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BÚCSÚ A VISZONTLÁTÁS R EMÉNYÉBEN

Elválás és búcsúzás hozzátartozik az emberi élethez. Bármennyire szomorú 
és nehéz a búcsúzás, felcsillan benne a viszontlátás reménye. A halál ke-
gyetlen valósága nem tudja kioltani a viszontlátás reményét. Ennek olykor 
rejtett gondolata a különböző kultúrákban és vallásokban különböző 
formában jelentkezik – vagy a halál utáni valamiféle élet gondolatával, 
meggyőződésével függ össze, vagy abból a gondolatból fakad, hogy ha 
nincs örök élet, nincs viszontlátás, ez az utolsó alkalom, lehetőség, hogy bú-
csút vegyen attól, ami elhunyt hozzátartozójából, szerettéből megmaradt: 
hamvaitól vagy holttestétől. A búcsúzásnak ez a gondolata – nem hívők 
esetében „kényszere”, épp úgy, mint mindaz, ami emberi, többféleképpen 
magyarázható, vagy legalább is többféleképpen lehet azt megközelíteni, 
mert magában véve több oka lehet, azaz multikauzális.

A keresztény katolikus hívő számára ez a búcsúzás, ez az elválás saját-
ságos értelmet kap, hiszen az Jézus Krisztus tanítása alapján a feltámadás, 
az örök élet: a Jézus Krisztussal és elhunyt szeretteinkkel való találkozás 
hitében és reményében történik.

HALÁL ÉS TEMETÉS: AZ EMBER LÉT 
ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉLET R ÉSZE

Bármennyire különböznie kell a hívő halálértékelésének a nem hívőétől, 
mégis szorongással tölti el a hívőt és a nem hívőt, mert a halál nem tesz 
közöttük különbséget. Ugyanakkor az is hozzájárul ehhez a szorongáshoz, 
hogy a halál embervoltunk egyetlen biztos ténye: semmi sem olyan biztos, 
mint az, hogy akik megszülettünk, meg kell halnunk. Ám ugyanilyen 
bizonytalan a halálnak az időpontja és a halál körülményei. Valójában 
azonban mindez nem a halottat érinti, hanem az életben maradtakat. 
Amennyiben a halál tényleg bekövetkezett, a test oszlásnak indult, sem-
miféle értesülésünk nem lehet arról, milyen „meghalni”. Amit az elhunyt 
holttestével lejátszunk, cselekszünk, azzal valahogy elővételezzük a magunk 
temetését.

A halál, amennyiben bármit, kiváltképpen pedig nem buta ságot akarunk 
róla mondani, az mindig az életben maradt hozzátartozókat, családtagokat, 
közösséget érinti. Nekik kell intézkedniük, valamit tenniük, kiváltképpen 
egészségügyi okokból, illetve a maguk emberi méltóságát szem előtt tartva 
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és önérzetének megfelelően, méltó temetésről, archaikusan eltakarításról 
(a földdel eltakarni) gondoskodniuk. Mivel az emberek százezrei halnak 
meg naponta, így a halál a társadalmi élet és tevékenység hétköznapjaival 
szervesen egybenőtt, attól egyszerűen elválaszthatatlan; a temetés a tár-
sadalmi tevékenység legmindennaposabb, rutinszerű része. Erről tanús-
kodik az egész történelem, a régészet az ősembertől, az ókori kultúrákon 
át napjainkig: a sírleletek, piramisok, síremlékek, mauzóleumok. Ezt 
bizonyítja, hogy a temetkezési vállalkozás – valamely formája – az egész 
földkerekségen elterjedt, s úgy tűnik, jobban üzemel, mint más felkapott 
ágak: thai-masszázs, informatika, menyasszonyruha-kölcsönző, pizzéria –, 
amelyek mind szeretnének minimális befektetéssel maximális forgalmat 
megvalósítani.

Ez a halál kommerciális oldala. Ám a család közösségét közelről és más-
ként érinti valamely tagjának halála: akit szerettek, akiről azt hitték, hogy 
nem tudnak nélküle meglenni: többé nincs. A munkahelyen viszonylag 
könnyen túlteszik magukat a veszteségen, a „senki sem pótolhatatlan” 
nemzetközi igazság értelmében (ámde egy gyászjelentés, koszorú erejéig 
hallatják hangjukat).

Mindebben bizonyos tanácstalanság mutatkozik meg, amelybe az élet-
ben maradtak nem tudnak belenyugodni, s ezért úgy érzik, valamit tenni-
ük kell. A halottól való búcsúzás ennek a kényszernek is lehet eredménye.

A „SOK ARCÚ” HALÁL. A K ATOLIKUS EGYHÁZ 
ÁLLÁSPONTJA

A halál az élet – a biológiai élet megszűnése. Halálról csak ott beszélhe-
tünk, ahol a megholt már nem térhet vissza, hogy beszámoljon arról, mit 
élt át. Ha pedig be tud számolni, nem halt meg.

Az élettapasztalat azonban abba az irányba mutat, hogy az emberben 
feltételezünk valamit, ami több és más, mint az ő testi és anyagi valósága, 
ami „túléli a testet”. Ezért mondjuk: a lélek elvált a testtől. Mivel azonban 
mi nem tudjuk a lelket a testtől függetlenül elgondolni, azt az elhunyt 
testi tulajdonságaival: arcával, hangjával, megjelenésével azonosítjuk. Így 
hát valamiképpen maga az elhunyt él tovább. Erre a meggyőződésre épül, 
ebből származik a halottkultusz és annak különböző formái.

A keresztény katolikus tanítás azonban ennél többet és mást mond. 
Az elvált lélek Jézus Krisztus ítélőszéke előtt számot ad életének nem csak 
minden tettéről és szaváról, hanem minden gondolatáról, legrejtettebb 
szándékáról is. A megmérettetés más vallásokban is ismeretes, a katolikus 
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tanítás szerint viszont egészen világosan három lehetőség van: – a lélek 
vagy az örök boldogságra jut: amennyiben a kegyelem állapotában, vagyis 
súlyos bűn nélkül halt meg és a bocsánatos bűnöket is megbánta, azokért 
már földi életében üdvös elégtételt adott; – vagy halálos bűnben halt 
meg, a tökéletes bánás híjával, s akkor az örök kárhozatra jutott; – vagy 
pedig a kegyelem állapotában halt meg, bűneiért még nem adott üdvös 
elégtételt, ezért a tisztítótűzbe jut, ahonnan megtisztulva eljut az örök 
élet boldogságára. Ezért van értelme a katolikus tanítás szerint a megholt 
hívekért, a tisztuló lelkekért imádkozni, hogy bűneiktől feloldozást nyer-
jenek, ahogyan a Makkabeusok könyve is tanít bennünket. Ezért régen 
csak felszentelt pap végezhetett temetést, mert a temetési szertartáshoz 
hozzátartozott a feloldozás is. Mindez a szentek „egyessége”, a „szentek 
közössége” tanításra épül, mely szerint a

■ győzelmes egyház – a megdicsőült szentek,
■ a küzdő egyház – amely földi zarándokútját járja, és
■ a szenvedő egyház – a tisztítótűzben szenvedő lelkek imáikkal, szen-

vedésükkel (és jócselekedeteikkel) egymást segítik.

A katolikus egyház nemcsak a lélek halhatatlanságát, hanem a test 
feltámadását is hirdeti, vallja. Ahogyan Jézus Krisztus meghalt és feltá-
madt, úgy az ő második eljövetelekor, az ítélet napján mi is feltámadunk, 
és testünkben jelenünk meg ítélőszéke előtt, hogy a mi testünk is elnyerje 
jutalmát vagy büntetését. Így a testet a feltámadás reményében helyezzük 
örök nyugalomra, a testi viszontlátás reményében búcsúzunk tőle.

A halált mint büntetést is értelmezzük. Felmerül a kérdés: vajon, ha 
az első ember nem vétkezik, a porból, földből vett emberi testnek nem 
kellene visszatérnie a földbe, porrá lennie? Ezt nem tudjuk elgondolni, 
mivel térben és időben élünk, cselekszünk és gondolkodunk, ennek pe-
dig szükségszerűen határt szab születésünk és halálunk. A Biblia embere 
magától értetődőnek tartotta, hogy miután valaki meglátta fi ainak fi ait, 
és betelett az élettel, megtérjen atyáihoz. Büntetésnek számított a korai, 
váratlan, embertelen körülmények között bekövetkezett halál (pl. keresztre 
feszítés) és az emberhez méltó temetés hiánya.

Miután azonban ember voltunknál fogva az életre rendezkedtünk 
be, a halált – a magunkét és a másokét – a bűnbeesés és egyéni bűneink 
következményeképp értelmezi a kinyilatkoztatás: Isten nem akarta a ha-
lált, hiszen életre teremtett bennünket. A halál a bűn által jött a világra 
– minden más rosszal együtt. Ezt szépen kifejezésre juttatja legrégebbi 
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nyelvemlékünk, a Halotti beszéd és könyörgés, amely elbeszéli a bűnbeesés 
történetét.

Ám a bűnbeesés nemcsak a testi halált hozta, hanem lehetetlenné 
tette, hogy az örök életre, a paradicsomba, Isten színelátására eljussunk. 
Jézus Krisztus az ő kereszthalálával és feltámadásával ismét megnyitotta 
számunkra az örök élet kapuját, eljuthatunk Isten színelátására a kereszt-
ség és keresztény életünk által, ám a halált nem kerülhetjük el, azt Jézus 
Krisztussal együtt mindannyiunknak el kell szenvednünk.

Az elmondottakból következik, hogy a katolikus temetésnek magán 
kell viselnie a bűnbánat és a bűnökért való engesztelés jellegét is, ezt a 
tanítást is ki kell fejeznie.

Az elhunyt hívőnek, elhunyt testének az egyház végtisztességet is ad, 
hiszen az Apostol tanítja: testünk a Szentlélek temploma: erre a testre 
hullottak a keresztvíz cseppjei, ezt a testet jelölte meg az egyház szent 
olajjal és szent krizmával, ez a test vette magához Krisztus testét a szent-
áldozásban, testünk volt jó cselekedeteink, keresztény életünk eszköze. 
Ez a test és ez az elhunyt a halálban elnyeri méltó jutalmát a jó körüli 
fáradozásaiért. Mindennek kifejezésre kell jutnia a katolikus temetési 
szertartásban, és következésképp a búcsúztatóban.

A BÚCSÚZTATÁS A K ATOLIKUS 
TEMETÉSI SZERTARTÁSBAN

Az első keresztény évszázadok halottjai úgyszólván kivétel nélkül vértanúk 
voltak. Ezek lelki üdvéért nem kellett imádkozni, hiszen halálukban teljes 
mértékben hasonlók lettek Jézus Krisztushoz. Ezeket gyászolni sem kel-
lett, ezeket az egyház tiszteli. Hosszú időn át sírjukon a katakombákban 
ünnepelte az eukarisztikus összejövetelt, a szentmisét.

A középkor katolikus vallási életét, beleértve a temetést is, a bencés 
apátságokban kialakult vallásosság és szertartások határozták meg. 
Amikor valamelyik szerzetes haldoklott, köréje gyűltek szerzetes társai, 
élükön az apáttal, és megkezdték a zsolozsmát a boldog halálért, majd a 
haldoklót a szent útravalóban és az utolsó kenetben részesítették, s a halál 
beálltakor a halottakért mondandó zsolozsma éneklésére tértek át. Így 
énekelve vitték át a holttestet a templomba, ahol mindjárt megkezdték 
az engesztelő szentmiseáldozatot feloldozást adva az elhunytra, annak 
testét meghintették szenteltvízzel, és az apátsági templom udvarában lévő 
temetőben örök nyugalomra helyezték. Mindez latin nyelven történt, 
„oktatást” nem kellett adni, prédikációt nem kellett mondani a végső 
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igazságokról, mivel azt a szerzetesek mind ismerték és hitték. Ehelyett 
imádkoztak, hogy elhunyt testvérük, aki a földi szerzetesközösségből 
eltávozott, mielőbb csatlakozzon a megdicsőült szentek mennyei kö-
zösségéhez.

Jelentős változást hozott a népvándorlás és a városok kialakulása. Az 
Európába érkező népek nem tudtak latinul. Ezért szükségesnek mutat-
kozott, hogy a temetésen összegyűltek keresztény oktatásban részesülje-
nek anyanyelvükön. Hiszen a hallgatóság adva volt, s ez kiváló alkalmat 
szolgáltatott a katekizációra. Legrégibb nyelvemlékeink egyike, a Halotti 
beszéd és könyörgés erről tanúskodik.

A lakosság nagy része a városok szűk falai közé szorult. A gyakori 
háborúk egyik következménye volt a pestis, a fekete halál, amely Európa 
lakosságának nagy hányadát lekaszálta. A halottakat gyorsan el kellett 
temetni. Az emberek – hívők – szemben találták magukat a halál bor-
zalmaival, hiszen óránként takarították el a járvány oszlásnak indult 
áldozatait. Prédikációra nem volt lehetőség, arra pedig végképp nem, 
hogy a halottat bevigyék a templomba, s ott misét mutassanak be fölöt-
te. A fekete halál növelte az emberekben a bűntudatot és halálfélelmet. 
Valószínűleg akkor honosodott meg a fekete, mint a temetés és a gyász-
misék egyházi ruháinak színe. (Addig annak emlékére, hogy az egyház 
első halottjai vértanúk voltak, piros volt). Ezt a görög szertartás mind a 
mai napig megtartotta.

A pusztító járványok elmúltával, és amikor és ahol éppen nem dúlt 
háború, kezdett kialakulni a temetés általunk is ismert szertartása, de 
ugyanakkor helyi szokások, a népi hagyomány különböző megnyilvánu-
lásai is csatlakoztak a hivatalos egyházi szertartáshoz.

A katolikus temetés szertartása három állomásból épül föl:

■ a halott lakásán (illetve a kápolnában, ravatalozóban),
■ templomban (a kápolna, ravatalozó előtt, a halott házának udvarán) és
■ a sírnál.

Az egész szertartást megelőzte a virrasztás a halott lakásán, amelyet 
hivatásos virrasztók és siratók is végezhettek. Ennek énekeit vagy a 
szájhagyomány őrizte meg, vagy feljegyezték és a generációk egymásnak 
tovább adták. A virrasztás és (siratás) ismeretes az evangéliumból: Jairus 
leányának feltámasztásánál említi a Szentírás.
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A halott templomba vitele már csak kivételnek számít, általában papi 
személyek temetésétől eltekintve, a gyászmisét nem a holttest jelenlétében 
mutatják be.

A háznál ravatalozást már II. József (1780–1790) betiltotta, noha 
valahogy ismét polgárjogot nyert. Két állomás maradt: a ravatalozó (ká-
polna) és a sírhely. A szertartás latinul folyt, a Ments meg engem, Uram! 
és a Menj alá gyarló testem kezdetű ének, valamint a Miatyánk, Üdvözlégy 
és Adj, Uram, örök nyugodalmat imádkozása. Prédikáció általában csak 
papi temetéseken volt a templomban. Így a néhány imádságot kivéve a 
szertartás a pap és a kántor dialógusa, magánájtatossága volt. A temetés a 
halottas zsolozsma felépítését követte, (nagy vonalakban ez a középkori 
bencés temetésre vezethető vissza). Az imádságra szólító zsoltár a megfe-
lelő antifónával: Circumdederunt me,  Zakariás hálaéneke (Benedictus) a 
reggeli dicséretből és a könyörgések. Mindezt a pap és a kántor énekelte. 
Ennek alapján nevezték el a halottvivők és a temetőcsőszök a katolikus 
halottat „énekes halottnak” a református vagy evangélikus „prédikációs 
halottal” ellentétben.

A hívők (igénylők) az ilyenfajta szolgáltatásból hiányolták a személyes 
hangvételt. Igaz, a könyörgésekben megemlítésre került az elhunyt neve, 
ám az is latinul. Ahhoz pedig az általánosnál magasabb műveltségre volt 
szükség, hogy valaki rájöjjön, mennyiben felel meg pl. az Adelhaidesz az 
Etelkának.

Ezek voltak a vidékeinken elterjedt és ismert, mondhatni közkedvelt 
búcsúztatók elterjedésének előzményei. A búcsúztatóban úgymond az 
elhunyt búcsúzik az életben maradtaktól. Ezt a katolikus egyház vidé-
keinken tolerálta, azzal a föltétellel, hogy a szertartáson kívül, vagyis 
a második állomás könyörgése után énekelhető; hogy ne tartalmazzon 
semmit, ami eltér a katolikus egyház tanításától, kivált, ami a feltámadásra 
és az örök életre vonatkozik, és ne legyen benne olyasmi, ami bárkit, vagy 
a jó ízlést sértené. A búcsúztatót nem énekelhette a szertartást végző pap, 
hanem csakis a kántor. A búcsúztatót a második állomás végén, általában 
a halott házának udvarán énekelték, ahol a ravatalt (két bakra fektetett, 
feketével – gyermekek esetében fehérrel vagy világoskékkel – bevont 
deszkán elhelyezett koporsót) körülvették a gyászolók.

Arra, hogy a kántor meg fog felelni a fentebbi elvárásoknak, kilátást 
nyújtott a kántortanító-képző elvégzése, ahol latinul is meg kellett tanulni 
legalább annyit, hogy a szertartásoknál ,szentmisénél meg tudja állni a he-
lyét. A magyar nyelv és irodalomból pedig a nyelvhelyességet, a stilisztikai 
érzéket és a versírás szabályait. A Toldi első énekét fejből kellett tudni, nem 
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különben a Családi kört, Petőfi  számos költeményéről nem is beszélve. Aki 
pedig ezeket ismeri, az felvértezte magát a versírásra. A vokális és instru-
mentális zenei ismereteket is elsajátították, a gyakorlatot nem említve, és 
a (négy év elemit is beleértve) nyolc, illetve tíz év hittant, ahol meg kellett 
tanulni a katolikus egyház tanítását, beleértve az örök élet és feltámadás 
igazságának ágazatát, a katolikus egyháztörténelmet és szertartástant.

LÉLEKTANI SZEMPONT

Noha a katolikus egyház mindig is csak tolerálta a búcsúztatót, azon túl, 
hogy a gyászolók számára érthető nyelven volt, mégis kiváló alkalmat 
szolgáltatott arra, hogy oktatást nyújtson a lélek halhatatlanságáról, az 
örök életről, a feltámadásról, erkölcsi buzdítást adjon a gyászolóknak a 
keresztény életre, és vigasztalja őket hitünk szent igazságaival, tanításaival. 
Úgy lehet, mindez benne volt a temetési szertartásban is, ám a legtöbb 
jelenlevő számára ismeretlen, latin nyelven.

Volt/van azonban a búcsúztatóknak egy további, lélektani, pszicho-
lógiai jellege is (fenntartva az egyházi rendelkezéseket és tanítást) – még 
akkor is, ha vegyes érzelmekkel viszonyulunk a dolog iránt: a búcsúztató 
megríkatta a gyászolókat. Amikor az énekben felhangzott valamelyik gyá-
szoló neve, az sírva fakadt. Nem hisztérikus sivalkodásról van szó, hanem 
arról a sírásról, amelyet Jézus is ismert: amikor sírva fakadt Jeruzsálem 
felett, amikor megsiratta az ő halott barátját, Lázárt.

