kötelékek  szorosságát  és  a  birtoknak  örökre  a  családhoz  tartozását 

nyilvánították ki azzal,  hogy ragaszkodtak a családi sírboltba való temetkezéshez,  még ha 

messziről kellett is a holttestet hazaszállítani.145 Hiszen a temetésnek lényeges eleme a családi 

összetartozás  tudata,  a  nemesi  származástudat,  ami  az  ősök  jelenlétét  feltételezi  nemcsak 

szimbolikus formában, hanem ténylegesen is.  Jól  megvilágítja ezt  a kérdést  Dobrai  Bálint 

prédikációja,  melyet  Bethlen  Péter  hunyadi  és  máramarosi  főispán  1646-os  temetésén 

mondott:  „e’ mostani idöben a Keresztények az ö halottyoknac testeket messze földrül haza  

hozattyák, és magok temetö helyekben temettetic: 1. Hogy ezzel meg-mutassác, hogy ebben az  

életben egy Istent imádtanac és szolgáltanac. 2. Hogy ezzel meg-mutassác, hogy vagyon békic  

állando  és  meg-maradndo  örökségec,  a’  mellyben  jövendöben  bé-menvén  örökösöcké  

tétettenec  a”melly  nem egyéb  hanem az  Istennec  országa.  3.  Hogy  bizonyságot  tegyenec 

arrol, hogy a”miképpen ebben az életben test és vér szerént kötelességec volt, azonképpen a’ 

rothadásban és porrá hamuvá valo lételben-is azon kötelességet meg-tarttyác. 4. Hogy ezzel  

a’ feltámadás  felöl  valo  jo  reménségeket  megmutassác,  hogy  ök  közönségesen  a’ földnec 

porábol fel-támadnac, és az Ur Christus igaz itélö Biro eleiben szép sereggel vitettetnec.”146 

Bethlen Sámuel esetében azért is Keresdet választották, mert „egyebütt nincsen is sehol háza,  

mert mind elpusztították”.147

Ha  az  előzetes  előkészületek  megtörténtek,  akkor  a  test  felvétele  és  szállítása 

következett  –  ennek  általános  szokásáról  szintén  Apor  tudósít  bennünket:  „fenn  megírt  

koporsóbatétel után az társzekér készen volt, az koporsó alá feles tövisfát tettenek, hogy az 

test  ne  rázódjék,  az  koporsót  arra  tették,  az  társzekeret  penig  küljel  fekete  posztóval  

béterítették,  amíg az kerekeit  is  béfogta,  s  az földön jó bővön vondozódva leért.  Mikoron 

osztán mindenképpen készen voltak, az deákok és papok legelöl mentenek, azután az urak,  

főrendek és az község ment, azok után ment az szekér az testtel; ha felesége volt, az hintóban  

késérte, de az bőrököt mind lebocsátották; ott voltak gyermekei, és ha feles asszony, atyafi  

volt jelen, azok is mind hintóban, de a bőrököt lebocsátván, úgy késérték. Az fekete posztónak  



az szélyit kétfelől hat legény fogta, ha katolikus volt, hat szövendéket is vittenek kétfelől, és  

agy énekszóval kikésérvén az városból, az keserveseknek némely része akkor visszament, úgy  

az késérők is, az testtel az háza felé indultanak, és eleire hírt tévén az olyan faluknak, amely 

faluk az megholt úr vallásán voltanak, onnét a papok és deákok majd az határszélyig az test  

eleiben jöttenek, énekszónál vitték által az falun, majd azon falunak határszélyéig, ott is az  

hat legény kétfelől fogta az szekeren való posztó szélyit, mert másként, mikor közönséges úton 

mentenek, az posztó fel volt csinálva, hogy el ne szakadjon, vagy meg ne sárosodjék.”148

Bethlen Sámuel testének szállítása ennél sokkal egyszerűbben zajlott: „az úton pedig 

egyéb ceremónia nem vala,  hanem ahol  eljőnek vala a falukon,  míg végigmennek vala a 

falun, addig harangoznak vala.”149 Apor is megemlíti a harangozást, sőt erről sokkal bővebb 

felvilágosítást ad nekünk: „Mikor penig akármely falun a testet általvitték, akármely valláson 

volt,  mindenik  faluban  az  test  eleiben  harangoztak,  sőt  nemcsak  abban  az  székben  vagy  

vármegyében,  ahol  az  megholt  test  feküdt,  sőt  más  vármegyékben,  székekbe,  valahol  az  

megholtnak jószágfa volt,  vagy csak egy kevés portiója is,  valamíg eltemették, mindennap 

kétszer harangoztanak.”150 A harangozás és az üdvözlés is megszervezett dolog volt:  „Egi 

bissonios ember rendeltessék az utton, aki ellől iaroban minden uarason, falun az harangokat  

meg uoniasa,  megis  ellegicze  azokat.”151 Erről  tanúskodik  I.  Rákóczi  Ferenc  temetésének 

megszervezése  is:  „Az  testnek  a  várból  való  levitelekor  mindenütt  az  (zborai)  jószágban 

harangozzanak.”152 A test szállítása során a menetben mindent a koporsóhoz való viszonyulás 

határozott meg, miként az egyes személyek helyét is ehhez mérten szabályozták gondosan. 

