
FÉL EDIT

MARGIT ÉS A HALÁL

J952-ben a budapesti Néprajzi Múzeumban munkaközösség alakult Mezőkövesd
es a szomszédos községek vizsgálatára. Ennek magam is tagja voltam s főleg a pa
raszti gazdálkodásról, a különböző társadalmi típusok életformájáról, a család-o
szervezetről, erkölcsről és világképről gyűjtöttem adatokat. Ekkor ismerkedtem
meg Gari Takács Panna asszonnyal, akinek lángoló hite, égi látomásai ugyancsak
megragadtak. S ha a Múzeum nem folytatta is a gyűjtést a városban, én nem hagy
tam abba (ez a nagy mennyiségű gyűjtött anyag nyújtott azután biztos hátteret,
kontrollt is a későbbi életrajzhoz). Penniesszony húga, Margit akkor még adat
közlőnek fiatal volt, de megfogott rokonszenves lénye. A nagy szegénység, amiben
családjával élt, arra késztetett, hogy segítségére legyek. Helyszíni gyűjtőt neveltem
belőle a Néprajzi Múzeum számára. Az évek folyamán kitűnően megtanulta a hite
les adatok felkutatását a begyűjtött tárgyakról. Margit nehezebben oldódott fel, de
az évek, évtizedek folyamán megosztotta velem gondjait, s neki is .Jeikitestvére"
lettem, akárcsak korábban nővérének.

A hatvanas évek vége felé, amikor nem egy falusi asszony, ember szánta el magát
az immár letűnő paraszti életforma megörökítésére önéletrajz formájában, Margit
is egyre többet biztatott, unszolt, hogy vegyem magnetofonszalagra életét, amit
már alig tud magában tartani. Mivel az etnológiának külön ágát képezik. a paraszti
életrajzok, s ezzel addig én nem foglalkoztam, - nehezen álltam kötélnek. Végül
1970 áprilisában mégis megkezdtük a felvételeket. Margit minden alkalommal
örömmel jött fel Pestre, s a felvételek előtt mindannyiszor fohászkodott a Szent
lélekhez azért, hogy igazat mondjon. A kezdeti tájékozódó felvételek után, látva,
hogy mi foglalkoztatja leginkább, mik az erősségei (a szenvedő lelkek,a pokol
purgatórium-mennyország, ördög-angyal szerepe. az ember életében, önsanyarga
tás), már pontosan irányított felvételek készültek.

Ugyanez év júniusában felkeresett Jean Malaurie professzor, a kitűnő Terre
Humaine sorozat igazgatója (a párizsi Plon kiadón belül) azzal a szándékkal, hogy
megbízzon egy paraszti önéletrajz elkészítésével. Elvittem Kövesdre, s ott Margit
tal megállapodtak abban, hogy életéről francia nyelvű kötet jelenjék meg. A társ
kiadó szerepére a budapesti Corvina Kiadó vállalkozott.

Magam nem kevés aggodalommal néztem a munka elé, hiszen a sorozat addig
megjelent kötetei törzsi társadalmak tagjait szólaltatták meg. Vajón a mi adataink
elérik-e azoknak magasra szabott mércéjét?

Több,' mint tíz esztendő alatt készült el a két kiadónál is szerkesztett könyv,
Magyarországon.* Ismertetése e szám 922. lapján olvasható. A következőkben az
életrajz utolsó fejezetéből mutatunk be egy rövidített szemelvényt.