Komoly és jó szándékú „szakértők” véleménye, hogy aki nem tud 
szívből nevetni és szívből sírni, az nem komplett egyéniség. A temetés 
mégiscsak elválás, búcsúvétel, s a visszafojtott fájdalom, érzelmek jó, ha 
valahol egy biztonsági szelepre találnak. Távol attól, hogy a kántornak, 
vagy bárkinek szabad lenne visszaélnie mások gyengeségével, nehéz 
helyzetével, súlyos lelkiállapotával, különösen pedig azt pénzforrásként 
felhasználni, a társadalom és az egyház ilyen helyzetben is, olykor intéz-
ményesített formában, jelen van tagjai életében. S akik az elfoglaltság, 
intézkedés következtében nem jutottak hozzá, vagy képtelenek voltak 
sírni, azoknak most alkalmuk van erre. Már a cirkumdederunt hangjára 
felsírhattak, ám a név szerinti megemlítés személyes érintettséget jelent. 
Ettől függetlenül vannak (és voltak is), akik kifejezetten nem igényelték 
a névre szóló búcsúztatót. Ennek is lélektani magyarázata lehet. 
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SZOCIOLÓGIAI SZEMPONT

Legalább olyan fontos, mint a lélektani szempont, a szociológiai szempont 
is. Hiszen a halál nem csak a meghaló, elhunyt személyt érinti, hanem 
valamiképpen mint (életében) társas lényt, környezetét, családját, rokon-
ságát, a községet, közösséget is, amelyből a halál kiragadta. Így a halálnak 
van egy társadalmi vetülete is, aminek köszönhetően a halállal kapcsolatos 
dolgok – épp úgy, mint mindaz, ami az emberlétre vonatkozik, bizonyos 
értelemben státusszimbólum – valamit elárul az elhunyt és környezete 
pozíciójáról. A részvét, gyász és a szeretet mellett ez jut kifejezésre a virá-
gokban, olykor igen költséges (de kevésbé ízléses) „virágkölteményekben”, 
koszorúkban, az úgyszintén költséges (de végképp ízléstelen) síremlékek-
ben és sírfeliratokban, a temetésen megjelenők számában. Ehhez egykor 
hozzájárult, hogy hány verset harangoztattak a megholtért; a gyászhintó 
lehetett kétlovas vagy négylovas; lehetett hárompapos temetést igényelni. 
A szobát, ahol a ravatal állott, bevonták fekete drapériákkal, a szárazkapu 
bejáratot is fekete posztó fedte, s a ház előtt díszruhás gyászvitéz várta a 
részvétnyilvánítókat, és kísérte a ravatalhoz. Volt eset, hogy a temetőbe 
vezető úton a gázlámpákra is fekete fátylat kötöttek. Mindezen belül 
természetesen voltak fokozatok, s éppen annak alapján lehetett megál-
lapítani az elhunyt és hozzátartozói társadalmi státusát.

Mindehhez hozzájárult a búcsúztató, amelynek versszakai számából 
lehetett minderre következtetni.

A búcsúztatók szövegét, így a Bremzay Jenő-féléket is érdemes szocio-
lógiai szempontból kiértékelni: életkor, halál oka, leggyakoribb keresztnév 
(vidékenként), gyermekek száma, versszakok száma, dátum, esetleges 
észrevételek, megjegyzések, rózsafüzér társulati tagság.

Idővel szükségesnek mutatkozott segédkönyvek kiadása. A kántor-
nak hasznára vált, rátermettségétől, tehetségétől függetlenül, ha előre 
kidolgozott búcsúztatókat a kezébe vehetett, különösen, ha több teme-
tés is „összefutott”, s nem volt idő a kidolgozásra. Ilyen többek között a 
Gerley Mátyás verebélyi kántor-féle könyv 1890-ből (lásd: Források és 
irodalom). Ez a 303 oldalas kiadvány, amely 126 búcsúztatót tartalmaz, 
a legkülönbözőbb életkorú, foglalkozású és a legeltérőbb halállal kimúlt 
halottak temetésére szolgál. A legtöbb a gyermekkorban elhunytaknak 
szól: az egynapostól a hétévesekig, szinte hétről hétre, hónapról hónapra. 
Ez a gyakori gyermekhalandóságról tanúskodik. Egy temetőcsősz, sírásó 
mondta egyszer, hogy a régi kripták tele vannak gyermekkoporsókkal. A 
kisdedek nevét leggyakrabban bele sem vésték a síremlékbe. A gyakori 
csecsemőhalandóságot az anyakönyvek is bizonyítják.
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Ma már ritka a csecsemőhalandóság. Az is ritka, hogy egy családban 
több mint két gyermek szülessen. Annál gyakoribb, elsősorban a jómód-
ban élő társadalmakban az aggkori demencia, agylágyultság.

A K ÁNTORTANÍTÓK, K ÁNTOROK STÁTUSA ÉS SZER EPE 
A TEMETÉSNÉL (EGYKOR ÉS MA)

Már volt róla szó, hogy a kántorok alapos kiképzésben részesültek. Ez vidé-
künkön elsősorban a XIX. század második felére és a XX. század kezdetére 
érvényes. Kalocsán működött tanítóképző, amelyet a Miasszonyunkról 
nevezett szegény iskolanővérek vezettek, s ahonnan a tanító nővérek 
százai indultak pályájukra. Ugyanakkor létezett kántortanító-képző fi úk 
számára. Itt a tanítói kiképzésen túl zenei képzésben is részesültek.

Faluhelyen, főleg ahol csak négy osztályos iskola létezett, a kántor volt 
egyszemélyben a tanító is. Hétköznap reggel hétkor (adventben hatkor) 
orgonált és énekelt a szentmisén (ahol szintén szükség volt a latin nyelv 
ismeretére), majd nyolctól délig tanította az iskolai tárgyakat a hittan 
kivételével. Azt a plébános tanította. Délután kísérte a plébánost (vagy 
káplánt) a temetésre, akár igényelték a búcsúztatót, akár nem.

Ezért kapott szolgálati lakást (kántorlakot), meghatározott mennyisé-
gű tűzifát. Élvezhette a kántori javadalmat is, amelynek megművelése az 
ő feladata volt. Az egyházi funkciókból pedig megkapta az őt megillető 
százalékot, ún. stólapénzt. Amennyiben a búcsúztatókért vett fel pénzt, 
a szegények temetésénél köteles volt ingyen szolgálni. Régen magától 
értetődő volt, hogy a hívek együtt imádkoztak a temetésen. A kántorra 
a latin énekek, válaszok hárultak, meg a búcsúztató. A hívők nem gon-
dolták, hogy a kántort azért fi zették (a pappal együtt), hogy helyettük 
imádkozzon, énekeljen.

Időközben mind a társadalom, mind az egyház életében nagy vál-
tozások álltak be. Az iskolák államosítása következtében megszűntek a 
katolikus elemi iskolák és megszűnt a kántortanítói státus. Az újraala-
pított katolikus iskolákban aligha taníthatnának kántortanítók. Ennek 
következtében megszűntek a kántortanítói képzők. Megszűntek (nin-
csenek) kántorok a szó klasszikus értelmében. Bár léteznek kántorképző 
tanfolyamok, egyházzenei intézetek, és ezeken több derék növendék 
oklevelet is szerez, legtöbb plébánián azonban a kántor oldallagosan, 
tiszteletdíjasan, olykor alkalmi jelleggel látja el tisztét. Temetésre nem 
feltétlenül kíséri el a papot, lehet, hogy maga a pap sem igényli szolgála-
tát. A búcsúztatás klasszikus formája pedig már csak egyes patriarchális, 
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hogy ne mondjuk, archaikus közegekben, környezetben ismert. A dolgok 
ilyetén való alakulásához hozzájárult a II. Vatikáni Zsinatot (1962–1965) 
követő liturgikus reform, amely a temetési szertartást is érinti. A római 
Rítuskongregáció a temetési szertartásnak csak alapvető előírásait és 
szövegeit adja, a többit az illetékes püspökkari konferenciáknak kellett 
kidolgozniuk. Az egyházi megújítás lényege, hogy a temetési szertartás 
központjába a húsvéti misztérium, Krisztus feltámadása került (a temetési 
misékből sem marad el az alleluja). A temetés végezhető népnyelven, ami 
a jelenlévő hívők minél teljesebb bekapcsolódását, tevékeny részvételét 
(actuosa participatio) teszi lehetővé, vagy legalább is lehetővé kellene 
tennie. Minden temetésen elhangzik egy szentírási részlet (perikópa), 
és ahhoz kell csatlakoznia a pap magyarázatának (homilia). Ebben a pap 
sok mindent elmondhat, ami egykor a búcsúztató anyagát képezte. Ha a 
hozzátartozók közül valaki kívánja, a gyászolók nevében elbúcsúzhat az 
elhunyttól (de nem úgy, mintha az elhunyt búcsúzna tőlük). A temetés 
megújított liturgiája nem ismeri a feloldozást, tehát nem feltétlen szük-
séges, hogy felszentelt pap végezze a szertartást.

Mindez megváltoztatta, de nem tette feleslegessé a kántor jelenlétét, 
részvételét a temetésen. Az ő feladata, hogy vezesse a jelenlévő hívők éne-
két. A magyar szertartáskönyv különböző homíliavázlatokat, elmélkedő 
imádságokat és ún. búcsúvételi énekeket tartalmaz. Ezek vették át az 
egykori búcsúztatós könyvek szerepét, azzal, hogy ezek nem a kántornak, 
hanem a papnak segítenek.

Dicséretes a hívek részvételének gondolata a temetéseken, ám az leg-
alább olyan hívőközösséget feltételez, mint az egykori latin szertartás és 
a klasszikus búcsúztató.

KITEKINTÉS

Bremzay Jenő szilágyi kántor búcsúztatói 1920–22-ből származnak. Mint 
az egykori kántortanítók, jártas volt az irodalomban és stilisztikában. Attól 
függetlenül, hogy nem képviselnek feltétlen művészi értéket, idestova száz 
évesek és kiválóan bizonyítják, milyen irodalmi és stilisztikai ismeretekkel 
rendelkeztek annak idején a katolikus kántortanítók.

Eltekintve attól, hogyan értékeljük a jelenlegi liturgiai és egyházi 
szellem szempontjából ezeket a búcsúztatókat, a maguk korában meg-
feleltek rendeltetésüknek, és általuk biztosan nem lettek rosszabbak a 
katolikus hívők.



■■  Kitekintés ■ 21 ■

Mindenekelőtt pedig azért érdemlik meg Bremzay búcsúztatói, hogy 
napvilágot lássanak, mert egy darab történelmet, vallási-egyházi és nem-
zeti múltat tartalmaznak és dokumentálnak. A változások következtében 
a műfajuk kihalásra ítélt. Jövője pedig csak annak van, aki ápolja saját 
múltját. Ez vonatkozik az egyházi funkciók énekeire és arra, amit az 
igyekezet, jelen esetben szakképzett igyekezet ahhoz hozzáadott. Ezt a 
jelen kiadványról is el lehet és el kell mondanunk.

2015. X. 31.                          Ddr. Rokay Zoltán



■   ■ 
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A BÚCSÚZTATÓ TARTALMA

A szöveget betűhíven adjuk közre; az írásjelek az eredeti szövegben is hi-
ányoznak. Egyedül abban az esetben javítottunk bele szögletes zárójelben 
félkövér betűvel, amikor a szó értelme megváltozott. Pl.: a Búcsúztatóban 
a lakja szó szerepel, holott a lakják kellett volna. Ezt ily módon javítottuk 
ki: lakja[á]k.

Szembetűnő a hosszú magánhangzók, a vessző és a pont gyakori hiánya. 
Ennek oka talán abban is kereshető, hogy énekelt szövegről lévén szó, a 
tördelés helyettesíti az interpunkciót.

Német Mária 40 éves 23 éves házas 
†1920. VII/30 temetve VII/31. d.u. 

Mondj naponkint…

 1.) Hosszas kínszenvedés után eltakar a szemfödő
Megelégelte kinomat a hatalmas teremtő
Ifjú testem por hamu lesz amíg lelkem égbe száll
Hol rám a fájdalom anyja s a szentek serege vár.

 2.) Éva vétke mit okozott ime itt a példa rá
Nemrég még köztünk mosolygott s most visszük a föld alá
Itt hagyja a gyermekeit itt hagyja a hű férjet
Kivel boldog házasságban élt 23 évet. 

 3.) Jaj, nem bírom már kitárni felétek a két karom
Megfagyott az édes drága anyai csók ajkamon
Végbúcsúmat hallgassátok így ha máskép nem lehet
Kik felettem fájdalommal ontjátok a könnyeket.

 4.) Legelőször tőled válok Visinka István férjem
Akivel a legszebb s legjobb házaséletet éltem
Te rád bízom árváimat, viseld jól a gondjukat
Legyen boldog, áldjon Isten s nyerj az égbe majd utat.

 5.) Oh hát töletek hogy váljak szeretett jó gyermekim
Többé már nem adnak csókot meghidegült ajkaim
Jaj miért is kell itt hagyni benneteket ily hamar
Mert hogy a sír elöletek engem már eltakar.
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 6.)  Visinka Mihály jó fiam fölöttem zokogsz látlak
Könnyeidért, bánatodért, koporsómból megáldlak
Tóth Ilonka hű pároddal, áldjon Isten két keze
Boldogságtok fényes napja ne áldozzon soha le

 7.)  Visinka Teréz jó lányom, szivem kedves virága
Fáj a szivem, hogy így látlak koporsómnál zokogva
Ne feledd el jó anyádat aki nagyon szeretett
Buják Márton hü férjeddel Isten áldjon meg téged. 

 8.)  Visinka József és Ferenc hogy búcsúzzak tőletek
Jó fiaim elég korán hagylak árván bennetek
Bút és bajt ne ismerjetek itt a földi életben
Hanem éljetek még soká hit remény s szeretetben

 9.)  Oh de azért ne sírjatok itt maradt jó apátok
Az ő hüséges jó szive gondot visel reátok
Anyátokhoz jöjjetek ki néha néha gyermekim
S mondjatok majd érte imát kihült szive porain

 10.) Visinka József apósom s Juhász Kati anyósom
Betegségben ápolóim Isten bennetek áldjon
Ha élteteknek napja majd setét éjre változik
Az adjon eröt nyugalmat, kinél az élet s a hit.

 11.) Tetöled is el kell válnom özvegy Visinka Teréz
Itthagylak már, el kell mennem, bár a válás oly nehéz
Áldja Isten özvegy élted és egyetlen kis fiad
Ne bánkódj és vigasztalódj, hisz Isten irgalma nagy

 12.) Visinka Rozi sógornőm, nekünk is el kell válni
A te szeretö szivedet nekem már itt kell hagyni
Isten áldjon hű pároddal és egész családjával
Lelj örömet s vigasztalást egyetlen kis lányodban.

 13.) Tehozzád is van még szavam Visinka Mári ángyom
A jó Isten akarata, hogy töled el kell válnom
Áldja Isten özvegy élted és két kedves gyermeked
Imádkozzál néha értem s ne  felejts el engemet.

 14.) Tóth Kálmán kedves jó nászom s Bugris Viktor nászasszony
Nem maradhatok veletek töletek is kell válnom
Áldja Isten családtokat s szerető lelketeket
Minden jóval árasszon el kegyelme benneteket

 15.) Buják János másik nászom Antalovics Annával
Fogadjátok bucsucsókom e végső pillanatban
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Isten legyen hát veletek és kedves családtokkal
Áldja meg az Isten földi éltetek minden jóval. 

 16.) Surján István keresztkomám s nöd Salamon Mária
A mi szeretö szivünknek immár el kell válnia
Legyen Isten tiveletek és kedves családtokkal
Egykor majdan találkozzunk fent Isten országában.

 17.) Rokonaim szomszédaim s megtisztelö vendégek
Áldjon Isten mindnyájtokat mostan a sirba térek
Szerelmes édes Jézusom! Végy magadhoz Istenem
S vigasztald meg fájdalmunkban kik siratnak ide len.

Csernik József 83 éves 
†1920 okt 9 temetve X/10 d.u.

Jézusomnak kegyelméből…

 1.) Bús enyészet hideg szele, meg nem pihen egyre fú
Éltünk mosolygó egére rá rá téved a boru
S az örömnek vége, bánat jön helyébe
Gyász borul rá a fényre.

 2.) Hosszú szenvedésnek árán, koporsót kaptam ime
83 év határán elmegyek én messzire
S vissza nem jöhetek, hullhat a könnyetek
El kell válnom tőletek.

 3.) Mégse sírjatok kedvesim, hisz csak hazát cserélek
Ahol soha sincsen bánat olyan világba térek
Most tehát töletek, végső búcsút veszek
S a sírba csak úgy megyek

 4.) Csernik Rozál kedves lányom a jó Isten megáldjon
Garai István férjeddel rátok bő áldás sza[á]lljon
Éltetek útjára égi malaszt árja szálljon Isten áldása

 5.) Másik lányom Csernik Viktor töled is el kell válnom
Aki már bús özvegységben élsz itten e világon
Kedves családoddal éljetek boldogan
Találkozunk menyországban.

 6.) Csernik Antal kedves fiam Sipos Etel pároddal
Kedves családtokkal együtt Isten áldjon karjával
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Szerencse s boldogság, hajlékotok lakja[á]k
Adja a Szentháromság.

 7.) Csernik György édes jó fiam, töled is el kell válnom
Jurca Mári hü pároddal s családoddal ég áldjon
Emlékezzél reám szeretett jó fiam
Találkozunk menyországban.

 8.) Jer most te Csernik Ilona kedves unokahugom
Nem tart semmi sem örökké tőled is el kell válnom.
Keszeg Ferenc párod és kedves családod
Áldja meg jó Istenem.

 9.) Összes rokon és szomszédok s mindazok kikkel éltem
Békével és szeretettel oly sok számos éveken 
Amiért eljöttetek áldjon meg bennetek
Az én megváltó Istenem.

 10.) Most már tehozzád fordulok kegyes Jézus Istenem 
Adj lelkemnek üdvösséget s nyugtasd a sírban testem
Istenem Istenem ki voltál mindenem
Könyörülj én lelkemen.

Horvát Pál 17 éves 
†1920 X/14 temetve 16-án d.e.

Oh édes Megváltóm…

 1.) Mély szomorúsággal tekintünk tereád
Ki ezt a világot ifian elhagyád
Olyan fájó látni virágok hullását
Megtört ifju szívnek venni búcsúzását

 2.) Piros hajnalfény volt még a te életed
Oh hát mért hajtod már nyugovóra fejed
Karod melyben még csak szunnyadtak az erők
Mért adta meg magát a zord halál elött.

 3.) Hervadó virágot megcsókol bánatunk
Te elhervadt virág téged is siratunk
Te még csak tizenhét esztendöket éltél
S enyészet ölébe koporsóba tértél.
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 4.) Mégis én töletek addig nem válhatok
Míg nektek egy utolsó csókot nem adok
Akiket a földön már többé nem látok
Bucsúszavaimat íme hallgassátok.

 5.) Édes kedves anyám Ribánszki Rozália
Miért kell szívednek miattam fájnia
Áldjon meg az Isten mindkét keze téged
Adjon az ég neked hosszú boldog éltet.

 6.) Kedves jó testvérim Ferenc, János József
Minthogy már töletek én a sírba térek
Megtört szivemnek ez végső kivánsága
Ifjú élteteket az Isten megáldja.

 7.) Jer most Horvát József kedves jó nagyapám
És Sétáló Teréz kedves jó nagyanyám
Nektek is köszönöm értem tett jóságtok
Adjon áldást ezért a nagy ég reátok

 8.) Másik öregapám jer most Ribánszki Pál
És Nyilasi Teréz másik jó nagyanyám
Éltetektől minden veszély távol legyen
Legyen jutalmatok sok égi kegyelem.

 9.) Sétáló Erzsébet kedves keresztanyám
E gyászos pompában hozza[á]d is van szavam
Özvegy életedet áldja meg az Isten
Jó szándékaidban kegyelme segítsen.

 10.) Tőletek is válok kedves barátaim 
Tihozzátok ezek már végső szavaim
Tartsatok emlékben s gondoljatok reám 
Én is kérni fogom értetek szent Atyám

 11.) Összes rokonaim és kedves szomszédim
És tiszteletemre jött kedves vendégim
A jó Isten áldjon most már benneteket
Fogjátok fel testem s a sirba vigyétek.