Külön  személyeket  jelöltek  ki  a  temetési  menet  felügyeletére,  például  Nyári  Krisztina 

temetésénél: „Ennek a processiónak rendbe vételében Eszterházy Dániel uram, Révai László  

és Vesselényi Ferenc uramék munkálkodjanak, vigyázván arra is, hogy eszek ne veszszen, s ha  

möllyiknek mi akadékja törénik kiállván igazitsa a fogyatkozást, s ne a processiónak rendiben,  

s  mely  helyére  állhat  azután.”153 Egyébként  a  testet  kísérők  arra  is  vigyáztak,  hogy 

illetéktelenek  ne  férkőzhessenek  közel  a  koporsóhoz:  „Az gazdák  a  processiónak  rendire  

vigyázzanak, és holmi gyülevész-népet a processió közé elegyedni ne engedjenek.”154

A testet kísérőktől Bánffy György és kísérete elválik, és egyéni szórakozásra használja 

fel  azt,  hogy  kiszabadulhattak  a  városból:  több  napos  vadászatra.  A vadászat  az  egyik 

legkedvesebb időtöltése volt a főnemességnek.155 A vadászatnak különböző nemei voltak, de 

elsősorban a lovas vadászatot kedvelték, ehhez jó lovakra és kopókra volt szükség. A kutyákat 

nagyon nagy becsben tartották,  emlékezünk Cserei  Mihály panaszára:  „Estve is  meg nem 

engedte az atyám,- sem derékaljra, sem párnára feküdjem, hanem két kedves agara lévén a  

többi között, kik mindenkor a maga házában egy leterített medvebőrön feküdtenek, azok közé 



fektettek.”156 Minden  bizonnyal  ez  azért  nem  lehetett  általános  szokása  egy  testet  kísérő 

menetnek.

Amikor a  test  megérkezett  Keresdre,  „akkor a szászok  és  szásznék  kimenvén a test  

eleibe,  úgy  kísérték  bé  processióval  és  harangszóval”.157 Valószínűleg  ez  az  egyébként  a 

körmenet hagyományait  őrző bevonulás szokás lehetett, például a négy Esterházy testét is 

várták Nagyszombat kapujánál.158 Ahol  protokollsorrend volt,  a  nem rangsorolt  katonaság, 

városi polgárság, népség csak a lezárt menet után következett.159

Amikor a  test  megérkezett  oda,  ahol  a  temetést  végezték,  akkor  „ha katolikus volt,  

újólag  szentmise  volt,  de  requiem,  énekelve  és  prédikáció,  az  más  vallásúaknál  csak  

prédikáció és énekszónál valamelyik boltban vagy alkalmatos helyre az testet addig betették,  

amíg a temetéshez hozzákészültenek, napot rendeltenek, az rendelt napra az atyafiait, és ha 

nagy ember volt, az ország catalogusa szerint az ország rendeit levél által az asszonyokkal  

együtt elhítták.”160

A  ceremóniarendezőknek,  vagy  Apor  Péter  szerint  „fő  és  vice  gazdák”-nak161 

természetesen napokkal  a  temetés  előtt  meg  kellett  érkezniük,  hogy  mindent 

elrendezhessenek, „hogy rendesen hivataljoknak megfelelhessenek szükség a temetés előtt egy  

héttel pro instituenda bona dispositione Zboróra ő Nagyságának s ő Kegyelmeknek jőni”.162 

Csak így lehetett biztosítani a gondos szervezést.

Wesselényi szervezi a temetést – „Főgazda talám magam volnék”163 –, amelyet felkérés 

alapján  végez:  Bethlen  Sámuelné  „őkegyelme  kére,  hogy  ne  sajnálnám  fáradságomat  a  

temetés iránt való dispositiók iránt”164. Az erdélyi fejedelmek temetésének megrendezésekor 

is  hasonló  utasítást  kaptak  a  ceremóniamesterek.  A  megbízáskor  átvett  utasítás 

megszerkesztésében a gyászoló család is részt  vett,  vagy maga a család készítette el.165 A 

ceremóniarendezők ún. „memoriale”-kat készítettek, amelyben a temetés minden momentuma 

szabályozásra került: a temetés helyének és napjának megválasztásától, a konyhai eszközökön 

és a lovak ellátmányán át a temetési kellékekig.166 A temetésrendezőnek adott utasítás minden 

olyan kívánalmat tartalmazott, amelynek végrehajtásáért ő volt a felelős: a halottvivő szekér, a 

címerek, a gyászruhák, a koporsó beszerzése, a ravatal felállítása, a díszítések, a gyász jelének 

felrakása.167 Fontos  momentum,  hogy a  fejedelmi  temetések  esetében általában  a  későbbi 

utódot bízták meg a ceremónia rendezésével. Ha a főúr nem hagyott hátra végrendeletet, a 

gyászünnepséget  az  elhunythoz  legközelebb  álló  férfi  rokonok,  „az  atyafiak”  szervezték 

meg.168 A forrásunkból  kiderül,  hogy a  ceremóniarendező  feladatai  közé  tartozott  pl.  azt 

ellenőrizni,  hogy  hogyan  vonják  be  a  házat  fekete  posztóval,  előkészíteni  a  sírhelyet, 

meghallgatni a búcsúztató gyermeket, elrendelni az ökör levágását és felügyelni a konyhai 

előkészületeket. A leírásból és a „temetéshez való requisitumok”-ból kiderül, hogy ez legalább 



akkorra előkészületet igényelt, mint egy esküvő megrendezése. Wesselényi naplójából még a 

sótartók számát is megtudhatjuk.