* A gyűjtésben Hofer Tamás, a vallási élet feldolgozásában Hetény János volt segítségemre.
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Margit és a halál

A halál

Hányszor leülök én így, amikor azt mondják: tettél-e már életgyónást? Drága
jó Istenem! Leütöm a fejem, gondolkodom. Minden bűn megvan bennem, min
den jóra hanyag voltam. Szabadszájú is voltam. Loptam is, mert a summásság az
olyan volt. De az Istent nem bántottam. Meg abban, hogy az uramon kívül mást
ismertem volna - ettől az Isten országába mehetnék rögtön. Aztán mégis az
egész életem úgy-e milyen volt? Hányszor elmentem én Erzsa nénémmel Eger
be, vagy ide vagy oda búcsúba. Fölajánlottuk a fáradságunkat Istvánért. Hát
hogy a mi imánk talált-e meghallgatásra, vagy a bún unta meg őt, hogy most már
majd fiatalabbhoz szegődik?Nem tudjuk, de Saulből Pál lett.

A halálra nagyon sokat gondolok én. Félek nagyon. Nem a meghalástól, ha
nem az ítélettől. Mikor meghallom, hogy a lélekharang megint szól: üdvözítő

Jézusom! Vajon a következő lélekharang nem nekem szél-e? Oszt akkor mondják
majd, hogy meghalt Gari Margit. .. De vajon a lelkem hol reszket akkor? Mert
úgy mondták, hogy az ítéletre remegve megy a lélek, mert nem tudja, hogy jobb
ra vagy balra lesz-e állítva. Nagyon sokat gondolok arra, hogy drága Jézusom,
vajon megállhatok-e Isten színe előtt, hogy mondja-e majd aztat: állj a jobbom
ra? Ezzel nem azt mondom, hogy egyenesen a mennyországban maradok, de már
az a lélek boldog, aki a tisztítótűzre van ítélve, mert ő már tudja, hogy a
mennyország lakója lesz.

Hát én úgy tanultam, meg úgy is tartom, hogy nagyobbat nem tehetek a föl
dön, mint hogy segítek a szenvedő lelkeken. De ez nem annyiban van ám, hogy
adok szentmisét a szenvedő lelkekért, hogy azt a pap szolgálja el, én meg meg
rövidítem magam pár forinttal. Mert végtelen jó a szentmise, de ha én segíteni
akarok odaát valakin, nekem idelenn kell cselekedni a földön. Nekem meg kell
találni - akármilyen szegény vagyok -r- a nálamnál szegényebbet. És olyat kell ke
resni, aki nem tudja viszonozni a szeretetemet, nem tudja visszaadni, amit én
adtam;

Hát hogy mivel is segíthetek tulajdonképpen? Avval, hogy imádkozom tíz per
cet vagy félórát a szenvedő lelkekért, szentmisét adok, alamizsnát adok - de
nem abból, ami van, hanem, ami nincs. Mert - nem dicsekedésképpen mondom
- dehát nincs pénzem. Panni néném meg még rosszabb sorban van. Hát küldök
neki, mert én félek a túlvilágtól, de őrajta is szeretnék segíteni azzal, hogy meg
osztom vele a nincstelenséget.

Mert az Úrjézus azt mondta, hogy amit egynek tesztek a legkisebbek közül ...
Tehát ezért csinálom. Félek az ítélettől, oszt segítségül hívom a szenvedő lelke
ket, hogy egyengessék az utamat odaát, ha érdemem van Isten előtt. Mert az, aki
az én imám vagy a jócselekedetem által kiszabadult, vagy akinek megrövidítet
tem csak egy perceel, egy órával a szenvedését, az már nem felejti el, az már én
nékem szószólóm lesz az Atyaisten előtt ítéletkor.

De sokat elgondolom, hogyha a Jóisten azt mondja, hogy én most téged lefek
tetlek s meglátom, hogyan fogadod a betegséget. .. Mert mi úgy fogjuk fel, hogy
a betegséggel meg lesz rövidítve a szenvedésünk, Mert attól félünk ám! Mert hát
a halál az csak halál, de az a nagy út!