 12.) Jézusom adj nyugalmat a sírban testemnek
S adj mennyekben üdvöt én bűnös lelkemnek
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Oh édes Megváltóm…

 1.) Szomorú menyegzőt készitett a halál
Ezen síránkozó gyászoló családnál
Elrablá szívöknek édes reménységét
Legdrágább kincsöket kis fiuk életét.

 2.) Mozdulatlan nyugszik e kedves kis halott 
Koporsó mélyében – arca fehér s nyugodt
10 év mult felette s már elnémult ajka
Ezért hull a szülő szemének harmatja.

 3.) Játszi kedv s örömek oh mind elenyésztek
 Megsemmisítették azt a szenvedések
Örökre lezárult beszédes kis ajka
Szép okos szemeid szemfödő takarja

 4.) Szomorodott szivvel körülötte sirnak
Hogy által kell adni testét a gyászsírnak
Az égi tanító hítt magához téged
Nyujts hát szüleidnek végbúcsú beszédet.

 5.) Édes atyám s anyám bús szüleim jertek
Hadd csókolja ajkam utolszor kezetek
Oly kinos a válás hisz itt alig éltem
Örizzétek kérlek a gyász emlékem.

 6.) Testvéreim kiket szintén el kell hagynom 
Mindnyá(ja)tok ajkára búcsú csókom adom
Nyíló virág voltam élet kedvvel tele
Letört a zord halál fagyos lehelete.

 7.) Jó öreg szüleim kiket úgy szerettem
Boldog vagyok én már, mennyben angyal lettem
Áldjon meg titeket én édes Istenem
Legyetek boldogok földi éltetekben.

 8.) Kedves nagybátyám és jó nagynénéim
Búcsúzom töletek órám távozni int
Ajkam búcsúcsókját vegyétek ime hát 
Legyetek boldogak e földi léten át.

 9.) Iskolatársaim! tőletek is válok
Én a jó tanító Jézusomhoz szállok

Walter Antal 10 éves 
†1920 okt. 28-án temetve 29. d.u.
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A jó Isten legyen tehát már veletek
Ne felejtsetek el szivetekben légyek.

 10.) Összes rokonaim s kedves szomszédaim
És tiszteletemre jött kedves vendégim
Titöletek válok s néktek azt kivánom
Benneteket a jóságos Isten áldjon

 Rep. Jézusom adj nyugtot porladó testemnek
S a menny örömeit add meg a lelkemnek.

36 • 60 k.1

 1  Korona és f i l lér  lehetet t .

 2  A z  any a kö ny v b e n 

Tu m b á s z  (28/1920).

özv. Tumbacz2 Erzsébet 72 éves 
†1920 X/28 temetve 30. d.e.

Hol vagy én szerelmes…

 1.) Rokonimhoz jöttem látogatni ide
De meghalni jöttem közétek ime
Jó lesz itt pihenni épp úgy mint másfele
Szivem ismerős föld takarja be.

 2.) Végsőt lehelt az én ajakam immár
Itt állok bucsuzva a megásott sírnál
Röviden végezett a halál én velem
Pár napi szenvedés széttépte életem

 3.) Igaz öreg voltam 72 éves már
De mikor az ember e világtól megvál
Ifjan is vénen is nagy szomorú eset
Gyászos a sír a mely a kedvesinktől befed

 4.) Ne sírjatok mégse nagy az ég jósága
Elszóllított Isten egy szebb s jobb hazába
A viszontlátásig kezdem búcsúzásom
Ki éltem végezem ezen a világon.

 5.) Kedves fiam Halász János ég veled
Minden jót kivánok koporsómból neked
Hangya Rozál párod s egész családoddal
Áldjon meg az Isten minden földi jóval.

 6.) Jer Halász Katalin kedves jó lányom
A jó Isten téged is megáldjon
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Kopasz Menyhért orosz fogoly férjeddel
S családoddal áldásom kisérjen.

 7.) Halász István fiam s nőd Radványszki Julianna
Könyet hullassatok utolsó utamra
Egész családoddal áldjon meg a nagy ég
Legyen közöttetek áldás és békesség

 8.) Halász Teréz lányom s férjed Fazekas Mátyás
Anyai áldásom tirátok is száll
Egész családoddal élj te boldogan itt
Hol annyi kín van itt s annyi könny elesik

 9.) Egy kedves testvérem Tumbász Mihály
Megrendülve állsz itt gyászkoporsómnál
Látogatásodra jöttem én hozzád
S örökre vállnunk kell Isten hozzád.

 10.) Most Novák Jánosné unokahugom
Utoljára karom feléd kitárom
Rakja meg áldással Isten özvegy élted
Ami jót csak adhat adja meg mind neked.

 11.) Jer unokaöcsém Novák József
Örömfénynyel az ég hintse tele élted
Littvay Mária hűséges pároddal
A jó Isten áldjon egész családoddal

 13.) Összes rokonaim s jó ismerősim*
És tiszteletemre összegyült vendégim
Végső búcsúzásom véletek fejezem
Most már mindnyájtokkal a jó Isten legyen

 Rep. Jézusom adj nyugtot a sírban testemnek
És adj mennyben üdvöt én bűnös lelkemnek.

- 40 • 80 -

* 12.) A rózsafüzérben itt maradt társaim
Nem szőhetem tovább véletek imáim
Foglaljatok majd be imátokba engem
Én is imádkozom értetek a mennyben.
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Oh emberi gyarló nemzedék…

 1.) Zord enyészet megint itt lebegsz
E csepp kisded koporsó felett
Rózsabimbót tört le a kezed
Jaj de virág, fa mindegy neked.

 2.) Három napig lehelt az ajka
S ma már ott ül a halál rajta
Szülőinek csókot sem adott
S már az élet rajta megfagyott

 3.) Reményeink igy hervadnak el
Ha a zord halál közénk lehel
Örömünkre mély bánat borul
Szemeinkből forró könnyű hull

 4.) De mielőtt végkép elmennék
S angyaloknak a társa lennék
Búcsút veszek tőletek sorba
Kik búsan néztek koporsómra

 5.) Zámbó József édes jó apám
Te rád mond áldást picinyke szám
Isten veled csókol kis fiad.
Mert nemsoká a sír rászakad.

 6.) Fridrik Veron édes jó anyám
Azt kivánom e gyaszos pompán
Vigasztaljon meg a jó Isten
És az égből rád áldást hintsen

 7.) Zámbó József kedves nagyapám
S Doszkány Katalin jó nagyanyám
Sírba menő kis unokátok
Magas mennyből áldást kér rátok.

 8.) Fridrik Pál másik jó nagyapám
S Balog k[K]atalin jó nagyanyám
Élteteken legyen boldogság
Áldjon a teljes Szentháromság.

 9.) Cseh József kedves keresztapám
S Szabó Juszti jó keresztanyám

Zámbó József 3 napos 
†1920 X/29 temetve 30. d.u.
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Akinél érettem szóltatok
Jézus Krisztusnál áldassatok.

 10.) Összes rokon és szomszédaim
S megtisztelő kedves vendégim
Az utolsó szavam tietek
A jó Isten legyen veletek

- 12 -

Toldi István 5 éves 
†1920 X/30 temetve XI. 1 d.u.

Hol vagy én szerelmes…

 1.) Eljött életemnek végső órája
Elhervadt arcomnak nyíló rózsája
Sokáig kinozott betegségem
Végre megszünt verni pici szivem

 2.) Öt évet töltöttem én e világon
Rövid időt mint harmat a virágon
Alig ragyogott fel a két szemem
A sír vánkosára dőlt a fejem

 3.) De igy rendelte ezt az ég s föld ura
Nem szegülhet ellene a föld pora
Kisdedeké a mennyei haza
Elhivott a Jézus Krisztus szava.

 4.) Ne sirassatok hát kiket elhagyok
Mennybe várnak engem fényes angyalok
De mielőtt én közéjük megyek
Töletek kedvesim búcsút veszek

 5.) Most hát Tasi Teréz édes jó anyám 
Hogy fáj tőled válnom minek mondanám
Úgy szeretett szived nincs szám rája
Isten áldja s adjon vigaszt rája.

 6.) Egyetlen testvérem Marcel ég veled
Őrizze az Isten árva életed
Élted fáját a vihar ne tépje
Legyen lelkednek sok jóban része
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 7.) Toldi Antal kedves jó nagyapám
Áldjon meg téged is mennybéli atyám
Minden csapás és baj messze elkerüljön
Boldogságod napja soha le ne tünjön.

 8.) Jer Kovács Mária kedves nagyanyám
Áldjon meg téged is mennybéli Atyám
Özvegy élted csapás sohse érje
Ragyogjon rá a boldogság fénye. *

 10.) Kedves jó nagynéném Tasi Verona
Tehozzád is elszáll bucsumnak szava
Vig Sándor férjeddel élj boldog életet
Adjon meg minden jót a nagy Isten neked.

* 9.) Jer most Tasi Matild kedves nagynéném
Álmaimban nölelsz [ölelsz] síromnak szélén
Kedves hű pároddal Hoffmann Ambrussal
Áldjon meg az Isten minden jóval

 11.) Összes rokonaim és jó szomszédim
És tiszteletemre jött vendégeim
Készen áll sírom én már megyek
A jó Isten legyen hát veletek

- 12. -

Mihalek Mihály 69-éves – 44 éves házas 
†1920 dec. 3-án temetve XII. 4-én d.u.

Oh édes Megváltóm…

 1.) Hosszú szenvedésem immár véget ére
Rám borult a halál, nyugodalmas éjje
Nem fáj most már semmim, oly nyugodtan fekszem
Ez a bús koporsó gyógyított meg engem.

 2.) Szomorú harangszó kondul meg felettem
Sirató bús arcok állnak én köröttem
Ez az életpálya utolsó végszaka
Melyet követ hideg bús síri éjjszaka

 3.) Itt ez éjjszakában elhal minden bánat
A fénye megtörik a föld aranyának
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Ha éltedben küzdve vagyont gyüjtögettél
Itt már egy koldusnál is szegényebb lettél.

 4.) Tehetetlen beteg voltam én négy évig
Az hittem e bús létnek nem érzem végit
De íme látjátok mégis csak elértem
Nem lesz már ezután semmi bajom nékem

 5.) Sötét a sírvilág de csak a hit nélkül
Én szent hitet viszek belé örök mécsül
Ragyogó szép világ kapujában állok
Utolsó utamon uj életbe szállok

 6.) Hatvankilenc év után letünt a napom
Számadásra hívott az égi Hatalom
Reszketek és félek, nem tudom mit nyerek
Kedvesim töletek végső búcsút veszek

 7.) Kubatovity Erzsébet jó feleségem
Akivel 44 évet együtt éltem
Ennyi idő után itt hagylak özvegyen
Áldja s óvja élted az égi kegyelem

 8.) Hosszú nagy kínomban szivesen ápoltál
Elmúlásom percén bús könnyet ontottál
Áldjon meg az Isten tőled el kell válnom
Élj boldog életet ezen a világon.

 9.) Most Mihalek István fiam Isten áldjon
Kővári Annával ezen a világon
A sorsnak ostora kerüljön el messze
A boldogság napja süssön éltetekre.

 10.) Most Mihalek András kedves jó testvérem
Az Isten áldásit most tereád kérem
Balázs Annával kedves feleségeddel
Az Isten áldásit mindenkoron nyerd el.

 11.) Jer Mihalek István másik jó testvérem
Nem látjuk már egymást soha az életben
Bába Teréz nőddel élj boldogan soká
Amíg én a sírban átváltozom porrá.

 12.) Jer most Mihalek Pál harmadik testvérem
Az Isten áldását én tereád kérem
Kedves hű pároddal és jó családoddal
Az Isten megáldjon minden égi jóval.
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 13.) Most Mihalek Mátyás negyedik testvérem
Válok már töled is mert sírt ástak nékem
Cseplés Teréz nőddel s kedves gyermekiddel
É[l]tetekre örök öröm fényt derítsen.

 14.) Jó nászom Kővári Péter áldjon Isten
Pálinkás Veronnal téged megsegítsen
Hosszú nagy boldogság legyen az éltetek
A boldogság süssön napként felettetek.

 15.) És most Futó József bérmakeresztapám
Búcsúzom töled is e gyászos nyoszolyán
Mácsai Julia nőddel s családoddal
Ne legyetek rakva soha búval s gonddal.

 16.) Most Mészáros Simon kedves jó sógorom
Búcsúmnak szavait hozzád irányítom.
Kubatovity Annával és családoddal
Áldjon meg az Isten minden égi jóval.

 17.) Összes rokonaim és jó szomszédaim
Ismerősim s búcsúm hallgató vendégim
Mindnyájtokat áldjon meg az én Istenem
Most már vigyetek a gyászsíromba engem

 Rep. Jézusom adj nyugtot a sírban testemnek
És adj mennyben üdvöt én bűnös lelkemnek.

Viszmeg István 17 napos 
†1920 XII 7-én temetve XII/8án d.u.

Hol vagy én szerelmes…

 1.) Tizenhét nap elött nem is olyan régen
Halvány pici csillag tünt fel az égen
De alig láttuk meg máris lehult
S helyére a bánat árnya borult

 2.) Sóhajtott a halál s megrendült a test
A hajnali fényből lett mindjárt az est
Az estét követte az éjszaka
S kimult a szülőknek kis magzata.
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 3.) Nincs okunk keseregni boldog a csöppség
Megnyílott lelkének ragyogva az ég
Angyaloknak puha sebes szárnya
Fölvitte a fényes mennyországba.

 4.) Apám Viszmeg Mihály Isten veled
Áldásait az ég adja meg neked
Élj soká boldogan azt kivánom
Szerencse kisérjen e világon

 5.) Isten áldjon anyám Bálizs Mária
Szived születésem reménnyel várta
Reményed letörött itt kell hagynom
Életedre Isten áldást adjon.

 6.) Viszmeg József kedves jó testvérem
A menny nyílt meg már lakul én nekem
Kis testvérkéd csak azt kivánja
Hogy életed az Isten megáldja.

 7.) Kedves nagyszüleim Isten veletek
Kis unokátok búcsúzik tőletek
Áldjon meg az Isten benneteket
Mindannyian boldogok legyetek

 8.) Kedves nagybátyáim s jó nagynénéim
Bucsuzom tőletek órám  távozni int
Ajkam bucsucsókját vegyétek ime hát
Legyetek boldogak e földi léten át.

 9.) Kedves keresztszülők Isten veletek
Adjon meg minden jót az Isten nektek
Kis keresztfiatok búcsúzik töletek
Fennt a mennyországban könyörög értetek

 10.) Összes rokonaim kedves szomszédim
És ti megtisztelö kedves vendégim
Mindnyájtokat áldjon meg a nagy ég
Az úr Jézus Krisztus, dicsértessék
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Jézusomnak kegyelméből…

 1.) Jézusomnak kegyelméből már elértem végemet
Véghetetlen szerelméből várom üdvösségemet
Istenem-Istenem, ki voltál mindenem
Tied legyen már lelkem.

 2.) A hosszú életem után, rövid volt a mulásom
Te hívtál oh engem Uram s értem küldted halálom
Most állok elődbe, bírói székedbe, légy irgalmas meg ne vess.

 3.) Szerettim nagy fájdalmukban zokognak poraim felett
86 évem után hogy ilyen hamar elmegyek
Istenem-Istenem ki voltál mindenem, engedj vigaszt zengenem

 3.)3 Murai Mihály jó fiam, töled is el kell válnom
Szerető feleségeddel a jó Isten megáldjon
Emlékezzél reám szeretett jó fiam
Találkozunk mennyországban.

 4.) Jó lányom Murai Viktor, téged is elhagylak már.
Ne feledkezzél meg rólam, de néha gondolj reám
Özvegyi éltedet s kedves gyermekidet
Áldja meg én Istenem.

 5.) Murai Verona lányom tőled is el kell válnom
Téged s kedves gyermekiddel a jó Isten megáldjon.
Fáj ugye gyermekem, hogy már el kell mennem
Találkozunk a mennyben.

 6.) Murai Lajos jó fiam ki messze idegenben
Élsz és nem tudod, hogy anyád elköltözött a mennybe
Téged s hű párodat s kedves családodat
Áldja meg én Istenem.

 7.)  Jer Gonczlik Péter jó fiam, Katona Katalin hitveseddel
Én elmegyek de áldásom, maradjon itt bőséggel 
Hogy bút és bánatot, ti ne próbáljatok
S egykor engem lássatok.

 8.) Ápolástok s gondozástok köszönöm nagyon szépen
Hozzám való jóságtokat fizesse meg az Isten
Vége hát mindennek a hő szeretetnek
Oda fent sem felejtlek.

 3  Ké t   har madik  s t r óf a van.

özv. Bálint Teréz 86 éves 
†1920 XII/10-én temetve XII/11-én d.u.
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 9.) Unoka[á]im Margit Teréz s Mihály kiket szerettem
Nagyanya csókot nem ad már más ölel már helyettem
Hit remény szeretet, kísérjen bennetek
S őrködjön éltetek felett.

 10.) Összes rokon és szomszédok s mindazok kikkel éltem
Békével és szeretetben oly sok számos éveken 
Amért eljöttetek áldjon meg bennetek
Az én édes Teremtőm.

 11.) Oh nagy Isten tekints le rám, kimult hü szolgálódra
Bocsáss meg és végy magadhoz, dicső szent országodba
Jézusom szerelmem ki voltál mindenem 
Éljek veled már Amen.

Franczia János 42 éves 
†1920 XII. 11. temetve XII. 12-én d.u.

Hol vagy én szerelmes…

 1.) Lobognak a zászlók, de nem a csatába
Franczia Jánosnak gyászos udvarába
Mélységes nagy álom zárta le a szemét
A sír párnajára hajtotta a fejét.

 2.) Kicsiny szük lakásom lesz nekem ezentúl
Annak ablakába hajnal fénye nem gyúl
Nem adnak már gyönyört napfény virágillat
Nem is érzem többé nyilait a kínnak

 3.) Hosszú sorvasztó kín te[é]pte kebelemet
Mint az ősz ölében a falevelet
42 év után, itt vagyok már
Hol már többe semmi semmi nem fáj.

 4.) Örökös hazának kapujában állok
Onnan nézek vissza mégegyszer reátok
Megdobban mégegyszer a szivem értetek
És egy végső búcsút veszek titőletek.

 5.) Jer Odri Mária, kedves hű párom
Köszönöm hogy gondot viseltél reám
Hogy ápoltál éjjel nappal engem
Áldást kérek ezért tereád a mennyben.
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 6.) Oh hát tihozzátok, hogy szóljon az ajkam
Akik mint virágok úgy csügtetek rajtam
István, Mári, Ferenc, Erzsébet ti árvák 
Nyujtsa felétek az Isten áldó karját.

 7.) Franczia István téged az Isten áldjon
Kedves édes apám sír a lelked látom
Kedves édes anyám Csévári Erzsébet
János fiad csókol utoljára téged.

 8.) Franczia Ferenc bátyám az Isten megáldjon
Mojsko Kati nőddel ezen a világon
Kedves családoddal éljetek boldogan
Legyen bű[ő] részetek a nagy égi jóban

 9.) Franczi[a] József bátyám Varga Ilonával
Áldjon meg az Isten egész családoddal
Azt kivánom nektek, hogy a sírba szállok
Adja a jó Isten szent áldásit rátok.

 10.) Franczia István bátyám az ég áldjon
Hallai Mária nőddel e világon
S Kedves családoddal éljetek boldogan
Rátok a búbánat soha se találjon 

 11.) Franczia Verona jó testvérem az ég
Csábrádi Józseffel áldjon meg mindég
Ne érjen soha baj veszedelem
Egész családotok boldog legyen.

 12.) Roza, Kati Mári és te Erzsébet
Távollevő testvérim válok tőletek
Jó párotokkal és családtokkal
Áldjon meg az Isten minden égi jóval.