Fontos kérdés még a szállás elrendezése is, ugyanis mindenki számára biztosítani kellett 

a rangjához illő elszállásolást. Nézzük Apor tudósítását:  „benn aki elfért, az többinek penig  

künn  az  faluban  szállást  rendeltenek,  kinek-kinek  az  ajtajára  cédulát  ragasztottanak  […] 

Elérkezvén penig a temetésre az vendég, kinek-kinek hány cselédje van, számba vették, olyan  

aki fenn az torban jelen nem lészen, azután, mint szintén az lakodalomban írám, mikor az  

prebendáért mentenek, az gazdák azoknak cédulát adtanak, amennyi az cédolában volt, mert  

itt  is  az  bora  is  kinek-kinek  kijárt.”169 Ugyanerről  tudósít  bennünket  Wesselényi  is  a 

naplójában, azaz arról, hogy a faluban szállásolták el a temetésre érkezőket: „a szállások iránt  

is lészen fogyatkozás, mert többen vadnak a hivatalosak száz rendbélieknél, pedig száz ház  

sincs itt a faluban.”170

A temetés  szervezettségének  fokmérője,  hogy minden  egyes  feladatra  van-e  kijelölt 

felügyelő. Csupán kiragadott példákat említve, pl. „hús- és szalonnaosztó, praebenda-bor- és  

cipó-osztó,  szénaosztó,  hintókat  megindító,  testet  vivő  szekérre  vigyázó,  a  temetőben  a  

chartákra  és  címerekre  vigyázó”171 gazda.  Az  egyes  részfeladatok  ellenőrzésével  egy-egy 

személyt bíztak meg, hiszen annyira sokrétű volt egy temetés megszervezése, hogy egyetlen 

ember képtelen lett volna megbirkózni ilyen összetett feladattal.

A temetés

A  temetési  ceremónia  a  holttest  sírbolthoz  vezető  útjának  megindításával,  a  bevezető 

szertartással kezdődött. A háznál, ahol a temetés volt, általában leveles színt állítottak, ahol „a 

szín közepin jó magos sámoly,  hol  az testet  és keserveseket  a nép megláthassa,  az fekete  

posztóval bé volt vonva egészlen, úgyhogy a földet egy darabig bélepte, az szín is belől fekete  

posztóval bé volt vonva egészlen”172. De selyemcímeres fekete posztóval takarták az ajtót és a 

prédikáló széket is. Már a háznál is mondtak prédikációt és orációt.

Míg a halotti prédikáció a gyülekezet valamennyi tagját megillette, halotti orációt, azaz 

világi szónoklatot csak az előkelők temetésén volt szokás tartani.173 Az oráció kapcsán olyan 

kommunikációs helyzet állt elő, mely egy család vagy érdekcsoport reprezentációjában fontos 

szerepet játszó társadalmi eseményként írható le.174 A halotti orátor által bejárható terület igen 

szűk  volt,  hiszen  a  búcsúztatott  személy családja  törekedett  arra,  hogy az  orációt,  illetve 

annak tartalmát  az ellenőrzése alatt  tarthassa.  Példa erre Rákóczi Zsigmond intézkedése a 

feleségének, Pfalzi Henriettának temetése előtt mondott orációról: „úgy kell lenni, az mint irja  

kegyelmed, két orátio, négy praedicatio, ím irattam Váradra is az mesternek, készüljön az  

oratióhoz in omnem eventum, az melyik inkább fog tetszeni, az perorálhat.”175 A szónoknak az 



egész  beszédet  a  családi  reprezentáció  igényei  szerint  kellett  megalkotnia,  meg  kellett 

ismerkedni a halott életútjával, genealógiájával. Panaszkodik is Wesselényi:  „az oratio után 

ama nagy hosszú genealogiájokat a Bethlen familiának, […] majd annyi ideig tarta mint az  

oratio.”176 A prédikáció állandó része volt a bibliai párhuzamokra való hivatkozás. „A bibliai  

párhuzamokra  való  hivatkozás,  és  az  egyes  személyek  számára  egy-egy  bibliai  szerep 

metaforikus  és  szimbolikus  kiosztása,  a  kor  bevett  szokása,  ezért  a  halotti  prédikációk  is  

gyakran használják,  részletezve  a bibliai  személyek  és  az  alkalom által  érintett  kortársak  

közötti párhuzamokat.”177 De nemcsak bibliai mitizációról van szó, hanem az ókori mitológián 

vagy antik történeti analógiákon alapuló történeti szerepjátszás sem ritka a prédikációkban 

(pl. Ceasar, Nagy Sándor).178 Egy-egy jól megválasztott bibliai párhuzam a prédikáció fényét, 

minőségét emelte, egész invenciós rendszerének forrását jelentette.

„Az oratio után voltak az búcsúzató versek; azokot vagy valami szép szavú gyermek  

mondotta, vagy valami jó szavú deák; ott elbúcsúztatták feleségitől, gyermekitől, atyafiaitól,  

barátitól.”179 A „búcsúztató”  önálló  verses  műfaj,  amelyben  a  halott  –  egyes  szám  első 

személyben megszólaltatva – egyenként  elbúcsúzik a  gyászolóktól.  Ezt  általában a  kántor 

énekelte vagy a lelkész deklamálta el a koporsó temetőbe történő megindításakor, vagy az 

elhantoláskor, de előfordult, hogy egy rokon vagy diákok kapták ezt a feladatot.180 Ezek a 

búcsúztatók a latin nyelvű szertartások „in persona defunctus antifona” részében gyökereznek, 

és  népszerűségük  akkor  nőtt  meg,  amikor  a  magyarnyelvűség  tért  hódított  a 

szertartásokban.181 Mint  minden  a  temetés  kapcsán,  így  a  halotti  búcsúztató  is  a  családi 

reprezentációt szolgálta, ezért ha kellett, akkor a család vagy az egyes családtagok kérésére 

megváltoztatták  azt  a  meghalt  és  az  élő  családtagok  érdekében:  „a  búcsúztatót  […] 

megolvasván, mivelhogy a nagyobbik úrfi iránt, Bethlen György iránt darabos szók voltanak,  