En mindig mondom a gyerekeimnek, hogyha én odakerülök (a betegágyra), ne
kem ostromolják az eget, hogy a gonosz lélek oda ne férkőzzék az ágyamhoz. Az
fél a szentelt víztől, fél a szentelt gyertyától. Azért, amint beáll a haláltusa, min
dig szaladnak az előimádkozóért, nehogy úgy menjen a túlvilágra, hogy se bú, se
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bá. Azt úgy kell elengedni imádkozva. Kada Boris néném is izzadt nagyon, mikor
haldoklott. Edesanyám ott imádkozott az ágya mellett. Borcsa néném, talán ne
héz a part? Mert úgy gondoljuk, hogy partnak fölfelé megy. Azt mondja: nehéz
Sereg Panni, de itt van Szent Péter, nyújtja apálcáját.

Mert ilyenkor a szomszédok már mind be vannak gyúlve, a szentelt gyertya ott
ég a haldokló lábánál. A szentelt víz járja mindenütt, az ágy alatt, az ágy körül.
Mert az egyik haldoklónál is a kis unoka benn maradt, a padkán felejtették. Egy
szercsak azt mondja: édesanyám nézze mán, jaj! az asztal alatt milyen csúnya bá
bu van! Hát néztek oda mindnyájan: ugyan ne. találgatózz már. A gyerek mene
kült az anyjához, hogy vigyék ki a csúnya bábut. Akkor aztána bölcs öregek
mindjárt tudták, hogy miféle bábu van az asztal alatt. Mert a haldokló a nyelvét
nyújtogatta, nem úgy, mint más, hogy a szenteket hívta. Edesanyám elővette a
mindenszentek 'Iitániáját, mondta az egész szomszédság a haldoklóért. Szépen le
is csendesedett. Erre úgy mondták, a gonosz lélek nem hagyta nyugton. Az fur
kált ott. Közelébe nem mehetett, csak az asztal alá, mert a pátrónus, az őrző

angyal mind ott voltak az ágya körül. Az ártatlan gyerek meg meglátta (a gonosz
lelket = bábut). Azt mondták, hogy most birkózik a gonosz lélek az őrzöangyallal.

Hát tagadhatatlan, hogy volt olyan is, amikor imádkoztunk a haldoklóért ... ,
légy irgalmas, légy kegyelmes. .. a hátam megett meg leesett egy szentkép. Hát
ez már annak volt tulajdonítva, hogy azt a lélek lökte le, nem kell neki az imád
ság, mert elkárhozott.

A látóasszony
Hogy honnan tudhatom, hogy az a lélek mit kér? Hát tudakoljuk. Elmegyünk a
látóasszonyhoz. ,Mi ezekelőtt, míg csak élt, a tárkányi asszonyhoz jártunk, az
Erzsi nénihez. Edesanyám is elment hozzá. Azt mondta néki, hogy az anyósa
kéri, ne sirassa, mert mindig vizes a ruhája. Úgy-e ahogy siratta, könnyes lett az
anyós ruhája. Nem szereti, .hogy mindig vizes. Azt is mondta, hogy azzal tett neki
rosszat, hogy a nyakán nem kötötte meg neki a kendőt, mert mikor mennek bú
csút járni, száll előtte (a kendő sarka).

Én még lány voltam, amikor Ócsai Margit ment Tárkányba, mert hirtelen halt
meg az édesanyja. Nekem meg az édesanyám azt mondta: eredj el Margit, hátha
Antalról mondana.
, Hát mi ott nagyon sokan voltunk, aztán Erzsi néni nem mondott csak délig.
Ugyhogy mi másnapra maradtunk. Nem csinálhatnánk-e valamit magának? 
kérdeztük tőle délután. - Nem bánom, bordáscsíkot csinálhattok. Mikor aztán
csináltuk, hát beszélgetett velünk. Mondtuk: de jó magának, hogy látja az édes
apját, meg az édesanyját. Hmmmm. Most már jó, mert már szépek. Nem azt
mondta, hogy szabadultak, hanem, hogy szépek. Hát hogy lehet az Erzsi néni,
hogy látja őket? Akkor aztán elmondta. Hát most tessék idefigyelni. Fiatal me
nyecske voltam én - így mondta - az arató földön álltunk, a kepében. Engemet
itt egyszercsak körülfogtak a lelkek, azoknak a hozzátartozói, akik a kepében vol
tak. Annyira, hogy le kellett ülnöm, beszélni kellett. Nagy derék uram volt, az
meg szégyellte, jól megvert engem, kékre-zöldre. De nem akartam én sem beszél
ni. Megint jöttek a lelkek, magyarázták, hogy beszélnem kell. Jól összevert az
uram megint. No, mit adott a Jóisten? Elaludtam, Ugy volt, hogy se meghalva
nem voltam, se nem éltem, de a szívem vert. En azon a három napon az őrzőan