 13.) Isten neked Odri József apósom
És veled Balog Verona anyósom 
Ami nékem elmúlt az élet tinektek 
Legyen boldogságos soká érjen véget.

 14.) És most Odri János kedves sógorom
Itt e gyászos pompán tőled is búcsúzom
Gálic Juliaval nőddel s gyermekiddel
Legyetek boldogak s áldjon meg az Isten

 15.) Most Odri Katalin sógornőm ég áldjon
Mert a sírba tér már az én porsátorom
Góbor Pál férjeddel és gyermekiddel 
Bú és banat titeket ne érjen.
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 16.) Te is jó sógornőm Odri Erzsébet
Bucsúzom tőled is Isten áldjon meg
Czellik István párod s családoddal 
Árasszon el Isten minden égi jóval

 17.) Harmadik sógornőm Odri Borbála
Jóságos szivedet az Isten áldja
Kecskés János párod és kedves családod
Ne ismerjétek a bajt bút és bánatot.

 18.) Negyedik sógornőm Odri Verona
Nyugodjál te is meg gyászos sorsomba
Hegedűs Jánossal életed párjával
Áldjon meg az Isten minden égi jóval

 19.) És most Balla János kedves keresztkomám
Bucsúzom tőled is e világ határán
Varga Anna nödhöz és gyermekidhez
Mielöbb térj vissza tieidhez

 20.) Összes rokonaim és kedves szomszédim
És tiszteletemre jött kedves vendégim
A jó Isten áldjon most már benneteket
Fogjátok fel testem s a sírba tegyétek.

 Rep. Jézusom adj nyugtot a sírban testemnek
És adj mennyben üdvöt én bűnös lelkemnek.

 4  A halot ti anyaköny v adatai 

s ze r i n t  26 -án h u ny t  e l 

(37/1920).

Czurnity János 56 éves 
†1920 XII/27-én4 temetve XII/28. d.e.

Oh édes Megváltóm…

 1.) Elhozta a halál az én gyászos végem
A sírba rejtem el volt 56 évem
Ott fogok nyugodni csend és béke között
Hová számadásra most lelkem költözött.

 2.) Lássátok a példán s tanuljatok rajta
Könnyelműség mely a szegénységet adja
Ne feledjétek el az utolsó szavam
A könnyelműségnek legtöbb szegénye van.

 3.) De ha volt is hibám megbocsájtja Isten 
Akinek kegyelme elzárva soh[a] sincsen
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Bízom jóságában, hogy ha itt szenvedtem
Kárpótol a rosszért jóval a mennyekben.

 4.) Megyek hát elébe itéljen felettem
Ott a királylyal is egyenrangú lettem.
De mielőtt mennék búcsúzom tőletek
Kik között leéltem keserves éltemet.*

 5.) Akik oly sok évig voltatok gondozóm
Komáromi család néktek szól búcsúszóm
Áldjon meg az Isten éljetek boldogul
S jussatok a mennybe ha sír rátok borul.*

 6.)*  Isten veled Czurnity Lajos jó testvérem
Rád is áldást kérek, most hogy sírhoz értem
Te még nem is tudod, hogy én már nem élek
Áldjon meg az Isten minden jóval téged.

 7.) Jer most Kalmár Elek kedves jó sógorom
E föld véghatárán tőled is búcsúzom
Az Isten áldjon meg öreg napjaidon
Örök boldogságot lelj majd túl a síron.

 8.) Szilágyi községnek jólelkű lakói
Szegény embereknek hű kenyéradói
Nyitva volt ajtótok ha mentem hozzátok
Ezért áldást mondok koporsómból rátok

 9.) Köszönök minden jót mit tettetek értem
Hogy el nem űztetek s adtatok ha kértem
Áldásomat mondom az egész községre 
Búbánat és csapás azt soha se érje.

 10.) Békesség és áldás legyen jutalmatok
Azért a sok jóért, mit nékem adtatok
Az Isten megáldjon most már benneteket
Vigyétek nyugodni elfáradt testemet.

 Rep. Jézusom irgalmazz én bűnös lelkemnek
S adj a sírban csendes, nyugovást testemnek.
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Czellik Ferenc 1 hónapos 
†1920 XII/31 temetve 1921 I/2án.

Hol vagy én szerelmes…

 1.) Bimbójában hervadt el egy kis virág
Mert a zordon halál most ilyet kivánt
Hiába hull érte szemünk könnye
Elviszi tőlünk a sírgödörbe.

 2.) Az édes altató bölcsödal helyett
Ma hallanod kell már gyászos éneket
Kis koporsó a bölcsőd már néked
S dajkád lett az iszonyú enyészet.

 3.) Nem fáradtál még el mért pihensz tehát
Meg se csókoltad még apádat s anyád
1 hónapja jöttél s már elmégy tőlünk
Utadra búsan ömlik a könnyünk.

 4.) A könnyhullatásra pedig nincsen ok
Hogy én a felhőkön immár túl vagyok
Angyalra volt szükség fent az égben
Fehér szárnyakon én odatértem

 5.) Czellik Antal jó apám Isten áldjon
Földi életedre bö áldás szálljon
Minden munkád siker koronázza
S lelj föl egykor az égi hazába

 6.) Kővári Mária anyám ég veled
Kis Ferikéd most már nem ölelheted
Vigasztalja meg szived az Isten
Életedre áldó fényt deritsen.

 7.) Tőletek is válok 7 jó testvérem
Tiveletek is a jó Isten légyen
Élteteket baj veszély ne érje
Váljatok szülőtök örömére 

 8.) Bábi Ilona kedves jó nagyanyám
Áldjon téged is mennybéli atyám
Özvegy életednek minden napját
A boldogság fénye ragyogja át
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 9.)  Ég veled Kővári Péter nagyapám
És Pálinkás Verona jó nagyanyám
Boldogságban békében éljetek
Égáldásban legyen bő részetek

 10.) Kedves jó nagybátyám s jó nagynénéim
Tőletek is válok megyek órám int
Legyen az éltetek tiszta boldogság
Áldjon meg a teljes Szentháromság.

 11.) Ég veled Mendri János keresztapám
És veled Nagy Anna jó keresztanyám
Aki elött érettem szóltatok
A Jézus Krisztustól áldassatok.

 12.) Összes rokonaim és szomszédaim
És tiszteletemre jött vendégeim
Áldjon meg az Isten benneteket
Most megásott síromba vigyetek.

 5  M e g j e g y z é s :  a  s t r ó f á na k 

n i n c s  n e g ye d i k  s o r a .

Csévári Erzsébet 1 éves 
†1921 I/15 temetve I/16-án

Hol vagy én szerelmes…

 1.) Könybe borult arccal tekintünk reád
Kisded koporsóba bezárt kis virág
Bánat tépi a szivünket érted
Jaj! mért kell már neked sirba térned. 

 2.) Közöttünk csak egy esztendőt éltél
S rövid szenvedéssel a sírba tértél
Jaj mért hagysz itt kis Erzsikénk minket5 

 3.) Nem adhatunk többé néked csókokat
Mert a sír elfödi tőlünk arcodat
És ha karunk ölelésért reszket
Nem ölelheti csak sírkereszted

 4.) Szép haza nyílott meg a lelkem előtt
Ahol már nincsenek sírók szenvedők
De mielőtt én oda elmegyek
Tőletek kedvesim búcsút veszek.
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 5.) Isten veled Csévári Péter apám
És veled Ádám Anna kedves anyám
Rövid bucsuzásom ez hozzátok
Szálljon az ég áldása reátok.

 6.) Péter és Irén kedves két testvérem 
Közületek megyek sírt ástak nekem
Azt kívánom földi éltetekre
Szálljon reá az egek kegyelme.

 7.) Isten veled Zsófi kedves testvérem
Sajnos hogy nem lehetsz temetésemen
Távol vagy hazulról Isten áldjon
Legyen élted boldog e világon.

 8.) Most Csévári József kedves nagyapám
És te Horvát Teréz kedves nagyanyám 
Néktek kivánja csepp unokátok
Az ég áldása szálljon reátok.

 9.) Ádám János másik kedves nagyapám
És te Vigi Anna másik nagyanyám 
Tikteket is a jó Isten áldjon
Éljetek boldogan e világon

 10.) Kővári Ferenc kedves keresztapám
S Czellik Rozália jó keresztanyám
A jó Isten legyen tivéletek
Legyen boldogságos az éltetek

 11.) Összes rokonaim és kedves szomszédim
És tiszteletemre jött kedves vendégim
Az Isten veletek és mondjátok velem
Dicsértessék Jézus mindörökké Amen.

özv. Pintér Jánosné 63 éves 
†1921 I/25. temetve I/26. d.u.

Hol vagy én szerelmes…

 1.) Itt van hát éltemnek végső határköve
Enyészet hirdető gyász van reád kötve
Rajtad túl már nincsen se könny se búbánat
Itt pihen meg aki éltében elfárad
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 2.) Hosszú utat tettem amig elértelek
Messze a távolban de vágyva néztelek
Oh, hánynak beszegted az útját amíg én 
Vándoroltam feléd, mint egy haldokló fény 

 3.) Bús a hosszú élet, hosszú özvegységgel
Alig bír küzdeni sokszor a veszéllyel
Egymagára hagyva csak vihartépte fa
A halálnak magát oly könnyen megadja

 4.) Oh én nem mondhatom, hogy számkivetettek 
Az én gyermekeim engemet szerettek
Legvégső percemig ápoltak gyermekim 
És siratva fogták le megtört szemeim.

 5.) Jól esik e tudat leviszem a sírba
Csöndes édes békét hoz majd álmaimba
Halljátok bucsúmat kik itt körülálltok
Szívem végső áldásait fogadjátok.

 6.) Pintér János fiam az Isten veled
Hozzám való jóságod köszönöm neked
Borsics Ilona nőddel áldjon meg a nagy ég
Legyen közöttetek boldogság békesség

 7.) Másik fiam Pintér Ferenc ég veled
Anyai szerelmem téged sem feled
Szekeres Terézzel kedves hü pároddal
Áldjon meg a nagy ég hosszú boldogsággal

 8.) Harmadik jó fiam Pintér István
Tőled is elválasztott már a halál
Fuszkó Kati nöddel az Isten áldjon meg 
Köszönöm jóságtok s minden szivességtek.

 9.) Jer Pintér Pál fiam hozzád is van szavam
Szurop Rozál nöddel éljetek boldogan
Az élet utjain járjatok gondtalan
Legyen bö részetek minden égi jóban.

 10.) Jer most kedves lányom Pintér Mária
Töled is el kell szívemnek válnia
Legyen hozzád mindig jó az áldó Isten
Kanyó Tamás férjeddel mindig segítsen.

 11.) Pintér József te is kedves jó fiam
Édes anyád feléd búcsúcsókot kínál
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Megyek már a sírba áldjon meg az Isten
Életutaidra boldogságot hintsen. 

 12.) Jó lányom Pintér Ilona ég veled
Keszeg Elek férjeddel élj boldog éltet
Ne dúlja fel a sors soha boldogságtok 
Az Isten kegyelme szálljon égből rátok

 13.) Testvérém Pálinkás János s Erzsébet
Tőletek is válok az Isten veletek
Az élet tengerén békén evezzetek
Összes családtokkal ég áldjon bennetek.

 14.) Most kedves unokám jer Pintér Erzsébet
Sokszor megenyhítéd sok szenvedésimet
Most már látod megyek nincsen maradásom
Tehát a jó Isten téged is megáldjon.

 15.) Jer most Pintér Ádám kedves jó sógorom
És Pintér Verona jó sógorasszonyom
Tikteket se hagyjon az ég áldó keze
És egész családtokat boldoggá tegye.

 16.) Végül kedves nászok és nászasszonyok
Megyek mert órám int s töletek válok
Erő s egészségben sokáig éljetek
S egykor a magas menny honába térjetek.

 17.) 16 unokám az Isten veletek
Minden csapás legyen messzire tőletek
Ne felejtsétek el jó öreganyátok 
A mennyekből kér ő áldást le reátok.

 18.) A rózsafüzérben ittmaradt társaim 
Nem szőhetem tovább véletek imáim
Foglaljatok majd be imátokba engem
Én is imádkozom értetek a mennyben.

 19.) Összes rokonaim és jó szomszédaim
És tiszteletemre összegyűlt vendégim
Most már mindnyájtokkal a jó Isten legyen
Vigyétek a sírba pihenni a testem

 Rep. Jézusom adj nyugtot lent a sír ölében
S lelkemet részeltesd a menny örömében.
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Hol vagy én…

 1.) Madárdalos tavasz virágos ölében
Megjelent a halál komoran sötéten
S egy ifjú virágot letépett a keze
Hogy bánatos könnyel legyen szemünk tele.

 2.) Itt fekszik elöttünk bús koporsó zárja
Tavaszi illat száll csendesen reája.
Fúvó szellő ajka búsan sóhajt érte
 − 13 évig folyt e földön élte.

 3.) Oh de fáj a szivünk e sorsra gondolva
De apja s anyjának még fájóbb a gondja
Mikor már ennyire felnevelték lassan
Sírba száll, hogy szivük kimondhatlan

 4.) Még se sírjatok oh, megnyugodjatok
Istenemtől egy szebb s jobb hazát kapok
Ki az élet útján tovább vandoroltok
Hozzátok kedvesim végső búcsút mondok

 5.) Isten veled Balla Mátyás édes apám
És Guzsvány Mária édes jó anyám
Fogadjátok búcsú csókom utoljára
Élteteket a jóságos Isten áldja.

 6.) Mihály, János, István a nagy Isten áldjon
Három jó testvérem ezen a világon
Legyetek boldogak hosszú életen át 
Szórja felétek az ég áldó sugarát.

 7.) És most Balla Mátyás jó öregapám
És Fekete Teréz kedves nagyanyám
Éltetek alkonyát melegítse által
A jóságos Isten sok áldó sugárral

 8.) Guzsvány István kedves jó nagyapám
Sugár Anna édes jó nagyanyám
Legyen az éltetek nagy boldogság
Áldjon meg a teljes Szentháromság.

 9.) Balla István nagybátyám Isten áldjon
Kanyó Francis nöddel ezen a világon

Balla József 13 éves 
†1921 III/19 temetve 1921 III/20
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Kedves családotok boldogan véletek
Élhesse e földi küzdelmes életet.

 10.) Ég veled Balla Katalin nagynéném
Amig én aluszom a síromnak éjjén
Varga Pál férjeddel élj boldog életet
S kedves családtokat az Isten áldja meg.

 11.) Jer Balla Katalin kedves jó ángyom
Áldja Isten özvegy élted e világon
Kedves családoddal éljetek boldogan
Az Isten áldjon meg mind a két karjával

 12.) Jer most másik ángyom Varga Anna
Elválok tőled is elmegyek a sírba
Búcsúzásom rövid: földi élteteket
Családoddal áldja ki mindent teremtett

 13.) Guzsvány András távollevő nagybátyám
Feléd is elindul végső búcsúszavam
Maros [olvashatatlan] Erzsébettel kedves hű pároddal
Áldjon meg az Isten minden égi jóval

 14.) Guzsvány Gáspár nagybátyám hozzád szólok
Karanity Erzsébet nőddel legyél boldog
Viharok ne tépjék élteteknek fáját
Kedves családotokat érje boldogság.

 15.) Guzsvány Péter nagybátyám, hozzád is van szóm
Amidőn bús könnyek locsolják koporsóm
Marásek Annával kedves hű pároddal
Éljetek boldogan kedves családtokkal

 16.) Guzsvány József nagybátyám áldjon Isten
Cseh Teréz hü nőddel mindenkor segitsen
Élteteknek útja napsütéses legyen 
Jó családtokra szálljon égi kegyelem

 17.) Végül Nagy Mihály kedves keresztapám
Szórádi Katalin kedves keresztanyám
Hozzátok messze száll végbúcsúmnak szava
Áldjon meg tikteket a mennybéli Atya.

 18.) Összes rokonaim és kedves szomszédim
Összes barátaim s tisztelő vendégim
Titőletek válok s nektek azt kivánom
Benneteket a jóságos Isten áldjon.

 Rep. Jézusom adj nyugtot porladó testemnek
S a menny örömeit add meg a lelkemnek.
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Oh édes Megváltóm…

 1.) A víg Alellujás húsvét ünnepében
Bucsuztató gyászdalt zengnek ime nékem
Halál s feltámadás de nagy ellentétek
Nézzétek sorsomat sírva figyeljétek.

 2.) De nem hittem volna, hogy e nagy ünnepet
Nem élhetem által örömmel veletek
Pár napi szenvedés kioltá életem
Bús sír lesz a házam ezután már nékem

 3.) 68 év után letünt az én napom
Számadásra hívott az égi Hatalom
E községben is szép tisztséget viseltem
De mindennek vége a sírba kell mennem

 4.) Aki a Golgotán kereszten vérezett
S feltámadásával emberek üdve lett
Jézus Krisztus hitt el magához engemet
Tőletek hát kedvesim végbúcsút veszek.

 5.) Elöször Fekete Teréz feleségem
Akivel csak négy esztendőt együtt éltem
Hozzád száll ajkamnak bucsuzó végszava
Áldjon meg tégedet a mennybéli Atya.

 6.) Ég veled Balla Katalin kedves lányom
Varga Pál férjeddel a jó Isten áldjon
Legyen kiméletes a sors tihozzátok
Ne boritsa bús kön[n]y soha az orcátok.

 7.) Balla Mátyás fiam a nagy Isten áldjon
Guzsvány Máriával ezen a világon
Szeretet és béke lakozzék köztetek
Adjon a jó Isten sok égi jót nektek.

 8.) Jer most Balla István másik kedves fiam
Megölelnek téged bucsuzó karjaim
Kanyó Francis nőddel téged a nagy Isten
Minden szent ügyedben áldjon és segítsen

 9.) És most Balla János kedves jó testvérem
Tőled is válnom kell, megyek hí Istenem

 6  A z  any a kö ny v b e n 67 é v 

s ze r e p e l  (8/1921).

Balla Mátyás 68 éves6

†1921 III/25 temetve 26 d.u.
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Bucsuzásom rövid: földi éltetek
Családoddal áldja ki mindent teremtett.

 10.) Másik jó testvérem Balla György ég veled
Mert én már a gyászos sírhazába megyek
Kedves hű pároddal és gyermekeiddel
Az Isten áldását mindenkoron nyerd el.

 11.) Jer most Balla Anna kedves jó testvérem
Szeretett férjeddel és gyermekeiddel
Gondja legyen mindig az egeknek rátok
Sohse legyen a sors mostoha hozzátok.

 12.) És most Balla Rozál negyedik testvérem
Férjed s gyermekeiddel boldog élted legyen
Végső kivánságát vedd te is szívemnek
Az ég áldó kegye hajoljon felétek.

 13.) Isten veled Fekete Rozál anyósom
Tőled is búcsúzom ha már ez a sorsom
Letettem az élet összes terhit látod
Az örökös álmok éjjelébe szállok.

 14.) És most jer Finta György jó mostohafiam
Áldjon minden jóval az én égi Atyám
Kedves hű pároddal és jó családoddal
Áldjon meg az Isten minden égi jóval.

 15.) Most Baka Katalin jer kedves jó menyem
Kedves családoddal áldjon meg Istenem
Özvegy éltedre égből áldás szálljon
A búbánat soha reád ne találjon

 16.) Jer most Varga Anna te is másik menyem
Kedves családoddal Isten megsegítsen
Boldogan élj a míg engemet a sír fed
Özvegyi éltedben az Isten áldjon meg.

 17.) 14 unokám most tőletek válok 
Amidőn a gyászos sír szájánál állok
Az Isten szerelme óvja élteteket
Ne bántson a bánat soha benneteket.