úgymint mennyire intette az apja,  […] ne légyen nemzet gyalázatja etc., mely terminusokat  

nem ítélvén alkalmatosnak, hogy publice kiénekeljenek, az a verset kihagyók.”182

A háznál  a  ceremónia  a  búcsúztatóval  zárult,  s  ezután  indult  meg  a  gyászmenet 

énekelve, zenélve a temető felé. Addig énekeltek illetve zenéltek, amíg „az testtel elérkeztek 

és letették, az keservesek is elérkeztenek és az testet körülülték”.183 Az éneklésnek Pázmány 

szerint hálaadás funkciója volt: „azért visszük énekléssel a hólt testet, hogy Isten hála-adással  

dícsirjük,  hogy  a  világi  munkátúl  és  félelemtűl  atyánk-fiát  megszabadítván,  magához  

szólította.”184

Fontos  és  az  egyik  leglátványosabb  eleme  a  ceremóniának  a  temetési  menet.  A 

gyászmenet megtervezését a végrendelkező akarata, a helyi szokásrend, a felekezeti előírás, a 

rokonok kívánalma befolyásolta, ezért a különféle temetési menetek rendje csak nagyjából 

hasonlított  egymásra.  A  menet  kialakulását  az  alábbi  általános  funkciók  kifejeződése 



befolyásolta: a gyász, a főúr tekintélye, a gyászoló család előkelősége, a szomorúságban való 

együttérzés.  A temetési  menetről  Wesselényi  leírása  alapján  is  képet  kaphatunk:  „Legelöl  

mennek a paraszt szászok ketten-ketten egymás mellett. Utána mennek az éneklő deákok […] 

Utána  mennek  mindenféle  papi  rendek.  Utána  mennek  mindenféle  szolga  rendek.  Azután  

mennek a szék és vármegyék és városok deputátusi. Azután […] a főrendek, akik nem atyafiak  

valának. Azután megyen az úr hintaja, kiben az úr ült Haller István urammal együtt. Azután 

megyen két sípos és dobos, azután a három trombitás […] a síposokkal. Azután viszik a két  

színes zászlókat két szerszámos lovakon egymás mellett. Azután viszik a fekete lobogót és a  

botot, kardot egymás mellett. Azután mennek a férfi atyafiak lóháton. Azután […] a Bethlen 

úrfiak  hintóban.  Azután  […] a  koporsó  alá  való  két  székek.  Azután  […] a  testet  vivő  

bakacsinos szekér hat bakacsinos lovakon. Azután  […] az asszony hintaja fekete lovakon,  

fekete  posztókkal  béhúzván,  kiken  ült  négy  keserves.  Azután  […] egy  hintóban  a  burkos  

frájok,  melyek  hát  megett  állnak.  Azután  […] Aporné  asszonyom hintaja,  azután  a  többi  

hintók  consequenter.  Azután  mennek  a  paraszt  szásznék  mindnyájan  és  ez  lett  vége  a  

pompának.”185

Ezt  a  temetési  menetet  érdemes  összevetnünk  az  erdélyi  fejedelmek  temetési 

menetével.186 A  különbözőségek  ellenére  (pl.  katonaság  hiánya,  mely  az  egyik  legfőbb 

különbség a magyarországi főúri temetésekkel szemben is, mert az erdélyi főuraknak nem 

volt magánhadseregük) hasonlóságokat mutatnak: pl.  a sort a katonaság nyitja meg fekete 

zászlóval. Más esetben e zászlót a koporsó után vitték a katonák közt, vagy a koporsó mellett 

a diákság kezében volt.  A katonaság után mentek az énekes gyermekek, azután a diákok, 

utánuk a mesterek (kántorok) jöttek, majd a papság. A köznép rendes helye itt szokott lenni. 

Azután a  jelvényeket  hozták.  Az egyik főúr  nagy fekete lobogóval  jött,  rajta  a fejedelem 

címerével és címeivel, a másik főúr az ország színes zászlójával. Más főurak következtek, 

vagy  páncélosan,  vagy  vitézi  jelvényekkel,  bottal,  karddal.  Utánuk  helyezkedtek  el  a 

főrendek,  a  vármegyei  és  városi  követek,  a  tanácsurak és  az idegen országok követei.  Itt 

vezették a földig gyászlepellel bevont díszlovakat.

A  fejedelem  képviselőjének,  a  meghalt  fejedelem  helytartójának  helye  nem  volt 

meghatározva,  a  koporsó  előtt  és  után  is  mehetett.  A zenészek  –  csak  rézdobosok  vagy 

trombitások  –  közvetlenül  a  koporsó  előtt  mentek.  A  koporsó  mellett  jobbról-balról  a 

katonaság, a diákság vagy a gyászruhás szegények haladtak. A halott után jöttek a családtagok 

(általában  a  nők),  az  özvegy,  végül  a  katonaság.  A nőkbe  karolva  jobbról-balról  egy-egy 

előkelő férfi haladt. Az ünnepélyes temetési menet sajátos diadalmenetnek tekinthető, ez a 

triumphus mintegy a halottat vezeti a végső diadalra.187 A fejedelmi és a főúri végtisztesség 

lényeges eltérést csak a házi ravatalozásnál mutatott.188



Fontos szerepe volt az ún. alteregónak, aki Bethlen temetésénél is a temetési menetben 

haladt. Ezek az alteregók a fejedelmet megtestesítő vitézre emlékeztetnek.189 Az alteregó (a 

királyt  jelképező  élő  személy)  az  effigies-szel  együtt  jelent  meg  a  nyugat-európai  halotti 

pompákon. Látszólag alapvető különbség az effigies és a királyt megtestesítő lovasok között 

az,  hogy  az  utóbbiak  elsősorban  mint  lovagok  jelentek  meg,  míg  az  effigies-ek  királyi 