gyalom által el lettem vezettetve. A mennyországba nem mehettem - oda az őr

zőangyalom nem vitt. Hanem a tisztítóhely fölött elmentem. Ott láttam édes-
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apámat meg édesanyámat szenvedni. Akkor mi kérdeztük, hogy milyen az a tisz
títóhely? Ne legyetek kíváncsiak, majd odaérünk mindnyájan. Kérdeztük: Erzsi
néni hogy érti meg a beszédjüket? Hmmm. Azt mondta: jelekbe szólnak. Azt be
szélik, ami az őrzőangyaluk által meg lett engedve. Hát hogy látja őket? Lélek
ben édes gyermekeim, lélekben; de azt a ruházatot veszik föl, amiben meghaltak
(amiben eltemették őket). Az emberi arcukat látja? Azt hát.

Másnap reggel, mielőtt kezdett volna mondani, felállt, kinyitotta az ajtót, a ró
zsafüzér a kezében, a szentelt gyertya ég - mi ketten Ocsai Margittal benn ül
tünk, a többi nép az udvaron várt. Gyertek kedveseim, gyertek mind - úgy tett,
mintha nem férnének el. Akkor betette az ajtót, leült egy kis székre. Először

Ócsai Margitnak mondatott: itt van édesanyád. Margit feljajdult: drága édes
anyám, hadd láthassam meg! Ne kívánd, ne kívánd, megszakadna a szíved, ha
most látnád. Mondja szegény, hogy az volt a szerencséje, hogy a pap a fülibe ki
abált (későn érkezett a szentségekkel és már csak a fülébe kiálthatta: Jézusom,
irgalom!) A szoknyája rajtad van. Nekem meg azt mondta, hogy akiért maga ide
fáradt, az nincs köztük. Tehát lehet, hogy úgy van, ahogy egy kövesdi ember
mondta, hogy Antal bátyám megnősült Oroszországban. Aztán meg mondta,
hogy itt van egy .szálas fiatalember. Kije ez magának? Hallgat, hallgat, lehunyt
szemmel, Azt mondja, úgy szenved, mintha a pokolban volna, de várja a szaba
dulást. Hmmm. Nem kapott csak egy szentmisét. Hát ez nem lehet más, mint
Kós sógorom. De az olyan .istentelen volt, hogy azt mondta édesanyámnak: na
anyámasszony!Majd meglátom, ha maga meghal és fehér galamb száll ki a kopor
sójából, akkor elhiszem, hogy van túlvilág, meg hogy megüdvözül. De, ha fekete
holló száll ki, akkor elkárhozott. Igenám, de ő fiatalon halt meg, édesanyám meg
83 évesen. Így nem láthatta ...

Hát a mi családunk járt Tárkányba, de voltak olyan bölcs öregasszonyok, akik
azt mondták, amikor készültünk: jaj! minek mentek! Ne mozdítsátok ki őket, ha
jó helyen vannak.

Hát hogy vétkeztem-e? Persze, hogy vétkeztem, mert az egyház tiltja. De édes
anyám úgy mondta: Margit, ha vétkezel is, eredj el.