 18.) Nászok s nászasszonyok órám távozni készt
Tartsa fen szivetek nevemnek emlékét
Isten akará ezt nyugodjatok hát meg
Ne hulljon könnyetek s ne keseregjetek
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 19.) Komák s komasszonyok tőletek is válok
Kedves mindnyátoknak minden jót kivánok
Élteteket óvja a Jézus szerelme
Boldogítson áldó égi nagy szerelme.

 20.) Akikkel szolgáltam én a községemet
Képviselőtársim az Isten véletek
E község ügyeit hiven szolgáljátok
Csak így fog egekből áldás szállni rátok

 21.) Összes rokonaim összes ismerősim
És tiszteletemre összegyült vendégim
Most már mindnyájtokkal a jó Isten legyen
Vigyétek a sírba pihenni a testem.

 Rep. Jézusom adj nyugtot lent a sír ölében
S lelkemet részeltesd a menny örömében

Rabár Ferenc 69 éves 
†1921 III/30 temetve IV/1-én d.u.

Hol vagy én szerelmes…

 1.) Pár napi szenvedés és én már nem vagyok
Rokont ismerőst és mindent idehagyok
Eltünök a sirnak gyászos éjjelébe
A teremtőjéhez lelkem visszatére

 2.) Hatvankilenc év terhét viszem sírba
Hol nem ébredek föl többé már kínra
Édes békesség vár ott engemet
Meggyógyítja a föld kit eltemet.

 3.) De mielőtt a föld reám borulna
Kedvesim hozzátok pár szavam volna
Feldobban mégegyszer kihült szivem
S megáld benneteket buzgón hiven

 4.) Legelőször Rabár Pál jöjj ide
Szeretett jó fiam apád kebelire
Krezsó Viktor nőddel s  gyermekeddel
Áldjon meg az Isten éltetekben

 5.) Most Millo Zsófia jó nászasszonyom
Már e földön veled nem találkozom
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Az Isten véled hát e világon
Özvegy életedre áldás szálljon

 6.) Es mostan Farkas Pál bérmakeresztkomám
Búcsuzom tőled is e gyászos nyoszolyán
Krezsó Roza nőddel s családoddal
Ne legyetek rakva soha búval s gonddal

 7.) Telepestársaim Isten véletek
Imátokban rólam emlékezzetek
Hogyha üdvözülök én is kérem
Értetek az Isten fent az égben

 8.) Összes rokonaim és szomszédaim
És tiszteletemre összegyült vendégim
Mindnyájtokat áldjon meg az Isten
Vigyétek a sirba kihült testem

 Rep. Nyugtasd meg a testem a sírnak méhiben
S részeltesd a lelkem a menny örömében.

 7  Ké t  ha r m a d i k  s t r ó f a  v a n.

Fuszkó Katalin 27 éves 10 éves házas 
†1921 IV/7 – temetve IV/8 d.u

Oh édes Megváltóm…

 1.) Megkondult a harang mintha csak felsírna
Valaki megint megy le a gyászos sírba
A nagy végső útnak indulója zendül
Bánatos arcokra sirató köny perdül.

 2.) Oh kik a harangnak szavát hallgatjátok
Azt a három árvát ti megsajnáljátok
Kik e koporsónál fájon felzokognak
És búcsút mondanak költöző anyjuknak

 3.) Gondoljátok csak el, mi az árva lenni
Gyenge gyermekkorban anya nélkül lenni
Azt az édes csókot hiába szomjazni
Mit csak édes szülő ajaka tud adni

 3.)7 A sírhalom azért lesz nehéz én rajtam
Mert itt e világon három árvát hagytam
De hát el kell mennem nincsen maradásom
hallgassátok tehát végső búcsúzásom.
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 4.) Jer hát Pintér István szeretett jó férjem
Kivel házasságban csak 10 évig éltem
Megköszönöm neked hogy gondoztál hiven
Most válok örökre áldjon meg az Isten

 5.) Rozi Marcel István három kis gyermekim
Árván maradt gyenge szeretett magzatim
Utolszor csókolom halvány két orcátok
Az árváknak atyja vigyázzon reátok

 6.) Kedves apám Fuszkó Ferenc Isten veled
A sírba viszem ma a töled nyert nevet
Áldásait adja reád a jó Isten
Minden ügyeidben híven megsegítsen

 7.) Most Bujdosó Rozál kedves édes anyám
Betegségem alatt oly hiven ápoltál
Itt hagylak téged is az Isten megáldjon
Reád bízom három árva kis magzatom

 8.) Jer Fuszkó Erzsébet kedves jó testvérem 
Az Isten áldásait, most tereád kérem
Jankovics Jánossal kedves hü pároddal
Éljetek boldogan kedves családtokkal

 9.) Másik jó testvérem Fuszkó Rozália 
Tőled is már el kell szivemnek válnia
Pásztor András párod és kedves családod
Áldja meg az Isten adjon boldogságot

 10.) És most Pintér János kedves jó sógorom
Itt e gyászos pompán tetőled búcsúzom
Borsics Ila nőddel s kedves gyermekiddel
Legyetek boldogok áldjon meg az Isten.

 11.) Jer most Pintér Ferenc másik jó sógorom
Az Istent érted is majd imádni fogom
Szekeres Terézzel kedves gyermekiddel
Boldogságtok napja soha sem szálljon el.

 12.) Jer ide most te is Pintér Pál sógorom
Tőled is búcsúzom ha már ez a sorsom
Szurop Rozál nőddel s kedves gyermekeddel
Éltetekre örök örömfényt derítsen.

 13.) Most kedves sógornőm jer Pintér Mária
Tőled is el kell a szivemnek válnia
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Kanyó Tamás pa[á]rod és kedves családod
Áldja meg a nagy ég s adjon boldogságot

 14.) Jer most Pintér József te is jó sógorom
Ezen gyászos pompán tőled is kell válnom
Az ég áldó kegye oltalmazza élted
A földi javakban legyen majd bő részed.

 15.) És most jó sógornőm jer Pintér Ilona
Meghült szivemnek ez végső kivánsága
Keszeg Elek párod és kedves családod
Áldja meg az Isten s adjon boldogságot

 16.) Kedves kis rokonom jer Pintér Erzsébet
Szenvedésemet sokszor megenyhítetted
Most már látod megyek nincs maradásom
Tehát a jó Isten téged is megáldjon

 17.) Varga Mátyás kedves komám az ég veled
Mert én már a sírnak bús keblére megyek
Kedves komaasszony Tót Marcel ég áldjon
Kedves családoddal ezen a világon.

 18.) A rózsafüzérben ittmaradt társaim
Nem szőhetem tovább véletek imáim
Foglaljatok majd be imátokba engem
Én is imádkozom értetek a mennyben

 19.) Összes rokonaim és kedves szomszédim
És tiszteletemre összegyült vendégim
A jó Isten áldjon most már benneteket
Fogjátok fel testem a sírba vigyétek

 Rep. Jézusom adj nyugtot a sírban
testemnek, és adj menyben üdvöt én bűnös lelkemnek

Torma Mária 64 éves 
†1921 IV/ 8 temetve 10én d.u.

Oh édes Megváltóm…

 1.) Megrendülve néztek az én koporsómra
Félelmes szavakat olvastok le róla
Nem sokat csak ennyit: ember mi vagy látod?
Ma még nevetsz s holnap sírba botlik lábad.
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 2.) Búcsúszót se mondtam a nagy végső percben
Az utolsó útra nem készült el lelkem
Hová legyek most már oh Uram elötted
Aki életemet hirtelen elvetted

 3.) A bünösök iránt, nagy a te irgalmad
Kegyességed hiszem engem is meghallgat
Kérlek irgalmazz meg én bűnös lelkemnek
Mellyel ime mostan végbúcsúmba kezdek.

 4.) Jer Kartali Antal szeretett jó férjem
Kivel 43 évet együtt éltem
Most már idehagylak a jó Isten veled
Égi áldásival árasszon el téged.

 5.) Most Kartali István jó fiam ég veled
Mert már tőled a sír gyászkeblére megyek
Gömör Rozál nőddel szerencse kisérjen
E küzdelmes létben semmi baj se érjen

 6.) Most Kartali Ágnes szeretett jó lányom
Bognár János férjeddel a jó Isten áldjon
Földi vándorlástok amig véget nem ér
Ne sujtsa éltetek sorvasztó gond s veszély

 7.) Most Kartali Mátyás jó fiam ég áldjon
Viszmeg Erzsébettel ezen a világon
Rövid a szám hozzád, de szeretet szólja
Életutad az ég üdvvel tele szórja

 8.) Ég áldjon Kartali Péter kedves fiam
Tőled is elválaszt hirtelen halálom
Áldjon meg hát Isten Kocsis Borbálával
Éljetek sokáig édes boldogsággal.

 10.) Válok te tőled is Kartali Máté fiam
Koporsómból hozzád is van végső szavam
Rád a magas égnek szent kegyelme szálljon
Isten veled fiam az Isten megáldjon

 11.) Jer Kartali Teréz, kedves jó leányom
Rád is kérek áldást még itt e világon
Müller Antallal legyen boldog élted
Hajoljon az egek jósága felétek

 12.) Most Kartali Margit, szeretett jó lányom
Ki távol vagy tőlem az Isten megáldjon
Hogy anyád nincs többé, még csak nem is sejted
Puskás Józseffel a jó Isten áldjon meg.
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 13.) Kartali Borbála lányom Isten veled
Lásd a halál velem mily hamar végezett
Áldjon az Isten Szakál Lajos férjeddel
Sohse bánjon rosszul a sors szivetekkel.

 14.) Most Kartali Viktor kedves jó leányom
Bucsuzó karjaim im te feléd tárom
Áldjon az ég férjed Kispap Istvánnal meg
Legyen boldogságos örömteli élted.

 15.) Torma András kedves egyetlen testvérem
Az Isten áldásit most tereád kérem
Özvegy élted az ég óvja, védje áldja
Kedves gyermekiddel éljél boldogságba.

 16.) 16 unokám most töletek válok
Nincsen már többé meg a jó nagyanyátok
Az Isten áldása legyen élteteken
Szálljon rá harmatként az égi kegyelem.

 17.) Most Csányi Mária menyem Isten veled
Jó szived volt hozzám szerettél engemet
Kedves kis fiaddal özvegy életedet
Árasszák el kegygyel a jóságos egek

 18.) Nászok s nászasszonyok órám távozni készt
Tartsa fen szivetek nevemnek emlékét
Isten akará ezt nyugodjatok hát meg
Ne hulljon könnyetek s ne keseregjetek.

 19.) Komák s komasszonyok töletek is válok
Kedves mindnyájtoknak minden jót kivánok
Élteteket óvja a Jézus szerelme
Boldogitson áldó égi nagy kegyelme.*

 20.) Összes rokonaim és kedves szomszédim
És tiszteletemre összegyült vendégim
Most már mindnyájtokkal a jó Isten legyen
Vigyétek a sirba pihenni a testem.

 Rep. Jézusom adj nyugtot lent a sír ölében
S lelkemet részeltest a menny örömében.

 * A rózsafüzérben ittmaradt társaim, Nem szőhetem
tovább véletek ima[á]im, Foglaljatok majd be imátokba 
engem. Én is imádkozom értetek a mennyben.
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Hol vagy én szerelmes…

 1.) Bevégeztem végre földi vándorlásom
Hosszú kínok után jött az elmúlásom
Sok kínos szenvedés és gyötrelem után
Ez a szűk koporsó maradt nekem csupán

 2.) De nem félek tőle bár fekete nagyon
Szoros szűk keblében nagy nyugalom vagyon
Itt már nem fáj semmi nincs panasz az ajkon
Én hát a fejemet belé nyugton hajtom

 3.) 65 év terhét viszem a sírba én
Nem biztatott engem már e földön remény
Mint egy bús magányos viharedzett fa
Elfáradva hullok le a gyászos sírba

 4.) És most mivel messze, messze megyek nagyon
Túl a föld határán túl minden csillagon
Akiket szerettem s akik szerettetek
Kedvesim töletek végső búcsút veszek

 5.) Jer Fontányi István kedves jó férjem
Aki hün ápoltál oly sok nap és éjjen
Áldjon meg tégedet a jóságos Isten
Bánatos szivedre vigaszt enyhet hintsen.

 6.) Jer Fontányi István jó fiam ég veled
Hozzám való jóságod köszönöm neked
Mészáros Erzsébettel, áldjon meg a nagy ég
Legyen közöttetek boldogság békesség

 7.) Másik fiam Fontányi Ferenc ég veled
Anyai szerelmem téged sem feled
Bábi Veronával kedves hű pároddal
Áldjon meg a nagy ég hosszú boldogsággal

 8.) Harmadik jó fiam Fontányi János
Töled is elválaszt a halál már most
Vadócz Erzsi nőddel az Isten áldjon meg
Köszönöm jóságtok s minden szivességtek

 9.) Most negyedik fiam Fontányi Péter
Aki messze földön távol vagy tőlem

Pastyik Rozália 65 éves 
†1921 IV/ 9-én temetve IV/10 d.u.
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Hozzád száll utolsó kivánságom
A jó Isten téged minden bajtól óvjon.

 10.) Jer most kedves lányom Fontányi Margit
És te szeretett vőm Hajnal Dávid 
Az ég áldó kegye kisérje léptetek
Minden csapás nélkül boldogan éljetek.

 11.) Ég veled jó fiam Fontányi Antal
Áldjon meg az ég Rohacsek Katalinnal
Szeretet és béke lakozzék köztetek
Adjon a jó Isten sok égi jót nektek.

 12.) Édes apám Pastyik István ég veled
legyen boldog s áldott özvegyi élted
Munkáidban az ég kegyelme segítsen
Fájó szived lelked áldja meg az Isten.

 13.) Pastyik András, Veron és Elek testvérim
Tőletek is válok megyek mert órám int
Kedves családtokkal éljetek boldogan
Találkozunk egykor menyországban.

 14.) Fontányi Anna, Julis és János
Sógornők és sógor, távozom már most
Egész családtokkal áldjon meg az Isten
S minden ügyetekben hiven megsegítsen.

 15.) Kedves unokaim s dédunokáim
Távozom tőletek mert végórám int
Rátok is az Isten áldásait kérem
Mindnyájtokkal az ég áldó kegye légyen.

 16.) Finta Imre és Kálóci Mária
Nász és nászasszony mért kell szivünknek válnia
Éljetek e földön víg s boldog életet
Egész családtokkal az Isten áldjon meg

 17.) Jer Táborosi Mária jó ángyom
A búcsú szavait hozzád irányítom
Ne érjen tégedet a sorsnak csapása
Legyen életeden a[z] Isten áldása

 18.) Jer mostan Nagy József jó keresztkomám
Tőled is bucsuzom e világ határán
Német Anna nőddel a nagy ég megáldjon
Földi éltetekre a bő kegyelme szálljon.
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 19.) Összes rokonaim s jó szomszédaim
És tiszteletemre összegyült vendégim
Immár véletek is a jó Isten legyen
Most már vigyetek el a síromba engem

 Rep. Jézusom adj nyugtot a sírban testemnek
És adj mennyben üdvöt én bünös lelkemnek

Baranyi Lajos 4 hetes 
†1921 V/11-én temetve V/12 d.u.

Hol vagy én szerelmes…

 1.) Tele van virággal a szép természet
S benne orozva jár a bús enyészet
Lám itt is letört egy rózsabimbó
S háza lett e pici kis koporsó.

 2.) O mily boldogsággal ringattuk bölcsődet
Mennyi üdvöt vigaszt reméltünk tőled
Mért tépted széjjel üdvünk boldogságunk
Te elhervadt első kis virágunk.

 3.) Búsuló szüleim az Isten akarta
Szüksége volt mennyben egy kis angyalra
Én nagy vigasságra boldogságra megyek
Tehát most tőletek végső búcsút veszek.

 4.) Baranyi Imre édes kedves apám
Mielött a fejem sírba hajtanám
Isten hozzádot mond kis fiacskád
S az egeknek áldását kéri rád.

 5.) Most Szabó Katalin édes jó anyám
Forró búcsúcsókot ad picinyke szám
Angyal lett a méhed gyümölcséből
S rád is áldást kér a magas égből

 6.) Baranyi Antal kedves jó nagyapám
Devecseri Erzsébet kedves nagyanyám
Áldás és boldogság szálljon reátok
Ezt kivánja pici unokátok

 7.) Szabó Péter másik kedves nagyapám
És Sági Katalin kedves nagyanyám
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Titeket is az Isten megáldjon
Éljetek boldogan e világon

 8.) Varga Gergely kedves jó keresztapám
Drobina Verona jó keresztanyám
Aki elött szószólóm voltatok
Jézustól a mennyben áldassatok.

 9.) Összes rokonaim és jó szomszédim
Én tiszteletemre jött vendégeim
Áldjon meg az Isten benneteket
Most megásott síromba vigyetek

 Rep. Jézusom adj nyugtot porladó testemnek
És üdvöt a menyben én lelkemnek.

Balla György 1 hónapos 
†1921 V/16 temetve V/17 d.u.

Hol vagy én szerelmes…

 1.) Hová mégy ily korán szived alig dobbant
Mint a mécs világa életed ellobbant
Futó csillag voltál az életnek egén
A lelkünkben pedig csak álom tünemény

 2.) Kicsi Gyurikánk te hát már itt hagysz minket
Búbánattal töltöd meg a sziveinket
Szerető lelkünknek oh te kis madara
Mély álmodnak immár gyászének a dala.

 3.) De nem hittük volna, hogy máma így látunk
Velünk csak 4 hetet élt kicsi virágunk
Hirtelen kimulott szemed ragyogása
Tőlünk kis szivedet koporsó elzárta

 4.) Édes kedveseim könnyhullatástok szünjék
Végső búcsút veszek kedvesim tőletek
Angyalul hivott el engemet a jó Ég
És ha már elmegyek végkép közületek

 5.) Isten veled Balla Mátyás jó apám
Mielőtt a fejem sirba hajtanám
Isten hozzádot mond kicsi fiacskád
S az egeknek áldását kéri rád
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 6.) Most Guzsvány Mária édes jó anyám
Forró búcsúcsókot ad picinyke szám
Angyal lett a méhed gyümölcséből
S rád is áldást kér a magas égből

 7.) Mihály János István jó testvéreim
Tőletek is válok, megyek mert órám int
Ha sírba megyek is ne feledjetek
Áldja meg az Isten élteteket.

 8.) Guzsvány István kedves jó nagyapám
Sugár Anna kedves jó nagyanyám
Áldás és boldogság szálljon reátok
Ezt kívánja pici unokátok.

 9.) Kedves nagybátyjaim s jó nagynénéim
Tőletek is válok megyek mert órám int
Legyen az éltetek tiszta boldogság
Áldjon meg a teljes Szentháromság

 10.) Kedves keresztszülők Isten veletek
Búcsúzom töletek a sírba megyek
Búcsúcsókot ad kis keresztfiatok
A mennyből kér áldást tireátok

 11.) (előbbi oldalon)8

 8  A  ké z i r a t b an a z  e l őző 

o l dal o n n e m t a lá lható  a 

11.  ve r s s z a k ,  k i m a r a d t .

özv. Drobináné Lipták Rozál 81 éves özv. 
†1921 V/17 temetve V/18. d.u.

Oh édes Megváltóm…

 1.) Megrendült lélekkel állunk körül téged
Aki oly hirtelen végzéd földi élted
Munkádnak közepett hirtelen nem várva
Rád borult a halál fekete bús árnya

 2.) Szomorú bús példa a te elmulásod
Kilátjuk belőle ezt a tanulságot
Hogy jó készen lenni mindig a halálra
Hisz az élet csak egy röpke mécs világa

 3.) Nyolcvanegy esztendőt hordott hajlott válla
S lopva csuszva jött reá a halála
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Megirigylé tőle azt a sok szép évet
És hirtelen vetett életének véget.