öltözetben.190 Az effigies a királyt, a királyi méltóságot testesíti meg, azt reprezentálja. Azért 

hívták életre, hogy a rothadásnak kitett testet helyettesíteni tudják vele, hisz a gyászszertartást, 

a gyászmisét a rítus ősi előírásainak megfelelően a holttest jelenlétében („praesente corpore”) 

kellett  lebonyolítani.191 Először  különféle  preparálási  eljárásokat  alkalmaztak192 (a  belső 

szervek  eltávolítása,  a  test  ecetbe,  borba  áztatása,  sóval  és  balzsamokkal  kezelése,  vagy 

állatbőrben szállítása és egyéb tartósítási eljárások),  végül nem ezek, hanem az effigies-ek 

(első említésük II. Edward angol király 1327-ben lezajlott temetéséhez köthető) oldották meg 

a problémát.193 Tehát mind az effigies, mind az alteregó a halhathatatlan királyi méltóság egy 

aspektusának dicsérete, így együttes szerepeltetésük zavaró lehetett volna. Ezért az alteregók 

felvonultatása mind Angliában, mind Franciaországban szórványos maradt.194 Ezzel szemben 

Magyarországon  általánossá  vált,  első  említése  Károly  Róbert  temetésének  leírásában 

található.195

A magyar  főnemesség  temetési  szokásaiban  is  nagy  hangsúlyt  kapott  a  koporsót 

megelőző alteregó, aki vagy az elhunyt ruházatát viselte, vagy az eltávozottra emlékeztető 

személyes tárgyat hordozott, ebből következően szimbolikus megjelenítője, helyettesítője volt 

az elhunytnak. Mintegy felidézte őt a gyászolók számára, ezért az elhunytról számos temetési 

feljegyzésben  úgy  számolnak  be,  „mintha  még  élne”.196 A felidézés  volt  a  funkciója  a 

verseknek, búcsúztatóknak is, figyelmeztetni, emlékeztetni az elhunytra.197

Az alteregók a nyilvánosság részéről nagy figyelmet kaptak, mivel élőként idézték meg 

a processzióban már csak anyagi minőségben szereplő elhunyt uralkodót, és valójában nem az 

elhunyttal  álltak  képviseleti  viszonyban,  hanem  annak  élő  aspektusával.198 Hogy  képet 

kapjunk az alteregó kinézetéről, ismét Aporhoz fordulunk:  „egy jámbor lovat öltöztettek fel  

földig  tiszta  fekete  bakacsinban,  annak  csak  a  szeme  látszott  ki”.199 A lovon ülő  pedig  a 

következőképpen  nézett  ki:  „fejében  sisak  lefüggve,  páncéllal  az  nyakán,  derekában 

páncéling, az két karján két karvas, annak az kutyafüle felé páncél volt, az kezeiben fekete,  

hosszúnyelű zászló, kard s buzogány.”200 Ezen kívül volt még egy lovas, aki „cifrán felöltözve,  

páncélban,  sisakban,  aranyas  karddal,  az  páncél  is  vagy  ezüstös  vagy  aranyas;  az  volt  

ezüstös-aranyas  fegyverben  felöltözve,  annál  nagy  aranyas  zászló,  kinek  egyfelől  az  

megholtnak az címere, másfelől valami szép epithapium, az is a holtnak fejinél állott, s ott  

tartott az nagy aranyas zászlót”.201 Wesselényi, Keresztesi Sámuel temetése kapcsán szintén 



több  lovasról  ír:  „Valának  három  fékes  lovak  […] a  maga  paripáját  az  úr  az  más  

katonaszerszámba felöltözteté,  akin  az  aranyos  kardot  és  fegyvert  vitték.  Egy lovat  fekete  

bársonyba, címerekkel, akin az aranyos zászlót vitték, egyet bakacsinba, akin a lobogót vitték,  

egy szép civis, aki egy zászlót aranyost vitt.”202 A két lovas közül a feketébe öltözött gyászolt, 

a másiknál nem utal semmi a gyászra. Az egyik lovas a saját halálát bejelentő főúr képét adta, 

míg a másik az elhunyt élő aspektusát idézte meg, a halál fenyegetése nélkül.203

Báthory  István  temetésének  sajátos  ceremóniarendje  a  hatalom  átmenetének 

érzékeltetéséhez új kultikus formát alkotott. Ez lett az alapja a kettős alteregót szerepeltető, s 

hasonló  jelképes  értelemmel  bíró  temetési  szokásnak,  amelyet  Apor  az  erdélyi  előkelők 

végtisztességi rítusaiban már általános érvénnyel emleget.204 A szokásgyűjtemény szerint tehát 

az egyik vitéz fekete zászlóval a saját halálát bejelentő elhunyt „képét” adta, míg a másik, 

aranyos zászlóval, élőként mutatta be a koporsóban fekvőt. Az előbbi lovagolta meg azt a 

gyászparipát,  amelyet  Árpád-kori  szokásra  visszavezethetően,  az  elhunyt  lelke  üdve 

érdekében a temetkezőhely papságának adományoztak a halotti szolgálat gyakorlói.205 A 17. 