Alamizsna. Szegények etetése
Hát az alamizsna az más. Azt nem kérdezzük senkitól. Mert tudjuk, ,hogyha vala
ki elhív a házába egy szegényt, vendégül lát egy koldust, magát az Urjézust ven
dégeli meg a halottjáért. Vajon terítettél-e asztalt a szegénynek? - így tanultuk.
Mikor egy halottért van a szentmise, jönnek kifele a rokonok, az már a szent
miséhez hozzátartozott, hogy a koldusnak pénzt kell adni. De még nemcsak
pénzt, hanem cipót meg tojást, egész alamizsnát. .

Mi istencipónak hívtuk, amit a koldusnak sütöttünk, mert az Isten nevében
adtuk. Volt olyan kis szakajtó, ami direkt istencipónak volt készítve. Ha a mező

re letennék azt a cipót (amit abban szakítottak ki), ahány fűszál van alatta, annyi
Miatyánkot kell elmondani annak a koldusnak érte. Aki nagyon szerette volna
kiszabadítani azt a lelket, nem sajnálta a cipót, nagyot sütött, de olyan gazd
asszony is volt, akinek olyan kicsi lett a cipója, hogy úgy mondták: a tokjába (fő

kötő) szakajtotta.
Hát most kérdezem, hogy van-e olyan, akinek ne volna kedves halottja a teme

tőben? Hát az mindenkinek van. Igy aztán mindenki sütött. Édesanyám meg a
többi szegény is. Hiába, hogy a kalászt szedtük, de abból a sütésből is soha nem'
maradt volna el, hogy istencipót süssünk. .
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Mert az alamizsna az olyan nagy volt, ha valaki meghalt, az el nem maradha
tott. Mert azt úgy tették édesanyám idejében, de ma is, hogy a lepedőt, amin
meghalt,kimosták, odaadták. Ez már annak a jelképe, hogy az Úrjézust gyolcs
lepedőbe takarták. Ha a párnáját adták oda (a halottnak), akkor meg magának az
Urjézusnak vetettek ágyat.

En azt már elmondtam, le is van írva, hogy sokan voltak a templomi koldusok
Kövesden. Volt imádkozó kolduscsapat is - én még kettőt is ismertem. A koldu
sok is ismerték egymást, akinek jobb volt a szótehetsége, azt megtették maguk
közt pohárköszöntőnek. Meg hát jobb volt a hangja, több volt a mersze. Tizenkét
asszonyból állt egy kolduscsapat a tizenkét apostol jelképére. Volt kívülük sok
más koldus is, de ezek nem tartoztak a csapatba. Na, azt is elmondom, hogy mit
csináltak: volt Kövesden szokás a szegények etetése. Beszéltem egy asszonnyal a
múltkor, az azt mondta, hogy mikor az ő édesapja az új házat megcsináltatta, azt
mondta: legelőször az asztalt a szegényeknek terítjük meg. Ez azt jelentette,
hogy ott már az Úrjézust fogadták az asztalfőre. A halottakért imádkoztak akkor
is. Vagy, ha lagzi volt és maradt vissza hús, bor, perec, azt mondták: hallod-e,
hívjuk össze a szegényeket. Vagy a Jóisten bő termést adott, akkor azt mondta az
a valaki: köszönöm szent felségednek, hogy ennyit adtál, de ezt nem csak nekem
adtad. Volt aki új kenyérre, a másik új borra terített a szegényeknek.