 4.) Oh de szerettelek nagyon benneteket
És nem válhatok el szó nélkül töletek
Ha már a koporsófödél itt van rajtam
Végső búcsúzásra nyitom meg az ajkam

 5.) Búval álltok körül 5 édes gyermekem
Itt nőttetek nagyra a kihült keblemen
Áldja meg az Isten egész családotok
Értetek az égben buzgón imádkozok.

 6.) Tőletek is válok 4 menyem és egy vőm
Könyörgök értetek az Istennél ott fönn
Legyen kiméletes a sors tihozzátok
Ne borítsa bús könny soha az orcátok

 7.) Elhagylak téged is egy kedves testvérem
Bucsuszavaimat most hozzád intézem
Kedves családoddal az Isten megáldjon
Boldogan éljetek ezen a világon.

 8.) 11 unokám az Isten veletek
A sír ajtajánál búcsúzom tőletek
Utolsó szavamul vegyétek áldásom
Éljetek boldogan soká e világon.

 9.) Sógorok sógornöm töletek is válok
Kedves mindnyájtoknak minden jót kivánok
Élteteket óvja a Jézus szerelme
Boldogítson áldó égi nagy kegyelme

 10.) Nászok nászasszonyok órám távozni készt
Tartsa fen[n] szívetek nevemnek emlékét
Isten akara[á] ezt nyugodjatok hát meg
Ne hulljon könnyetek s ne keseregjetek.

 11.) Összes rokonaim és jó szomszédaim
És tiszteletemre összegyült vendégim
Most már mindnyájtokkal a jó Isten legyen
Vigyétek a sírba pihenni a testem.

 Rep. Jézusom adj nyugtot lent a sír ölében s lelkemet 
                                  részesítsd a menny örömében
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Oh édes Megváltóm…

 1.) Hová mész ily korán szived alig dobbant
Mint a mécsvilága életed ellobbant
Futó csillag voltál életednek egén
A lelkünkben pedig csak álom tünemény

 2.) Kicsi Ferenckénk te, hát már itthagysz minket
Búbánattal töltöd meg a sziveinket
Szerető lelkünknek ah te kis madara
Mély álmodnak immár gyászének a dala

 3.) De nem hittük volna, hogy máma így la[á]tunk
Velünk csak 8 hetet élt kicsi virágunk
Hirtelen kimulott szemed ragyogása
Tölünk kis szivedet koporsó elzárta.

 4.) Édes kedveseim könnyhullástok szünjék
Angyalul hivat el engemet a jó Ég
És ha már elmegyek végkép közületek
Végső búcsút veszek, kedvesim tőletek

 5.) Édes apám Radics János Isten áldjon
Élj boldogan soká ezen a világon
Távol legyen tőled minden csapás és baj
Ne szálljon ajkadra soha se bús sóhaj.

 6.) Édes kedves anyám Klinoczki Mária
Mért is kell szivednek miattam fájnia
Az Isten megáldjon jó anyám tégedet
Kerülje minden baj drága életedet

 7.) Egyetlen testvérem…9 Isten veled
Mentsen meg az Isten e sorstól tégedet
Válj majd szülőidnek igaz örömére
Imádkozom érted odafönn az égbe.

 8.) Isten veled Radics Máté jó nagyapám
És veled Mátyus Julianna nagyanyám
Boldog békességben sokáig éljetek
Az ég áldásiban legyen bő részetek

 9.) Végül Odry Ferenc kedves keresztapám
És Mészáros Rozál, kedves keresztanyám  9  A  n é v n i n c s  b e í r v a .

Radics Ferenc 2 hónapos 
†1921 V/31 temetve VI/1-én d.e. 7ó.
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Az Isten áldása szálljon reátok is
Éljetek sokáig boldogan majd ti is.

 10.) Összes rokonaim és jó szomszédaim
És tiszteletemre összegyűlt vendégim
Vigyétek testemet és mondjátok velem
Dicsértessék Jézus mindörökké Amen.

10 A z  e ls ő  s t r ó f a 

  s z á m o z a t l a n .

Cseh Mária 3 hetes 
†1921 VI/6 temetve 8. d.e.

Oh emberi gyarló...

  Zord enyészet kebelére száll10

Ma egy gyenge pici rózsaszál
Oly bús ez út oly vigasztalan
Visszahívó szónk itt hasztalan.

 2.) Szép reménység hervadt kimulója
E koporsó kicsi lakója
Három hétig élt a rózsatőn
S már a halál martaléka lőn.

 3.) Édes anyja szivén ég a seb
Neki volt ő a legédesebb
Hogy ragyogott érte a szeme
Mely most fájó könnyel van tele

 4.) Kedveseim ne hulljon a köny
Rámderült az égi fényözön
Egy angyallal több van odafönn
Hol az öröm szünös szüntelen.

 5.) Cseh József kedves édes apám
Mielőtt a sír borulna rám
Isenhozzádat mond kis lanyod
Le[é]gy e földön boldog s megáldott.

 6.) Szabó Juszti édes jó anyám
Bucsúcsókot ad picinyke szám
Békés boldogság legyen veled
Mennyből kér rád áldást gyermeked

 7.) Jójart Verona jó nagyanyám
Légy megáldva élted alkonyán
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Özvegységed ne legyen nehéz
Legyen távol tőled minden vész

 8.) Szabó Péter édes nagyapám
Sági Katalin jó nagyanyám
Sirba menő kis unokátok
Magas mennyből áldást kér rátok

 9.) Zámbó József jó keresztapám
Fridrik Veron jó keresztanyám
Akinél érettem szóltatok
Jézus Krisztusnál áldassatok

 10.) Összes rokon és szomszédaim
S megtisztelő kedves vendégim
Az utolsó szavam tietek
A jó Isten legyen veletek.

Tóth János 7 hetes 
†1921 VI/19 temetve VI/21 d.e.

Oh emberi gyarló nemzedék…

 1.) Zord enyészet kebelére száll
Ma egy gyenge pici rózsaszál
Oly bús ez út oly vigasztalan
Visszahívó szónk itt hasztalan

 2.) Szép reménység hervadt bimbója
E koporsó kicsi lakója
Csak 7 hetig élt a rózsatőn
S már a halál martaléka lőn

 3.) Édes anyja szivén ég a seb
Neki volt ö a legédesebb
Hogy ragyogott érte a szeme
Mely most fájó könnyel van tele

 4.) Kedveseim ne hulljon a könny
Rám derült az égi fényözön
Egy angyallal több van odafönn
Hol az öröm szünös szüntelen

 5.) Tóth Vince kedves édes apám
Mielőtt a sír borulna rám
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Kis fiad istenhozzádot mond
Légy e földön boldog s megáldott.

 6.) Csévári Mária jó anyám
Búcsúcsókot ad picinyke szám
Békés boldogság legyen veled
Mennyből kér rád áldást gyermeked

 7.) Tóth Albert kedves jó nagyapám
Sárvári Maria nagyanyám
Sirba menő kis unokátok
Magas mennyből áldást kér rátok

 8.) Csévári József jó nagyapám
S Horváth Teréz kedves nagyanyám
Bucsúképen kis unokátok
Isten áldását kéri rátok.

 9.) Kaszás István jó keresztapám 
Csévári Rozál keresztanyám 
Boldogságos legyen éltetek
A jó Isten legyen veletek.

 10.) Összes rokon és szomszédaim
S megtisztelő kedves vendégim
Az utolsó szavam tiétek
A jó Isten legyen veletek.

Szöllősi János 60 éves 
†1921 VIII/1-én temetve 2 an d.u.

Oh édes Megváltóm…

 1.) Elnémult az ajkam lehanyatlott karom
Lefutott az éjjbe az élet csillagom
Nem mozdulok többé, már egyes[t] sem lépek
Átölelte testem immár az enyészet.

 2.) Alig három hete, hogy még lábon jártam
S az élettől még több esztendőt is vártam
De jaj csalódtam én hiába reméltem
Máma már eltünök a sír éjjelében

 3.) Igaz hogy átéltem én már 60 évet
Mégis szörnyü perc ez, melyben sírba lépek
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Feleséget rokont, gyermeket itt hagyok
És lakást is csak ott lent a földben kapok

 4.) Siró szemeteket úgy fáj látni nekem
Fáj, hogy könnyeteket nem törülhetem
Mért nem borulhat még szivetekre szívem
Mért kondult meg a bús harangszó én nekem.

 5.) Kedves teremtőmnek parancsára megyek
Kedvesim töletek végső búcsút veszek
Fordítsátok felém mégegyszer orcátok
Utolsó végbúcsút mondok most hozzátok.

 6.) Isten veled Dancsó Mária feleségem
Akivel 37 évet együtt éltem
Aki tőled elhítt az maradjon veled
Áldja meg az Isten a te özvegy élted.

 7.) Szöllősi Antal fiam áldjon Isten téged
S áldja meg Szabó Mária feleséged
Jók voltatok hozzám, köszönöm ezt nektek
Mosolyogjon az ég áldással felétek

 8.) Most Szöllősi András szeretett jó fiam
Aki már régóta messze vagy fogságban
Bársony Etel nőddel áldjon meg az Isten
S az idegenből hozzá visszasegítsen.

 9.) Most Szöllősi Piros szeretett jó lányom
Tőled is búcsúzom utolsó órámon
Nagy Mátyás férjeddel s kedves gyermekivel
Éljetek boldogan soha baj ne érjen.

 10.) Jer Szöllősi Béla szeretett jó fiam
Az Isten megáldjon Nagy Rozi pa[á]roddal
Földi vándorlástok amíg véget nem ér
Ne sujtsa éltetek sorvasztó gond s veszély.

 11.) Válok te tőled is Szöllősi István fiam
Koporsómból hozzád is van végső szavam
Rád a magas égnek szent kegyelme szálljon
Isten veled fiam az Isten megáldjon.

 12.) Kedves jó leányom Szöllősi Erzsébet
Jurcza Pál férjeddel az Isten áldjon meg
Nem kivánhatok mást csak nagy boldogságot
Legyen házasélted az Istentől áldott.
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 13.) Szeretett unokám jer most Nagy Erzsébet
Sokszor megenyhítéd sok szenvedésimet
Egész életedben szerettelek nagyon
Most már Isten veled tőled is kell válnom.

 14.) Négy kedves unokám az Isten veletek
Minden csapás legyen messzire tőletek
Ne felejtsétek el jó öreg apátok
A mennyekből kér ő áldást le reátok.

 15.) Szöllősi Ilona kedves jó testvérem
Isten áldásit most tereád kérem
Ördög Antal párod s kedves családoddal
Az Isten megáldjon minden égi jóval

 16.) Másik jó testvérem Szöllősi Mária
Tőled is el kell már szivemnek válnia
Lénárd Karolylyal boldog legyen életed
Adja le áldásit a nagy Isten neked.

 17.) Jer Szöllősi Ádám harmadik testvérem
Kozma Máriával élted boldog legyen
Fogadd el hát te is végső kivánságom
Élj boldogan soká ezen a világon.

 18.) Nászok s nászasszonyok órám távozni készt
Tartsa fen szivetek nevemnek emlékét
Isten akará ezt, nyugodjatok hát meg
Ne hulljon könnyetek s ne keseregjetek

 19.) Komák s komasszonyok tőletek is válok
Kedves mindnyájtoknak minden jót kivánok
Élteteket óvja a Jézus szerelme
Boldogítson áldó égi nagy szerelme

 20.) Összes rokonaim, s telepes társaim
Szomszédim s barátim s összegyült vendégim
Most már mindnyájtokkal a jó Isten legyen
Vigyétek a sírba pihenni a testemet.

 Rep. Jézusom adj nyugtot lent a sír ölében
S lelkemet részeltesd a menny örömében.
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Hol vagy én szerelmes…

  Bimbójában hervadt el egy kis virág11

Mert a zordon halál most ilyet kívánt
Hiába hull érte szemünk könnye
Elviszi tőlünk a sírgödörbe

 2.) Az édes altató bölcsődal helyett
Ma hallanod kell már gyászos éneket
Kis koporsó a bölcsőd már néked
S dajkád lett az iszonyú enyészet

 3.) Nem fáradtál el még mért pihensz tehát
Meg sem csókoltad még apádat s anyád
4 hónapja jöttél s már elmégy tőlünk
Utadra búsan ömlik a könnyünk

 4.) A könnyhullatásra pedig nincsen ok
Hogy én a felhőkön immár túl vagyok
Angyalra volt szüksége fen[n] az égben
Fehér szárnyakon én odatértem.

 5.) Király József szeretett kedves apám
S Lestár Zsófi szeretett kedves anyám
Legyetek boldogak e világon
Néktek utoljára ezt kivánom.

 6.) József, Lajos, Kati jó testvéreim
Tőletek is válok megyek órám int
Siromhoz majd néha jöjjetek ki
S értem egy egy könnyet ejtsetek ki

 7.) Kedves nagyszüleim Isten veletek
Bucsut mondok nektek boldogak legyetek
Végső bucsuszavam ez hozzátok
Az ég áldásait adja rátok.

 8.) Szabó Tamás kedves keresztapám
Gobor Ilona kedves keresztanyám
Keresztségben szószólóm voltatok
A Jézus Krisztustól áldassatok.

 9.) Összes rokonaim s jó szomszédaim
És tiszteletemre jött vendégeim

11 A z  e ls ő  s t r ó f a 

  s z á m o z a t l a n .

Király Ferenc 4 hónapos 
† 1921 VIII/5. temetve 6-án.
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A jó Isten legyen már veletek
Most megásott síromba vigyetek.

 12  A z  a ny a kö ny v i  a d a t o k 

s ze r i n t  ö t ö d i ké n h u ny t 

e l  h é t  h ó na p o s  ko r á b a n 

(27/1921).

Szalma Ilona12 6 hónapos 
†1921 aug. 6 tem. VIII/7

Oh emberi gyarló nemzedék:

 1.) Oh zord halál ugyan mit vétett
Ez a kicsiny ártatlan lélek
Hogy eljöttél érte ily korán
S meg nem indulsz szivünk jaj szaván

 2.) Csak 6 hónap volt az élete
Csak alig hogy kinyilt a szeme
S már is elmegy s meg nem tér soha
A gyászos sír lesz az otthona.

 3.) Ne sírjatok kedvesim értem
Mert én boldog hazába tértem
Nincsen ott könny, nincsen jajgatás
Égő bánat sírgödröt nem ás.

 4.) Mielőtt én végképp elmennék
S angyaloknak a társa lennék
Koporsómhoz hívlak titeket
Mert tőletek végbucsut veszek

 5.) Szalma János kedves jó apám,
Hozzád nyilik búcsúra a szám
Isten veled kis lányod megyen
Nem felejt el túl a fellegen.

 6.) Brusznyai Erzsébet jó anyám
Tudom nehéz szíved bánata
Adjon enyhet s üdvöt Istenem
Véled áldás boldogság legyen

 7.) Két testvérem János, Erzsébet
Menyei lakos kis testvértek
Áldjon meg az ég benneteket
Igy imádkozik ott értetek

 8.) Mengyi Verona jó nagyanyám
Áldjon meg a nagy égi atyám
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Öreg napjaidon a nagy ég
Minden üdve szálljon el feléd

 9.) Brusznyai András jó nagyapám
Áldjon téged mennyei atyám
A jó Isten legyen teveled
Boldogságban teljen élteted.

 10.) Nagybátyaim s jó nagynénéim
Válok tőletek mert órám int
Tinektek is csak azt kivánom
Benneteket Isten megáldjon

 11.) Fontányi János keresztapám
Vadócz Erzsébet keresztanyám
Istennél szószólóm voltatok
Jézustól ezért áldassatok.

 12.) Összes rokon és szomszédaim
És összejött kedves vendégim
Isten veletek én már megyek
Fogjatok fel sírba vigyetek.

13 A z  a ny a kö ny v i  a d a t o k 

s ze r i n t  (3 4/1921)  Sz aye r 

J óz s e f  K á r o l y,  a  halá l 

d á t u m a  p e d i g 

  h u s z a d i k a .

Szayer József13 10 hetes 
†1921 IX/21-én.

Oh emberi gyarló…

 1.) Őszi tájon sírva jár a szél
valami bús panaszost beszél
Hervadoz a virág panaszán
És megsápad a levél a fán

 2.) Tenéked még tavaszod sem volt
S már feletted őszi szél sikolt
Puha bölcső nem kell már neked
Sírpárnára hajtod a fejed

 3.) Csakis 10 hét derült rád csupán
S már mégy az élet végső útján
Vissza nem tart se könny se jajszó
Nyitva áll néked a sírajtó –

 4.) De mielött végkép elmennék
S angyaloknak a társa lennék
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Búcsút veszek tőletek sorba
Kik búsan néztek koporsómra

 5.) Szayer Mihály édes jó apám
Terád mond áldást picinyke szám
Isten veled csókol kis fiad
Mert nemsoká a sír rászakad

 6.) Hoffmann Borbála édes anyám
Azt kívánom e gyászos pompán
Vigasztaljon meg a jó Isten
És az égből rád áldást hintsen

 7.) Szayer Péter s János testvérim
Tőletek is válok órám int
Sírba megyek ne feledjétek
Áldja meg az Isten éltetek

 8.) Szorgend [?] Anna kedves nagyanyám
Légy megáldva élted alkonyán
Özvegységed ne legyen nehéz
Legyen távol tőled minden vész

 9.) Hoffmann Péter kedves nagyapám
Hippich Klára kedves nagyanyám
Sírba menő kis unokátok
Magas menyből áldást kér rátok

 10.) Hoffmann Károly jó keresztapám
Matuska Erzsi keresztanyám
Akinél érettem szóltatok
Jézus Krisztusnál áldassatok.

 11.) Összes rokon és szomszédaim s megtisztelő kedves vendégim
Az utolsó szavam tietek a jó Isten legyen veletek.

14 A z  a ny a kö ny v i  a d a t o k 

(35/1921)  s ze r i n t  Pé te r 

M á r i a  I l o n a,  ké t  h ó na p o s 

ko r á b a n h u ny t  e l .

Péter Mariska14 3 hónapos 
†1921 okt 1én temetve X/3-án d.u.

Hol vagy én szerelmes…

 1.) Őszi szél lengedez hull a falevél
Mindenütt a gyászos pusztulás beszél
Megrendül az élet jön a halál
Jaj annak akit útjában talál.
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 2.) Te útjában voltál kedves kis cseppség
Hogy most a lelkünkön fa[á]jó seb essék
Bú kiséri messze távozásod
Fájó köny hull az utadra látod

 3.) Egy fiatal fának elsö gyümölcse
Hull benned a sötét zordon sírba le
Három hónapig tartott csak életed
Jaj mért hagyod itten kedvesidet.

 4.) Engem a Jézus hí, kis angyal leszek
Szünjék meg hát fájó hulló könnyetek
Amiért ti vágyódtok szenvedve
Az üdvöt én elértem menyekbe

 5.) Péter János édesapám e[é]g áldjon
Kis kezem búcsúzva feléd kitárom
Kis lányodnak végső kívánsága
Éltedet a jó Isten megáldja.

 6.) Kis Ilona anyám az Isten áldjon
Nemrég szültél s tőled már meg kell válnom
Angyal lett a méhed gyümölcséből
S áldást kér rád a magas mennyékből.

 7.) Ég veled Péter István nagyapám
Ki özvegyen küszködsz itt e földi pályán
Legyen az életed boldog és megáldott
Kivánja unokád ki az égbe szállott.

 8.) Ég veled k[K]is István kedves nagyapám
Veled Hózsa Zsuzsanna jó nagyanyám
Itt a földön boldogok legyetek
Áldjon meg az isten benneteket.