századi Erdélyben szokás szerint a gyászba öltöztetett lovat adták az egyháznak. Meg kell 

jegyezni, hogy mint Bethlen Sámuel esetében is, a koporsót szállító szekereket is gyászlovak 

húzták. Azonban az egyháznak általában nem ezeket, hanem a kitüntetett jelentőségű lovat 

adományozták.  A  17.  században  a  ló  szerepe  megváltozott,  már  egy  színpadi  játékot 

értelmezett. A fekete zászlós lovas közlendőjét, a halál tényét, valójában csak a mortárium 

lován ülve tudta a keresztény felfogás értelmében elmondani. A lélekváltságra utaló jelentése 

nélkül nem lett volna hű illusztrációja annak az elképzelésnek, amely a test megsemmisülését 

és a lélek újjászületését egyaránt a halálból származtatta.206

A fegyverek nagyon különleges szerepet  töltöttek be a  korabeli  temetéseken,  hiszen 

ikonikus  voltukban  a  vitézség  legdirektebb  megjelenési  formáját  képviselték,  s  emellett 

mögöttes  értelemmel  is  bírtak.  A  fegyverek  tekintetében  a  magyarországi  temetések 

összehasonlítása során különbségeket tapasztalhatunk. Pl. egyes helyeken a 17. századi főúri 

temetések  alkalmával  a  vágó-  vagy  szúrófegyvert,  a  sisakot,  a  sarkantyút  és  a  botot 

(buzogányt) külön vitték:

„16. Az aranyas sarkantyut Albert deák vigye.

17.  Az pallost Móré István vigye.

18.  Az botot vesselei tiszttartó Trombitás György.

19.  Az strucz tollas vas sisakot Berdóczi Miklós uram.

20.  Az öreg fa Epitaphiumot nyocz persona viszi.”207

Viszont Erdélyben ezeket általában egyetlen személy vitte, ahogy már fent Apor is utalt rá, 

miként  nemcsak  a  főúri,  hanem a  fejedelmi  temetéseken  is  általában  hiányoztak  a  négy 



tárgyat egyenként felvonultató fegyvervivők,208 például. I. Rákóczi György temetésén:  „10.  

Az elott az fegyverben eoltoztetett Szemely”.209 Valószínűleg nem az elhunyt saját fegyverzetét 

vonultatták fel a temetési menetben, hiszen arról az általában végrendelkezett. A fegyverzet 

darabjai pedig összességükben alkotnak szimbolikus rendszert. Apor Péter megemlíti még az 

epitáfiumot is, amelyet Wesselényi, Bethlen Sámuel kapcsán nem említ, valószínűleg azért, 

mert ez nem mindig készült el a temetésre.

Az epitáfium feladata az elhunyt emlékének őrzése, üdvözülésének hirdetése volt. Az 

epitáfium gyűjtőnév,  hiszen a  lélek sorsával  foglalkozó táblakép vagy dombormű éppúgy 

megkaphatta ezt az elnevezést, mint a trófeumokkal övezett, faragott halotti címer.210 Ha az 

epitáfium elkészült a temetés idejére, akkor a fegyverek végleges helyének meghatározása 

szempontjából szervező szerepet élvezett.

Szólni  kell  még  a  buzogányról.  A buzogány már  a  16.  század  elején  is  az  előkelő 

megjelenés  tartozéka  volt,  a  század  második  felétől  pedig  már  nem hadifegyverként  bírt 

jelentőséggel,  hanem  egyre  inkább  a  tisztség,  a  vezéri  tisztség  jeleként,211 a  tekintély,  a 

hatalom és a hivatal jelképeként.212 A rangjelző buzogány mellett a szablya vagy pallos is 

szerepet kapott a temetéseken. A szablya a buzogányhoz hasonlóan az előkelő megjelenés 

fokozója volt, a többi fegyverrel együtt inkább a katonai tisztség reprezentánsa. A kor embere 

főképp a katonai méltóságban mérhető földi dicsőségben látta a fegyverviselő főurak életét, 

örök dicsőségét.

A trombita,  a  nagy történelmi  és  kozmikus  események  jelzésére  szolgáló,  erőteljes, 

érces hangú rézfúvós hangszerekhez hasonlóan, már a rómaiaknál is fontos szerepet játszott a 

vallási szertartásokon, temetéseken. A keresztény hit szerint pedig a trombita hangja gyűjti 

össze a halottakat az Utolsó Ítéletre.213

A temetési menet vonulása alatt a koporsónak nem volt látványszerepe, előtérbe újra 

csak a felravatalozásnál került. A ravatalozás fő mozzanatát a castrum doloris (fájdalom vára) 

tette ünnepélyesebbé. A castrum doloris általában a szentély elé emelt, négy oszlop tartotta 

kupolával vagy sátortetővel fedett építmény volt a ravatal fölött, amelynek alkalmazása a 17. 

században vált elterjedtté. A katolicizmus tridenti zsinat utáni megerősödése önmagában is 

hozzájárult ezen temetési kellék divatossá válásához. A halottnak szóló, a halott érdekében 

bemutatott  katolikus  gyászmise  különbözött  a  református  temetési  szertartástól,  amelynek 

középpontjában  a  templomi  istentisztelet,  az  ige  hirdetése  állt,  amely  elsősorban  a 

gyülekezethez és nem az elhunythoz szólt. A szertartáson a halott szerepét jobban kiemelő 

katolikusok használták inkább a castrum doloris-t, amire Apor Péter is felhívja a figyelmet.