Na most én úgy vagyok, mint az a látóaszony, hogy behunyom a szememet, lá
tom nálunk az asztal körül azt a tizenkét koldusasszonyt. Mert a mi házunkban
is etették a szegényeket. Én még fiatal voltam (1933 körül), egy emődi asszony
meg jött át édesanyámhoz, mert az ura szigorú volt, ő meg szeretné etetni a sze
gényeket az ő halottaiért. Edesanyám megengedte, hát hogy ne engedte volna
meg. Az emődi asszony aztán mindent odahozott, ott lett nálunk megsütve. Edes
anyám meg elment a Hosszúnéhez, mert övé volt az első pohárköszöntő csapat,
"Szegényeket szeretnénk etetni". "Hát akkor majd vasárnap". Hát akkor vasár
napra behordták a házunkba azt a sok lócát, megterítették a főasztalt a tizenkét
kuldusnak. Hát beült Hosszúné, meg a többi az asztal köré. Jött még sok más
koldus is, de azoknak nem terítettek. A sok nép meg már összegyűltdélre. Mert
az nem úgy volt, hogy én meghívom a szegényeket, aztán beülök az én családom
mal. Nem! Aki csak az utcában volt, vagy aki csak meghallotta: Gariéknál etet
nek. Akkor az már mind jött. Fogta az alamizsnáját, többnyire csak pénzt, aztán
ott fel lett említve halottja.

Hát annál a világon nem volt szebb, mint amikor a tizenkét apostol nevében
az a tizenkét koldusasszony odaült az asztalhoz, aztán mondták az imádságot.
Mert aki jött, akinek friss megholtja volt vagy nagyon fájt az a valaki, amikor
beült -- pedig még nem is imádkoztak, már akkor sírva fakadt. Mert neki az olyan
volt, mintha a ravatalon látná a magáét. Hát ugye meg volt terítve az asztal. Vet
te az olvasóját, fogta a kendőt, elfakadt sírva, aztán sírt, sirt, sírt.

Na, most elmondom a Borcsa néni pohárköszöntőjét.Amikor beültek az asz
talhoz, a ház meg tele volt, akkor ő felállt: "Dicsértessék a Jézus Krisztus. tisz
telt háznépe és idesereglett jótevőink. Először is megköszönjük a házigazdának,
hogy minket szegény özvegy árvákat, elaggott öregeket házába befogadott, ezen
terített asztalnál vendégül látni szíveskedett. Ezért mi mindnyájan a házigazdá
nak és valamennyi élő és megholt családjának hálával tartozunk ... kérjük a
Jóistent, hogy ezen háznak és minden megholtjának a mi imádságunk által a ke
serves purgatórium tüzéből mielőbb kiszabadulvána mennyek országába vites
senek, hogy ott majd érettünk esedezzenek. Amen. Ugy legyen." Ezután elmond
ta az asztali áldást és hozzáfogtak enni. Mikor meg ettek, akkor énekelve mond
ták, hogy áldj meg Atya, áldj meg Fiú, áldj meg Szentlélek Uristen. Aztán Borcsa
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néni elmondta Szent Erzsébet történetét; volt neki versben is, ahogy éppen elta
lálta. Akkor utána elkezdte az imádságot. Először, hogy Jöjj el Atya, jöjj el
Fiú . . ., azután a Dicsőséges olvasót, utána jött a halottak officiuma, akkor az Aldj
meg Jézus három verse, de annak a végén már ott van, hogy: légy irgalmas, légy
jutalmas, Sereg Anna neve legyen nyugodalmas. De ezt már mindenki mondta.
Annak a nevén kezdték, aki etetett, azután az előimádkozó, aki ott ült Borcsa
néni mellett, súgta a fülébe a következőt. Akiét (halottjáét) felemlítették, az állt
fel, ment kifele, hogy az a kinti jöhessen a helyébe, mert annyian voltak, meg
úgy sírtak, mint egy temetésen. Na, mikor vége lett, akkor mondták, ,hogy Uram
hallgasd meg könyörgésünket ... a megholtjainknak pedig adjon az Uristen bol
dog feltámadást. Mindenki mondta rá,hogy ámen.