 9.) Válok tetöled is Hózsa Mihály dédapám
S Komáromi Ilona kedves dédanyám
Földi életetek legyen boldogságos
Mennyben kérem Istent értetek én már most

 10.) És most Péter Lajos kedves nagybátyám
Tőled is elválok e világ határán
Csabai Margittal kedves hü pároddal
Áldjon meg az Isten kedves családoddal

 11.) Kedves nagybátyáim s jó nagynénéim
Tőletek is válok megyek órám int
Boldogságban békében éljetek
Ég[i] áldásban legyen bő részetek
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 12.) Erdős Mihály kedves keresztapám
Lendvai Mária kedves keresztanyám
A szent keresztségben szószólóm voltatok
A Jézus Krisztustól ezért áldassatok.

 13.) Összes rokonaim és jó szomszédim
S megtisztelő kedves vendégeim
Fogjátok most már fel kihült testemet
S vigyetek aludni nyugvóra engemet.

 14.) Jézusom adj nyugtot a sírban testemnek
És üdvöt a mennyben én lelkemnek.

Zámbó József 68 éves 
†1921 X/13-án temetve X/14. d.e.

Jézusomnak kegyelméből…

 1.) Bús enyészet hideg szele meg nem pihen egyre fú
Éltünk mosolygó egére rá rá téved a boru
S az örömnek vége, bánat jön helyébe
Gyász borul rá a fényre

 2.) 68 évvel bevégzém a múló földi éltet
Nem lehetek részese már gyermekim szerelmének
Istenem Istenem, ki voltál mindenem,
Tied legyen már lelkem.

 3.)  Mégse sírjatok kedvesim, hisz csak hazát cserélek
Ahol soha nincsen bánat olyan világba térek
Most tehát tőletek, végső búcsút veszek
S a sírba csak úgy megyek.

 4.) Özveggyé lett kedves párom jer most Dostan Katalin
Csak 10 évi együttélés után itt a végóra
Éltünk mi békében, hitben szeretetben
A jó Isten kedvében

 5.) Benne bízva élj e földön, míg egykor találkozunk
Hol mint itten ott is egykor örömest imádkozunk
Jézus legyen veled amíg tart életed
Áldjon meg jó Istened.

 6.) Legidősebbik gyermekem, lányom az I[s]ten veled
Búcsúzatlan megáldatlan elhagylak már tégedet



■■  A búcsúztatók tartalma ■ 77 ■

Az ég nagy hatalma, gyógyító balzsama
Hozzon írt fájdalmadra.

 7.) Téged is elhagylak én már Zámbó József jó fiam
Elválásomnak percében vegyed áldó végszavam
Fridrik Veronával kedves hű pároddal
Éljetek boldogságban.

 8.) Zámbó Imre kedves fiam tőled is el kell válnom
De nem tart semmi örökké így hát Isten megáldjon
Emlékezzél rólam, szeretett jó fiam
Találkozunk menyországban

 9.) Zámbó Mihály kedves fiam téged is elhagylak már
Ne feledkezzél el rólam, de néha gondolj reám
Fáj ugye gyermekem, hogy már el kell mennem
Áldjon meg téged az Isten.

 10.) Mostoha fiam Kiss István, nem vagy szülött gyermekem
Tancsik Rozál hű pároddal szerettetek ti engem
Bár nehéz a válás, legyen vigasztalás
E[l]jő a találkozás

 11.) Zámbó Ilona testvérem Hózsa Gáspár pároddal
Tőletek is búcsút veszek éljetek hát boldogan
Mindenható Isten, hallgasd meg kérésem
Rajtok áldásod legyen.

 12.) Jer most unokatestvérem Zámbó Márton ég veled
Szabó Erzsébet párodat áldja Isten gyermeked
Éljetek vidáman míg a szebb hazában
Örülünk mennyországban.

 13.) Kedves nászok s nászasszonyok, komák s komaasszonyok
Nem hittétek hogy hirtelen életemből kimulok
Áldjon meg az Isten nekem már mennem kell
Ne feledjetek el engem.

 14.) És most nektek mondok búcsút, nagyszámú rokonságom
Elválok már titőletek a jó Isten megáldjon
Ne sírjatok nagyon, bár tudom fájdalom
Hogy el kell tőletek válnom.

 15.) Kedves telepestársaim akikkel együtt éltem
Kiválok társaságtokból áldjon meg én Istenem
Amért eljöttetek áldjon meg bennetek
Az én Megváltó Istenem.
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 16.) Alsó felső szomszédaim s megtisztelő vendégim
Kisérjetek kész gyászsírom a holtak honába kint
Zengjétek én velem Istenem Istenem
Tied legyen már lelkem.

 17.) Jézus József és Mária, hozzátok szól most imám
Adjatok helyt közöttetek az örökös hazában
Hogy mondjam szüntelen, nagy az én Istenem
Földön és égben Amen.

 18.) Jézusom adj nyugtot a sírban testemnek
És adj üdvöt mennyben én bűnös lelkemnek.

Mendei Lajos 13 hónapos 
†1921 X/14-én temetve X/15 d.u.

Hol vagy én szerelmes…

 1.) Szomorodott szívvel állunk körül ma
Kisded koporsónak kedves lakója
Hull a könnyű érted fáj a kebel
Miért mégy már a hideg sírba el 

 2.) Jobb volt édes anyád meleg kebele
Ő kis arcod csókkal csókolta tele
Látod hogy sír kis koporsód felett
Visszasírná beléd a lelkedet.

 3.) Nem fáradtál el még mért pihensz tehát
Alig csókoltad még apádat s anyád
13 hónapja jöttél, s már elmégy tőlünk
Utadra búsan ömlik a kön[n]yünk.

 4.) Ne sírjatok mégse én boldog vagyok
Égben várnak engem fényes angyalok
De mielőtt mennék búcsút veszek
Tőletek kik engem megkönnyeztek

 5.) Kedves édes apám Mendei Lajos
A jó Isten legyen tevéled már most
Koporsómból adok csókot neked
Legyen hosszú s boldog az életed.
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 6.) Most Franczia Anna szeretett anyám
Aki virrasztgattál oly sok éjjszakán
Köszönöm ezt neked Isten áldjon
Élj boldogul soká e világon

 7.) Most Mendei József kedves testvérem
Életed boldog rózsanyílás legyen
Óvjon Isten minden bajtól téged
Ezt kivánja elhúnyt kis testvéred

 8.) Mendei Jánosné kedves nagyanyám
Légy megáldva életednek alkonyán
Özvegységed ne legyen nehéz
Legyen távol tetőled minden vész

 9.) Jer Franczia Ferenc kedves nagyapám
És Majsko Katalin kedves nagyanyám
Áldás és boldogság szálljon reátok
Ezt kivánja pici unokátok

 10.) 10 unokatestvérem ég veletek
Halva fekszem immár válok tőletek
Ahol én élvezem a boldogságot
Onnét hintsen Isten áldást rátok

 11.) Kedves nagybátyáim s jó nagynénéim
Búcsút mondok nektek megyek órám int
Legyen az éltetek tiszta boldogság
Áldjon meg a teljes Szentháromság

 12.) Végül Vincze József jó keresztapám
És Nagy Katalin kedves keresztanyám
Isten áldja egész családotok
A Jézus Krisztustól áldassatok

 13.) Összes rokonaim s jó szomszédaim
S tiszteletemre jött kedves vendégim
Áldjon meg az Isten benneteket
Most megásott síromba vigyetek

 14.) Rep. Jézusom adj nyugtot a sírban testemnek
És üdvöt a menyben én lelkemnek.
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Tompa Katalin 23 e[á]ves 2 e[é]ves háza[s] 
†1921 X/16. X.17

Jézus az én reményem…

 1.) Emberek kik az élet virágit szeditek
Mily sokszor bizakodik el a ti szivetek
Mily kevés gondotok rá, hogy jön a pillanat
Midőn az elvált lélek mindenről számot ad.

 2.) Tán bizonyos, hogy hosszú lesz földi éltetek?
Vagy bizonyos hogy mikor jön végső percetek?
Ime! Én ki pár napja egészséges voltam
Itt fekszem elöttetek kiterítve holtan

 3.) 23 évemet alig haladtam át
Amidőn elszenvedtem a rettentő halált
Hirtelen betegségem egy napi kínommal
Hozta el halálomat s zárt be koporsómba

 4.) Most, hogy el kell szakadnom szerettim tőletek
Utolsó búcsúszómat hallani jöjjetek
Kinek szíve a gyászra nem volt készülve még
Vörös Pál kedves férjem az első szám tiéd

 5.) Csak két éve állottam oltár előtt veled
S már magadra hagyatva sírsz koporsóm felett
Megcsaltak szép reményid, zokogva hordozod
Mire nem is gondoltál, özvegyi bánatot.

 6.) Ami boldogságunk jaj rövid volt az nagyon
Hozzám hűséges szived ily hamar elhagyom
Oh nincs szó mely enyhítsen, vigasztaljon hitet
Hogy Isten szereti a szenvedő sziveket.

 7.) Kis fiacskám Vörös Pál, jó anyád messze megy
Vegyen szent oltalmába az áldó égi kegy
Az árvák égi atyja vigyázzon tereád
Utoljára ad csókot a te édes anyád.

 8.) Ne sírjatok érettem atyám és jó anyám
Látom hogy a szivetek érettem miként fáj
Enyhüljön zokogástok Isten törvénye ez
Földi éltünk mindig az örök létbe evez.

 9.) Jó testvérim kiket most szintén el kell hagynom
Mindnyájatok ajkára búcsúcsókom adom
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Oh mily kinos a válás hisz itt alig éltem
Őrizzétek meg kérlek az én gyász emlékem.

 10.) Isten áldjon Vörös János kedves apósom
És téged Szellár Rozál kedves jó anyósom
Hogyha méltó emlékem, zárja be szivetek
Az egeknek áldása legyen tivéletek

 11.) Vörös Ferenc sógorom az Isten megáldjon
Geszler Mária nőddel ezen a világon
Távol vagytok, s halálomról tán nem is tudtok
Éljetek boldogságban s egész családotok.

 12.) Vörös György jó sógorom Kemény Veronával
Áldjon meg a jó Isten egész családoddal
Legyen az éltetek, a boldogság fészke
És ne ártson tinektek a sors vad szeszélye

 13.) Vörös Mária sógornőm, tőled is búcsúzom
A temetőbe vivő gyászos végső úton
Lukity István férjeddel, áldjon meg az Isten
Benneteket szent kegye mindenkor segítsen

 14.) Vörös Rozál sógornőm, áldjon meg a nagy ég
Hajoljon szent kegyelme mindenkoron feléd
Lengyel István férjed is, áldja meg teveled
Éljetek itten hosszú és boldog életet.

 15.) Összes kedves rokonim s kik megtiszteltetek
Úgy jó szomszédaink is békében éljetek
Mindnyájan az Istennek áldását vegyétek
Egykoron lelkeitek jutalmát vegyétek.

 Rep. Oh Jézus adj a sírban nyugalmat testemnek
És adj menyekben üdvöt én bűnös lelkemnek.

Wehmann János 30 éves 
†1921 XI 12-én temetve 13-án d.u. 

Jézus az én reményem…

 1.) Emberek kik az élet virágit szeditek
Mily sokszor bizakodik el a ti szivetek
Mily kevés gondotok rá, hogy jön a pillanat
Midőn az elvált lélek mindenről számot ad.
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 2.) Tán bizonyos hogy hosszú lesz földi éltetek
Vagy bizonyos, hogy mikor jön végső percetek
Ime! ha 1 hónap elött, egészséges voltam
Itt fekszem elöttetek kiterítve holtan.

 3.) Még a 30 esztendőt alig haladtam át
Amidőn elszenvedtem a rettentő halált.
Nem várt betegségem 1 havi kinommal
Hozta el halálomat s zárt be koporsómba.

 4.) Sir zokog és kesereg az elmaradt özvegy
És vele árván maradt két picike gyermek
Ne menj el jó fiam, szól az édes anya
Ölelj meg még csak egyszer, szivemnek magzata.

 5.) Oh bizony szivettépő szomorú egy élet
Miért is hagylak én itt két kis árva lélek
Szemfödömre hulló égő könnycseppetek
Nagy kínokkal tölti meg elszálló lelkemet.

 6.) Most hogy el kell szakadnom szerettim tőletek
Utolsó búcsúszómat hallani jöjjetek
Kinek szíve a gyászra nem volt készülve még
Grézló Ágnes hű párom az első szá[ó]m tiéd.

 7.) Csak négy éve állottam oltár előtt véled
S már magadra hagyatva sírsz koporsóm felett
Megcsaltak szép reményid zokogva hordozod
Amire nem gondoltál, özvegyi bánatot.

 8.) A mi boldogságunk jaj rövid volt az nagyon
Hozzám hűséges szived ily hamar elhagyom
Oh nincs szó mely enyhítsen, vigasztaljon hited
Hogy Isten szereti a szenvedő sziveket.

 9.) Jer most István kis fiam s Ilonka kis lányom
árván maradt gyenge két kicsike virágom
Utolszor csókolom, halvány két orcátok
Az árváknak jó atyja vigyázzon reátok.

 10.) Özvegy Wehmann Jánosné szeretett jó anyám
Ki engem felneveltél, János fiad nincs már
Ahány csillag ragyog éjjel a szép kék égen
Minden napjaidban annyi áldás kisérjen.

 11.) Szeretett testvérbátyám, jer most Wehmann Vendel
Bocskovics Viktóriával, áldjon meg az Isten
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Kedves fiaddal együtt örömet lássatok
Végre a választottak honába jussatok.

 12.) Wehmann Anna testvérem ejts egy könnyet fölém
Mielőtt elporladnék a csendes sír ölén
Mészáros Kálmán párod ég áldja családod
S egykoron elnyerjétek a szép mennyországot.

 13.) Jer Wehmann Rozália, szeretett testvérem
Hű testvéri csókomat te is fogadjad el
Istennek kegyelmével itt boldogul éljél
S majd a földi lét után mennyékben örvendjél.

 14.) Isten áldjon Grézló János kedves apósom
S téged Garai Rozál, kedves jó anyósom
Hogyha méltó emlékem zárja be szívetek
Az egeknek áldása, legyen tivéletek.

 15.) Sógornőm Grézló Erzsi s Szalma Imre férjed
Buzgó imám száll fel értetek a mennyegbe
Kedves családotokkal s beteg leánytokkal 
A jó Isten megáldjon minden égi jóval.

 16.) Frank István keresztkomám, tőled is búcsúzom
És Mészáros Ilona kedves komaasszony
Érezzétek Istennek bőséges áldását
És küldjétek értem szívetek hö imáját.

 17.) Tüzoltó bajtársaim tőletek is válok
A testületetekből én most már elválok
Isten segítsen minden bajban benneteket
S szerető bajtárstokat, el ne feledjétek.

 18.) Rokonok jó barátok s kik megtiszteltetek
Úgy jó szomszédaink is békében éljetek
Mindnyájan az Istennek áldását vegyétek
Egykoron lelkeitek jutalmát vegyétek.

 Rep. Oh Jézus adj a sírban nyugalmat testemnek
És adj mennyekben üdvöt én bűnös lelkemnek.
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Dudás János 2 éves 
†1921 XI/23 temetve XI/24-én d.e.

Hol vagy én szerelmes…

 1.) Könnybe borult arccal tekintünk reád
Kisded koporsóba bezárt kis virág
Bánat tépi a szivünket érted
Jaj mért kell már néked sírba térned

 2.) Közöttünk te még csak két évet éltél
S rövid szenvedéssel a sírba tértél
Jaj mért hagysz itt kis Janikánk minket
Mért szomorítád meg a szivünket.

 3.) Nem adhatunk többé néked csókokat
Mert a sír elfödi tőlünk arcodat
És ha karunk ölelésért reszket
Nem ölelheti csak sírkereszted.

 4.) Szép haza nyílott meg a lelkem előtt 
Ahol már nincsenek sírók szenvedők
De mielőtt én oda elmegyek
Tőletek kedvesim búcsút veszek.

 5.) A legelső szavam e gyászos pompán
A tied Dudás Pál édes jó apám
Áldjon meg az Isten azt kívánom
S éltessen soká még e világon.

 6.) Hajnal Margit édesanyám ég veled
Kis Janikád most már nem ölelheted
Vigasztalja meg szived az Isten
Életedre áldó fényt derítsen

 7.) Lajos és Mária két jó testvérem
Tivéletek is a jó Isten légyen
Élteteket baj veszély ne érje
Váljatok szülőtök örömére

 8.) Isten veled Dudás János nagyapám
S veled Szokolai Teréz nagyanyám
Boldogságban békében éljetek
Ég[i] áldásban legyen bő részetek
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 9.) És most Hajnal János kedves nagyapám
És Sági Verona kedves nagyanyám
Búcsúcsókot ad kis unokátok
A mennyekből kér áldást reátok.

 10.) Kedves nagybátyáim s jó nagy nénéim
Búcsút mondok nektek, megyek órám int
Legyen az éltetek tiszta boldogság
Áldjon meg a teljes Szentháromság

 11.) Jer most Dudás Anna jó keresztanyám
Mielőtt a fejem sírba hajtanám
Az egekből rád is áldást kérek
Legyen boldogságos földi élted. *

12.)*   Összes rokonaim s kedves szomszédim
S tiszteletemre jött kedves vendégim.
Mindnyájtokkal a jó Isten legyen
Vigyetek a sírba most már engem.

  13.) *Varga Lajos testvérim keresztapja
Ide jutottam már koporsóba zárva
Özvegy életednek minden napját
A boldogság fénye ragyogja át.*

 14.) Jézusom, adj nyugtot a sírban testemnek
És üdvöt a mennyben én lelkemnek.

15 A z  a ny a kö ny v i  a d a t o k 

a la p ján 69 é ve s ,  öz ve g y. 

N e m nyo l c a d i k á n,  han e m 

h e te d i ké n h u ny t  e l . 

(43/1921).

Szokolai Teréz éves15 
†1921 XII/8an temetve 9-én

Jézusomnak kegyelméből

 1.) Jézusomnak kegyelméből már elértem végemet
Véghetetlen szerelméből várom üdvösségemet
Istenem Istenem ki voltál mindenem
Tied legyen már lelkem.

 2.) 69 évem után jött érettem a halál
Súlyos szenvedések között lelkem égbe költözött
Istenem Istenem ki voltál mindenem
Engedj vigaszt zengenem.
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 3.) Özveggyé lett kedves párom jer ide Dudás János
10 évi együttlét után ime itt a végóra
Éltünk mi békében hitben s szeretetben
A jó Isten kedvében.

 4.) Benne bízva élj e földön, mig egykor találkozunk
Hol mint itten ott is egykor örömest imádkozunk
Jézus legyen veled amig tart életed
Áldjon meg jó Istened.

 5.) Jer most Dudás Antal fiunk nem vagy szülött gyermekem
Görög Julis hű pároddal szerettetek ti engem
Mint édes jó anyát úgy öveztétek át
Éltem egész folyamát.

 6.) Dudás János kedves fiunk nem vagy édes gyermekem
Virág Erzsébet pároddal áldjon meg én Istenem
Az én elmulásom ti nektek ne fájjon
Eljő feltámadásom.

 7.) Dudás Péter kedves fiunk, nem vagy szülött gyermekem
Bálint Ilona pároddal, áldjon meg én Istenem.
Hogy bút és bánatot ti ne próbáljatok
De egykor engem lássatok.

 8.) Dudás Pál kedves jó fiunk, nem vagy édes gyermekem
Hajnal Margit hitveseddel áldjon meg én Istenem
Ne sirjatok nagyon bár tudom fájdalom
Hogy el kell tőletek válnom.

 9.) Szokolai Dömötör öcsém, tőled is el kell válnom.
Hitveseddel s családoddal a jó Isten megáldjon
Reám emlékezzél szeretett jó öcsém
Érted imá[dko]zom Istennél

 10.) Öcsém Szokolai József gyermeked és hű nőddel
Én elmegyek de áldásom maradjon itt bőséggel
Fáj ugye testvérem, hogy el kell már mennem
Áldjon meg téged az Isten.