Az  ellenreformáció  reprezentációs  igényét  kiemelő  castrum  doloris  eredeti 

jelentéstartalmának köszönhetően a protestáns szertartásokon is helyet kaphatott. A keresztény 



kultúrkör nézete szerint  a halál  egy kapu,  amelyen átlépve, új  élet  veszi kezdetét.214 Ez a 

gondolat a végrendeletekben is megjelenik:  „Kétféle mindazonáltal az halál: az léleknek az 

testtűl  való  elválása  és  az  léleknek  örökké  való  halála  avagy  kárhozatja.  A  testi  halál  

elkerűlhetetlen ugyan, de azáltal mennek az igazak ez világi nyomoruságból az örökén való  

dicsőségre.”215 „…a te véghetetlen nagy irgalmasságod szerint cselekedjél abban is velem, s  

adj bátorságot, erőt, örömet és teljes reménységet és bizodalmat, hogy azok által győzedelmet  

vévén  mindennemü  kisértetim  ellen  vitessem  be  a  halálnak  kapuja  által  az  örökké  való  

életbe”.216 A halál kapuként való megjelenítése nagyon elterjedt motívuma a barokk kornak, 

sőt ősidők óta két különböző terület közötti áthaladás, határvonal jelképe, mely a különböző 

régiók  (ég/menny  kapuja,  alvilág/pokol  kapuja)  közötti  átjárhatóságot  szimbolizálja,217 az 

egyik  valóságból  a  másikba  vezető  átjárójaként  értelmeződik218  Főleg  a  barokk  korban 

általában  az  eszkatologikus  eszmékkel  társult.  Ezt  igazolja  Filippo  Picinelli  Mundus 

Symbolicusa (1653) is, ebben a prédikátorok használatára szánt emblematikai antológiában a 

„Porta” címszót elsőként az „in morte” követi.219 A keresztény hitrendszerben két kapu is vár 

az Utolsó Ítélet napján feltámadóra: az egyik a Paradicsom, a másik a Pokol kapuja, azonban 

egyértelműen  a  Paradicsom kapujának  van  fontosabb  szerepe.  Maga  Jézus  mondja:  „Én 

vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár és kijár majd, és legelőt  

talál.”220

A  katolikus  castrum  doloris-ok  a  kapuszimbolikát  különösen  gazdag  képző-  és 

iparművészeti  díszítéssel  tették  egyértelművé.  Ezek  leginkább  győzelmi  gondolatról 

tanúskodnak, amelyben a lélekkel szemben a halál alulmarad.

Visszatérve a  ceremónia menetéhez,  a temetői szertartás ugyanúgy zajlott  le,  mint a 

háznál  történő:  „Mikor  osztán  az  temetőben  bételepedtenek,  szintén  úgy  volt  minden 

ceremónia,  mint  fenn a háznál  lévő színben.”221 Ezután a  záróaktus következett:  „a testet  

bévivék a sírba és a fekete lobogót belé törém”.222 Ezt követte az Erdélyben oly megszokott 

teátrális  jelenet,  a  kard  összetörése  –  mindkettő  a  halálban  megjelenő  fizikai  törést 

hangsúlyozta.

A végtisztesség a halál, az üdvözülés, a feltámadás hirdetése mellett az elhunyt földi 

életéről is megemlékezik. Azonban az evilági lét méltatása a gyászszertartásokon nem volt 

programszerű, bár viszonyítási pontként szerepet játszhatott, hiszen a lélek további sorsát csak 

a földi élet függvényében lehetett szemlélni. Természetesen a mennyei dicsőség felülmúlta a 

földi  dicsőséget.  Az erdélyi  főnemesség  még a háború  árnyékában is  ragaszkodott  az  ősi 

szokásaihoz, noha sokan el sem mennek a temetésekre. Nem véletlen, hogy Bánffy György 

német őrséget akart kérni a temetés zavartalan lebonyolítására, hiszen a kurucok állandóan 

veszélyeztették őket. A 18. század folyamán tovább élt a temetési ceremónia megszokott képe, 



pl. Esterházy Pál 1713-as castrum doloris-a is még a vitézi eszmény ideáljáról tanúskodik, 

hiszen  az  elhunyt  meghatározó  élményeit  a  török  háborúk  jelentették.  Temetési 

prédikációjában  Vargyassi  András  úgy  jelenítette  meg,  mint  aki  „Mársnak  fia”  volt,  és 

közszereplései felsorolásánál a török elleni háborúkat hangsúlyozta.223 De nyomon követhető 

mindez Bél Mátyásnak a magyar nemesi halotti pompáról írt soraiban is.224

ÖSSZEGZÉS

A kor általánosan bevett szokása szerint a haldoklóval szemben elvárásokat támasztottak, s 

ennek érdekében akár  még hatalmi  eszközöket  is  bevettek.  Érthető  ezalatt  a  lelkipásztori 

hatalom,225 amely a hatalomnak egy olyan formája, melynek végső célja, hogy biztosítsa az 

egyéni üdvözülést a túlvilágon. Ennek érdekében olyan hatalomgyakorlási technikákat fejleszt 

ki,  melyek feltételezik az egyes  ember részéről  a  lelkiismeret  tudatos vizsgálatának és az 

irányításnak a képességét,  amelyek a haldoklásnál  tulajdonképpen a  legfontosabb szerepet 

játsszák. Bánffy György nagyon nagy erőket koncentrál a temetésére (nem a haldoklására), 

lelki és anyagi értelemben egyaránt. Ahogy láttuk, teljesíti ugyan a haldoklótól elvárhatót, 

végigcsinálja  a  haldoklás  rítusát,  viszont  ez  inkább  a  közösség  elvárása,  semmint 

egyéniségéből  fakadó  belső  késztetettség.  Meglehetősen  közönyösen  fogadja  közelgő 

halálának  hírét,  a  beletörődöttség  hangja  sejlik  fel  benne,  ám  mégis  méltósággal,  vagy 