*
"Égő áldozat"
A mindszentek ünnepe is a szenvedő lelkekért van, a névtelen szentekért, akik a
purgatórium tüzére vannak ítélve. Azok ott várják sóvárogva a mennyországot.
Ezt a napot a gyerek is nagyon várja: már napokkal előtte kérdi: van-e sok gyer
tya véve? Éppúgy örül, mint a karácsonynak. Pedig az úgy van, hogy az egyik a
születés öröme, a másik meg a földi elmúlásé. De az is újjászületés. Mert mikor
az embert leteszik (a 'földbe), újjászületik. Hogy hol? Van, aki szomorúságra,
van, aki örömre. Mentünk kia temetőbe. Pannikám jött négy gyerekkel,Margit
ka hárommal -ez el nem maradhatna, a gyertya gyújtogatás a sírokon, mert az
azoknak öröm, öröm! Mertott el van sorolva: ezt a gyertyát tedd le nagyanyáért,
nagyapáért - a gyerek rakja lefele a földbe, aztán nézi, hogy melyik gyertya ég el
hamarabb. Tagadhatatlan, hogy amit hamarabb meggyújt, hamarabb elég, vagy
ha jobban folyik - de azért mondja: no már nagyanya a mennyországba szállt,
elégett a gyertya. Hát a sírnál, ahol gyerek van, ott gyújtják, fújják, elalszik,
megint fújják. Ha látják, hogy a gyertya ott a másik síron nem égett el, szaladnak
oda: jajajaj, nem megy fel a mennyországba, gyújtsátok meg!

De iparkodunk haza, mert jön mindenszentek estéje, készülnünk kell az imád
kozásra. Mert a mi öregjeink úgy tartották, de mink is, hogy egy óra hosszáig,
míg szól a harang, a tisztítótűznek a lángjai kialszanak s hazamennek a lelkek 
ki hová tartozik. Azért van, hogy mindenki a háznál imádkozik az alatt az egy
óra alatt. Este hét órától nyolcig. A lélekharang, a nagyharang, ami csak haran
gunk van - hát nem tudom, másutt is így van-e, de minekünk nagyon sok haran
gunk van. Azt mind meghúzzák hét órakor. Pár perccel mielőtt megkondul a ha
rang, már meggyújtjuk a sok gyertyát -, mert nemcsak a sírokra vesszük azt, ha
nem estére is, hogy fényben várjuk a lelkeket, akik hozzánk tartoznak. Mi a
gyertyát az asztalra tesszük. Az első helyre megy édesapárné, édesanyámé, apó
somé, anyósomé, három szál gyertya mindegyiknek, az Atya-Fiú-Szentlélek nevé
ben. Akkor jön a gyerekem, a kis Margitka, mert azt tartottuk, hogyha a kicsik
meghalnak, azok angyalok lesznek - de ez igaz is. Azok a tisztítótűzön csak át
szállnak. De miért? Mert az eredeti bűnben ők is benne voltak, mert bűnös

anyától születtek. Tehát nekik is gyújtunk gyertyát, de nem azért, mert ők szen
vednek, hanem azért, mert ők mihelyt meghaltak, az Uristennél esedeznek azért,
aki őket a világra hozta. Mert ők angyalok. A régebbiekért egy szál gyertyát gyúj
tunk. Van úgy is, hogy jószomszédom halt meg, azért is gyújtunk egy szálat. Az
tán teszünk gyertyát az asztalra az elfelejtett lelkekért.

De milyen füst van! Mert az asztal tele van gyertyával! A mi asztalunkon ég
vagy ötven szál. Mert odajön Pannika, Margitka, mert ők félnek otthon. A régi
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öregek pedig úgy tartották, hogy nem jó, ha valaki a házát otthagyja, mert az az
árva lélek hazamegy, de nincs, aki várja imával. Igenám, de félnek a fiatalok.

Van olyan család, aki égő gyertyát hagy otthon a házban. Leteszi a ház földjé
re, leragasztja, hogy tűz ne legyen, de viszont az a lélek világosságot találjon. De
most már azért az egyház is könnyített, mert egy óráig, amíg a harang szól, kite
szik az Oltáriszentséget s a pap végzi az imaórát a purgatóriumban szenvedők

ért. Sokan mennek a templomba, a gyertya meg otthon ég; de akkor az a lélek
tudja, hogy (az ő hozzátartozója) az Oltáriszentség előtt térdepel. Mert a lelkek 
én úgy gondolom - a végtelenbe látnak, ők tudják, érzik, mit teszünk. érettük.

Aztán hozzák mind a gyertyát. Az úgy szokás, hogy na, most hozom öregapá
mért, öreganyámért . " Ahogy meg van gyújtva a gyertya, .leragasztja, aztán
mondja: Boriskánkért ... Mert annak az illetőnek kell leragasztani, 'aki hozza.
Aztán ahogy égnek, figyeljük az órát - már akkor valaki a családból megyen ki az
udvarra: harangoznak! Na most a középső ablakban ül az előimádkozó. Ott van
előtte két szál gyertya közt a feszület. Akkor ott van az imádságos könyv, meg az
Aranykoronakönyv. Pedig az imádkozó tudja kívülről, de azért ez elkerülhetet
len. No akkor, amikor a gyertyák égnek, a harang megkondul, elkezdjük, hogy:
"Keljetek fel, jertek ide, holtakról emlékezzünk" ... de ebbe bénne van, hogy
"jöjj hát ide szegény árva" vagy "jöjj te bánatos özvegy". Akkor aztán a lelkek
bejönnek megköszönni. A harang szól - jaj de szép az!

Olyan megható ez nekem, mert mikor aharangok megkondulnak, akkor úgy
gondoljuk el, hogy most már teljesen el van lepve az ég, ahogy a lelkek szabadul
nak ki. Mink úgy gondoljuk, mint mikor ősszel a vadludak mennek, de olyan so
kaságban, mint mikor a falevelek hullanak. Ugy gondoljuk, hogy no most jaj Iste
nem, most milyen szabadulás! Egy óra hosszáig szabadon vannak. De csak akik a
tisztítótűzben vannak, mert akik már szabadultak, azok nem jönnek el. Aki meg
a pokolban van, az nem jöhet. Ott van egy óra - már be van írva - az 'míndíg azt
üti: mindig-soha, mindig-soha, Mindig szenvedsz, innen soha ki nem szabadulsz.
Hogyakiről a családja nem emlékezik meg? Hát tagadhatatlan, hogy vannak.

De hát mi gyújtunk gyertyát a szenvedő lelkekért. Mert úgy gondoljuk, hogy a
szenvedő lelkek közt ott van az apám, ott van az anyám vagy ott van, akit én jut
tattam a purgatórium tüzébe, aki én általam szenved, mert én azt megbotránköz
tattam. De viszont aztis tudom, hogy aki az én imám által nem szabadulást, csak
enyhülést kap, az az Uristen előtt énértem esedezik, hogy ha én odakerülök, rö
vidüljenek meg az én szenvedéseim. Tehát ezért is jó a szenvedő lelkekért imád
kozni, hogy már én előre elküldtem a lámpást, ne a hátam megett világítson, ha
nem előttem.

Mi az asztal körül elmondjuk a fájdalmas rózsafüzért, akkor jön az officium,
utána jön a holtak litániája. Egy valaki mindig kimegy: drága jó Istenem, ugyan
harangoznak-e még? Még harangoznak. Akkor tovább kell imádkozni. De mikor
a harangszó elmúlt, bevégezzük az imádságot. A gyertyákat leszedjük az asztal
ról, kivisszük - valamikor a pitvarba, most a konyhába, mert úgy-e milyen füstöt
csinál ám! Ott aztán el kell égni az utolsó gyertyának is, mert az őrájuk lett szán
va. De itt is azt nézzük, hogy melyik ég el hamarabb, mert neveket adtunk a
gyertyáknak: ez édesanyámé, ez Margitkáé - akinek a gyertyája hamarabb elé
gett, az a lélek hamarabb szabadult.

Hát ez a mi égőáldozatunk a szenvedő lelkekért.
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