méltóságának  megfelelően  haldoklik.  Mint  Erdély  kormányzója,  haldoklásában  sem lehet 

magánember, hanem az országot reprezentáló személy, akinek kötelességei vannak, nemcsak 

a  családi,  hanem az  erdélyi  közösséggel  szemben  is,  amelynek  képviselője.  A családban 

elfoglalt helyéből és tisztségéből kifolyólag mondhatni, hogy politikai végrendeletet is tesz, 

amelyet  ugyan  a  körülötte  állókhoz  intéz,  de  valójában  egész  Erdélynek  szól.  Ezzel  az 

aktussal  is  azoknak  az  elvárásoknak  tesz  eleget,  amelyek  egy  haldoklóval  szemben 

megfogalmazhatók.  Összességében  teljesíti  azokat  az  elvárásokat,  amelyek  szükségesek 

ahhoz,  hogy egy adott  közösség el  tudja  viselni  a  veszteséggel  járó  hiányt,  s  a  közösség 

érdekei ne sérüljenek. Valójában ez az egész rítus központi kérdése. Az elvárásokhoz szorosan 

nem hozzátartozó,  a  saját  temetésének megszervezésére  irányuló  intézkedései  már  egyéni 

ambícióit mutatják, bár nem szabad kizárnunk a tisztségéből fakadó kötelezettségeket sem. De 

mivel a kortársak is kifejezésre juttatják a csodálkozásukat ezzel kapcsolatban – Wesselényi 

utal is erre –, mégiscsak egyéniségét kell felfedeznünk mögötte. Mivel tudja, hogy a temetés a 

családi reprezentáció csúcsát jelenti, nagy műgonddal, minden részletre kiterjedően szervezi 

meg utolsó fellépését.  Ebben a kérdésben óriási  lelkierőről tesz tanúbizonyságot,  amellyel 



kivívja a kortársak és az utókor tiszteletét  is.  Azt a tiszteletet,  amelyet  sem közéleti,  sem 

magánéleti „szereplése” nem hozott meg számára. Hiszen a kortárs Bethlen Miklós temetése 

kapcsán ezt írja az egyik levelében:  „Discite ambo, sive omnes, discite minus bibere, minus  

loqui minus credere226 – azaz – Temessétek el a szegény gubernator sírjába azokat”.227 Ezt úgy 

is lehet értelmezni, hogy temessék el a gubernátorral ezeket a rossz tulajdonságokat. Viszont 

haldoklása  mindenképpen  tiszteletet  parancsoló  volt  –  „Tisztességes  legyen  csak  órám 

utolsó”228 –, Bánffy halálával koronázta meg életművét.

A temetés a főnemesi reprezentáció egyik legfontosabb területe volt.  A haldokláshoz 

hasonlóan  olyan  szervezett  és  természetesen  nyilvános  előadás,  amely  sűrítette  a  kor 

gondolkodásának számos elemét. Az egyik ilyen fontos elem a családkultusz volt, amely a 17. 

század folyamán eluralkodott a világi előkelők szertartásain. Az arisztokrata családok egész 

Európában tisztelték az ősök temetkezési  szokásait,  hiszen ezáltal szimbolikus kapcsolatot 

teremtettek  az  elhunyt  és  a  családja  között,  kifejezték  a  vonzalmukat  a  vérségi  szálak,  a 

vérségi közösség iránt. Tették ezt egy olyan korban, amikor már a nagycsaládi közösségek 

kezdtek felbomlani, így ez akár védekezés is lehetett a kortendenciák ellen. Általában atyafiak 

szervezték a temetéseket, tovább erősítve ezzel az összetartozást, védték a család érdekeit. De 

a temetések nemcsak a családi, hanem a nemesi összetartozástudat képviselői is voltak, hiszen 

ha nem atyafiak szervezték a temetést, akkor más, a családhoz közel álló nemesek (példa erre 

Bethlen Sámuel temetése), amely erősíthette a nemesség közötti szoros szálakat.

A magyar főnemesség esetén ehhez hozzájárul egy olyan motívum, amely túlmutat az 

általános európai tendenciákon. Ugyanis minden reprezentációs eseményen feltűnik a lovagi 

erények  dicsőítése,  hasonlóan  a  lengyel  szokásokhoz.  Ezek  közé  a  lovagi  erények  közé 

tartozik a „pro acis et focis”, azaz az oltárokért és a tűzhelyekért való küzdelem, a haza és a 

hit védelme, és ehhez kapcsolódik a kereszténység védőbástyájának eszméje is.229

Fontos elem volt még a végtisztesség megadásán túl, hogy egy-egy temetés politikai 

célzatú felhangot is kaphatott. Példa erre a négy Esterházy nagyszombati temetése, melyet a 

hősi-vitézi eszmény megragadásával, és azon túl, egyértelműen a török elleni harc politikai 

propagandájának szolgálatába állítottak.

A 17. század a nagy temetések százada volt, az igény azonban 18. században is tovább 

élt az ilyen jellegű események iránt. A nemesség ebben a században is az ősök szokásaival 

fejezte ki társadalmi helyzetét.

A temetés talán a korszak legjobban megszervezett eseménye, rendezvénye volt, híven a 

reprezentációs  igény  kielégítéséhez.  Egy  kisebb  „hadsereg”  szervezte  az  előadást,  annak 

érdekében, hogy minden rendben menjen, példázva azt is, hogy mennyire hatékonyan kell 



működnie egy „reprezentációs gépezetnek”, amelynek még egy külső és belső problémákkal 

szétszaggatott országban is tökéletesen kellett működnie.
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