 11.) Szokolai Erzsébet hugom, hozzád is van még szavam
Jó férjeddel s gyermekiddel éljetek itt boldogan
Istennek kedvében hitben és reményben
Vigasztaljon meg az Isten.

 12.) 13 kis unokám, reménységem örömem
Nagyanya csókot ki ad már, s ki ölel meg helyettem
Jó szülőiteket híven szeressétek
Áldjon meg Isten benneteket.



■■  A búcsúztatók tartalma ■ 87 ■

 13.) Most özvegy Novák Jánosné ki ápoltál engemet
Ápolásod s gondozásod köszönöm nagyon neked
Nyujtson e lét neked vigaszt és örömet
Imádkozni fogok érted.

 14.) Alsó felső szomszédaim s megtisztelő vendégim
Kisérjetek kész gyászsírom a holtak honába kint
Zengjétek én nekem Istenem Istenem
Tied legyen már lelkem.

 15.) Jézus József és Mária, hozzátok szól most imám
Adjatok helyt közöttetek az örökös hazában.
Hogy mondjam szüntelen nagy az én Istenem
Földön és égben Amen.

16 A z  any a kö ny v s ze r i n t 

  76  é ve s  (45/1921).

Toldi Antal 73 éves16 51 éves házas 
†1921 XII/12  temetve XII/13

Oh édes megváltóm…

 1.) Megrendülve néztek az én koporsómra
Félelmes szavakat olvastok le róla
Nem sokat csak ennyit: ember mi vagy látod
Ma még nevetsz s holnap sírba botlik lábod

 2.) Búcsúszót se mondtam a nagy végső percben
Az utolsó útra nem készült el lelkem
Hová legyek most már oh uram elötted
Aki életemet hirtelen elvetted.

 3.) A szabadságharcnak évében születtem
73 esztendő szállt el felettem
Jaj nem hittem volna, hogy az élet ilyen
Egy röpke sóhajtás megölte a szivem.

 4.) Templomunknak első harangozója voltam
Ezen tisztségemben hívséggel szolgáltam
Búsan húztam a harangot sok embernek
Ma már nekem kondul s kiséri lelkemet.

 5.) Kedvesim tőletek el sem búcsúzhattam
Hogy a halál árnya elterült én rajtam
Most búcsúzom tehát gyászos pompámon én
Végsö ölelésre boruljatok fölém.
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 6.) Kivel 51 esztendőt együtt éltem
Ég áldjon Rapcsányi Etel feleségem
Hirtelen hagytalak e siralom völgyben
Öreg napjaidban áldjon meg az Isten.

 7.) Ki távol vagy tőlem Toldi Anna lányom
Teleki Ferenccel az Isten megáldjon
Halálomnak hírét nem is vettétek még
Áldjon meg titeket a nagy jóságos ég.

 8.) Toldi Pál jó fiam legyen az ég veled
Mert már tőled a sír gyászkeblére megyek
Kabai Márival szerencse kisérjen
E küzdelmes létben semmi baj se érjen.

 9.) Jer most Toldi Etel szeretett jó lányom
Mélykuti János pároddal Isten áldjon
Földi vándorlástok amíg véget nem ér
Ne sujtsa éltetek sorvasztó gond veszély

 10.) Jer most Toldi János jó fiam ég áldjon
Józity Anna nőddel ezen a világon
Rövid a szám hozzád de szeretet szólja
Életutad az ég üdvvel tele szórja

 11.) Jer Toldi Ilona kedves jó leányom
Rád is kérek áldást ezen a világon
Varga Ferenccel legyen boldog életed
Hajoljon az egek jósága felétek

 12.) Toldi Teréz lányom legyen Isten veled
Lásd velem a halál mily hamar végezett
Boldogan élj itt Döme Ignác férjeddel
Sohse bánjon rosszul a sors szivetekkel

 13.) Jer most Toldi Péter szeretett jó fiam
Búcsúzó karjaim im te feléd tárom
Áldjon az ég nöddel Cseh Franciskával meg
Legyen boldogságos örömteli élted.

 14.) Ég legyen te veled Toldi Antal fiam
Ne legyen részed az élet bajaiban
Forgács Veronával hü feleségeddel
Atyai szivemnek áldásit vegyed el.

 15.) Toldi Piros édes kedves jó leányom
Gyászos koporsómban tőled is búcsúzom
Áldjon meg az Isten míg a szived dobban
Finta György férjeddel élj soká boldogan.
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 16.) Tőled is válnom kell Toldi Miklós fiam
Ki távol vagy tőlem az Isten megáldjon
Hogy apád nincs többé még csak nem is sejted
Horvát Anna nőddel élj boldog életet.

 17.) Most Toldi Ilona egyetlen testvérem
Nem tudjuk merre jársz áldjon meg az Isten
Hogyha értesülsz testvéred haláláról
Imádkozzatok értem Kőszegi Antallal

 18.) 40 jó unokám most töletek válok
Nincsen már többé meg jó öregapátok
Az Isten áldása legyen élteteken
Szálljon rá harmatként az égi kegyelem

22.)17 Mostan Szabó Etel kedves komasszonyom
Nevedet az égben imába foglalom
Özvegy életedet, a jó Isten áldja
Legyen szívednek sok igaz boldogsága.

 21.) Nászok nászasszonyok órám távozni készt
Tartsa fen szivetek nevemnek emlékét
Isten akará ezt nyugodjatok hát meg
Ne hulljon könnyetek s ne keseregjetek.

 20.) Sógorok sógornők tőletek is válok
Kedves mindnyájtoknak minden jót kívánok
Élteteket óvja a Jézus szerelme
Boldogitson áldó égi nagy kegyelme.

 19.) Tőletek is válok öt kis dédunokám
Mielőtt a sirnak hantja borulna rám
Hogyha felnőttök majd rám emlékezzetek
Dédapátokra ki szeretett bennetek.

 23.) Teleptársaim, kikkel együtt éltem
Itt hagylak bennetek áldjon meg az Isten
Imátokban rólam megemlékezzetek
Én is kérni fogom az Istent értetek.

 24.) Összes rokonaim összes nemzettségim
Szomszédim és kedves összegyült vendégim
Véletek fejezem be a búcsúzásom
Benneteket Isten egyenkint megáldjon.

 25.) Jézusom adj nyugtot lent a sír ölében
S lelkemet részeltesd a menny örömében. 17 N e m té ve d é s  e z 

  a  s z á m oz á s .
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Szalai Mária 6 hetes 
†1921 XII/27 temetve XII/28

Hol vagy én szerelmes…

 1.) Itt egy kis koporsó kicsi virág benne
Kit a halál szülők kebléről vett le
Megsápadva fekszik hangtalan az ajka
Megfagyott a forró anyai csók rajta

 2.) Oh mily boldogsággal ringattuk bölcsődet
Mennyi üdvöt vigaszt reméltünk mi tőled
Miért tépted széjjel üdvünk boldogságunk
Te elhervadt első kicsi kis virágunk

 3.) Busuló szülőim az Isten akarta
Szüksége volt mennyben egy kicsi angyalra
Én nagy vigaszságra boldogságra megyek
Tehát most tőletek végső búcsút veszek

 4.) Elősször Szalai József édes apám
S Csányi Terézia kedves édes anyám
Tőletek búcsúzom a jó Isten áldjon
Éljetek boldogan soká e világon

 5.) Ég veled Szalai József jó nagyapám
És Balogh Katalin kedves jó nagyanyám
Éljetek e földön vig boldog életet
A jóságos Isten legyen ti veletek.

 6.) Ég veled Csányi Pál kedves jó nagyapám
S Nyári Julianna kedves jó nagyanyám
Az égbe költöző kicsi unokátok
Végső búcsúképen áldást kér reátok

 7.) Jer Csábi Jánosné jó dédöreganyám
Tőled is búcsúzom e világ határán
Legyen veled az ég áldó nagy kegyelme
Óvjon minden bajtól az Isten szerelme

 8.) Kedves nagybátya[á]im s jó nagynénéim
Búcsúzom tőletek órám távozni int
Ajkam bucsucsókját vegyétek ime hát
Legyetek boldogak e földi léten át

 9.) Végül Finta János kedves keresztapám
És Bartha Mária kedves keresztanyám
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A jóságos Isten áldjon meg benneteket
Tegye boldogsággá földi élteteket.

 10.) Összes rokonaim és jó szomszédim
És tiszteletemre jött kedves vendégim
Most már mindnyájtokkal a jó Isten legyen
Vigyetek megásott gyászsíromba engem.

Nagy István 77 éves 
†1922 II/11-én temetve 12-én d.u

Oh édes Megváltóm…

 1.) Eljöttél hát értem végre hideg halál
Gyötrő kínjaimtól immár megváltottál
Szinte vágyódtam már ölelésed után
Hisz az én életem gyötrődés volt csupán

 2.) Hosszú sínylődésnek tüzében égtem én
Kiaszott lelkemből minden kedv és remény
Oh én nyugton megyek pihenni a sírba
Legjobb orvosság a sírhant minden kínra

 3.) Ez a gyászos pompa cseppet se fáj nekem
Meggyógyul alatta minden fájó sebem
Elég hosszú éltet adott az ég kegye
Legyen százszor áldott érte az Úr neve

 4.) Hetvenhét évemnek terhe nyomta vállam
Az élet utait már fáradva jártam
S a kinek tüzében soká vergődtem én
Lassan közelgetett a bús halál felém

 5.) Most már én elmegyek egy szebb s jobb világba
Hol a szív nem dobban soha se már fájva
Hallgassátok tehát végső búcsúzásom
Akik siratjátok az én elmulásom

 6.) Szabó Erzsébet az első szavam tied
Tevéled a lelkem 44 évet élt
Kedves feleségem itt hagylak téged
Rakja meg áldással a jó Isten élted.

 7.) Édes jó hitvesem halóporom is áld
Fogadd búcsúcsókom, a jó Isten hozzád
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Legyen boldog minden napod mit még átélsz
Csendben zárd le szemed ha egykor hozzám térsz

 8.) Jó leányom Kati s kedves fiam János
Kik én tőlem messze igen távol vagytok
Nem is láthattalak meg sem áldhattalak
De már el kell mennem gyermekim itt hagylak.

 9.) Kedves párotokkal s összes családtokkal
Áldjon meg bennetek Isten minden jóval
Segítsen a nagy ég a messzeségben ott
Óvjon s védjen karja adjon boldogságot

 10.) Jer ide, Nagy Margit kedves jó leányom
A nagy végső útnál tetőled búcsúzom
Áldjon meg az Isten minden jóval téged
Nyújtsa ki hosszúra a te földi élted.

 11.) Összes rokonaim s kedves szomszédaim és tiszteletemre 
 összegyűlt vendégim

Egyenkint áldjon meg Isten benneteket, most már 
a megásott friss sírba vigyetek.

 Rep. Jezusom adj nyugtot a földben testemnek
És adj mennyben üdvöt én bünös lelkemnek.

özv. Bársony Andrásné18 
†1922 II/17 temetve 18 d.u. 

Hol vagy én szerelmes…

 1.) Bevégeztem immár földi vándorlásom
Hosszú kínok után jött az elmulásom
Lehullott a fejem a sír vánkosára
Itt hagyom e földet már én nemsokára.

 2.) 82 év terhét viszem a sírba le
Hol már nem zúg többé a kinok tengere
Két világ közt állok s hullik a könnyetek
Utolsó utamra kisérni jöttetek

 3.) Bús özvegyi gyászban 38 évet éltem
Most már feltalálom elvesztett férjem
Az életnek terhes igáját letéve
Kipihenem magam a bús síri éjbe

 18  M e g j e g y zé s:  85  é ve t  é l t .
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 4.) De mielött mégis végkép elmegyek
Oda hol a porral egyenlővé leszek
Ölelő karjaim kinyujtom hozzátok
Kedvesim végső búcsúmat halljátok

 5.) Bársony Ferenc fiam az Isten megáldjon
Czimbal Erzsébet nőddel e világon
Éljetek boldogan családtok körében
Míg én porladozom lent a siri éjben.

 6.) Oly sok számos éven te tartál engem
Boldogan is éltem mert volt jó helyem
Neked s hü párodnak köszönöm jóságát
Rátok kérni fogom az Isten áldását.

 7.) Másik fiam Bársony Miklós ég veled
Bobák Katalinnal élj boldog életet
A sors csapásait sohse érezzétek
Családtokkal együtt boldogan éljetek.

 8.) Jer Bársony Mária kedves leányom
Te tőled is el kell már mostan válnom
Petro András férjed s kedves családoddal
Áldjon meg a nagy ég hosszú boldogsággal.

 9.) Jer most Bársony Mihály te is jo fiam
Töled is elválok vár egy más hazám
Csernovics Terézzel s kedves családoddal
Legyen bő részetek minden égi jóban

 10.) Bársony Lukács fiam az Isten veled 
Élj e földön hosszú s boldog életet
Földesdi Katalin nőddel s családoddal
Találkozzunk egykor menyországban.

 11.) Kedves jó unokám Bársony Teréz
Elválni tetőled oh milyen nehéz
Párod Lendvai Sándor, s kedves családod
Soha ne ismerjen bajt és búbánatot

 12.) És most Bársony Mihály te és unokám
Elválok tőled is itt a végórám
Vecsera Julissal s kedves családoddal
Éljetek sokáig édes boldogsággal

 13.) Te is jó unokám Bársony Katalin
Elválok tőled is megyek órám int
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Lendvai Lajossal kedves hű pároddal
Áldjon meg az Isten kedves családoddal.

 14.) Kedves jó unokám Bársony Etel
Elérkezett órám im[m]ár mennem kell
Köszönöm jóságod mellyel voltál hozzám
Vígasztaljon Isten bú és bánatodban

 15.) Bársony János unokám ég veled
Franczia Julissal Isten áldjon meg
Búcsúcsókot ad a jó nagyanyátok
Áldja meg az Isten kedves családotok

 16.) Összes rokonaim s jó szomszédaim és tiszteletemre   
                                jött vendégeim
Mindnyájtokat áldja meg az Isten, vigyétek a sirba kihült  

 testem
 Rep. Jézus adj testemnek nyugodalmat, lelkemnek menyben 
   örök jutalmat. 
  [nem elirás]

Kanyó Dániel 40 éves 18 éves házas 
†1922 III/11én temetve III/12 d.u.

Oh édes Megváltóm…

 1.) Kidőlt a támasza egy nagy családnak itt
Gyászos fájdalomnak hallani szavait
Édes apai szív koporsóba zárva
De sok szív lett ime itt miatta árva.

 2.) Oh te odaadó kedves édes apa
Mért nem lehet hozzánk ajkadnak még szava
Jaj hogy higgyük el már, hogy te nem vagy többé
Hogy szerető szived már a hideg földé.

 3.) Ide borulunk rád fájdalmas jajszóval
De nem adhat néked lelket már a sóhaj
Ölelésünk csókunk néked már hiába
Jaj mi adhat enyhet a szivünk kinjára

 4.) Zokogó sírástok szóra készti ajkam
De ez már utolsó s benne sír fájdalmam
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Mert a válás perce higyjétek fáj nekem
Kedves feleségem s hat kedves gyermekem.

 5.) Szerelmetek könnye koporsómon ragyog
Az utolsó úton elhagyva nem vagyok
Bizonyítjátok hogy nem éltem hiába
Sok jó szív kíséri szivem a sírjába.

 6.) De mielőtt oda kijönnétek velem
Ahol ásó kapa csinál lakást nekem
Akiket szerettem s akik szerettetek
Titöletek sorban végsö búcsút veszek.

 7.) Odry Luca első búcsúszóm a tiéd
Te véled a lelkem 18 évet élt
Kedves feleségem itt hagylak már téged
Rakja meg áldással a jó Isten élted.

 8.) Megköszönöm neked szerető jóságod
Legyen az életed Istentől megáldott
Viseld békével az özvegység bús terhét
Árassza rád az ég sok áldó kegyelmét.

 9.) Kedves édes lányom jer Kanyó Erzsébet
Édes apádnak már sirba kell mennie.
Áldjon meg az Isten Resch György férjeddel itt
Hol annyi fájdalom, annyi bú keserít

 10.) Anna Kati Dániel János s te kis Rozi
Kedves jó gyermekim utolsó szóm ez itt
Hit remény szeretet kisérjen benneteket
Édes apátokat sohse feledjétek.

 11.) Isten veled Kanyó Gergely édes apám
S Kanyó Viktória kedves édesanyám
Azt kivánom nektek hogy a sírba szállok
Adja a jó Isten szent áldásid[t] rátok.

 12.) Jer Odry Jánosné kedves jó anyósom
Köszönöm jóságod az Isten megáldjon
Árva gyermekimnek legyél jó nagyanyjok
Adj majd csókot nekik mert én nem adhatok.

 13.) Isten veled Kanyó Tamás kedves öcsém
Tőled is válnom kell, mert messze megyek én
Letettem az élet összes terhit látod
Az örökös álmok éjjelébe szállok.
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 14.) És most Kanyó Margit szeretett jó hugom
Kókai Jánossal az Isten megáldjon
Kedves családtokkal boldogan éljetek
Legyen minden égi jóban bő részetek.

 15.) Kanyó János kedves öcsém az ég áldjon
Tari Erzsi nőddel ezen a világon
Házas életetek hosszú s boldog legyen
Kedves családtokkal áldjon meg az Isten.

 16.) Kedves öcsém Gergely s kis hugom Mária
El kell a szivemnek töletek válnia
Áldjon meg az Isten titeket is tehát
Az éltetek útját boldogság süsse át. 

 17.) És most Odry Ferenc kedves jó sógorom
Mészáros Rozállal az Isten megáldjon
A sors megkiméljen csapástól titeket
Boldogsággal legyen telt mindig szivetek.

 18.) Kanyó Fábis kedves komám az ég áldjon
És téged Tóth Viktor kedves komaasszony
Családotokra is szálljon áldás béke
Boldogságotokat a sors szét ne tépje.

 19.) Összes rokonaim és kedves szomszédim
És tiszteletemre jött kedves vendégim
A jó Isten áldjon most már benneteket
Fogjátok fel testem s a sírba vigyétek

 20.) Rep. Jézusom adj nyugtot a sírban testemnek
S adj menyekben üdvöt én bűnös lelkemnek.

Cselenák István 16 napos 
†1922 III/17 temetve III/18-an d.u.

Oh emberi gyarló nemzedék…

 1.) Mikor nyílni kezd a természet
Kétszer fájóbb a bús enyészet
Minden éled a pacsirta zeng
Csak itt van oly gyászos néma csend.

 2.) A szép tavasz virít mosolyog
És itt mégis búbánat zokog
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Téged sirat szivünk kis virág
Hogy már koporsó borult reád

 3.) Tizenhat napig tartott élted
És ma már a sír lesz lakhelyed
Csókot nem kapsz ölelést se már
Oh de korán letört a halál.

 4.) Boldog vagyok én ne sírjatok
Hisz a menyben én angyal vagyok
Nem látlak itt többé titeket
Tőletek hát végbúcsút veszek

 5.) Cselenák István kedves atyám
Te rád mond áldást picinyke szám
Isten veled csókol kis fiad
Mert nem soká a sír rászakad

 6.) Martonka Katalin jó anyám
Azt kivánom e gyászos pompán
Vigasztaljon meg a jó Isten
És az égből rád áldást hintsen.

 7.) Cselenák Béla jó testvérem
A menny nyilt meg már lakul nekem
Kis testvérkéd csak azt kivánja
Életed az Isten megáldja.

 8.) Ki keresztvíz alá tartottál
Isten elött szószólóm voltál
Czétényi Erzsi Isten veled
Áldásait adja meg neked.

 9.) Összes rokon és szomszédaim
És összejött kedves vendégim
Végső bucsuszavam tietek
A jó Isten legyen veletek.

 10.) Nagy dicsőség legyen atyának
Szentlélekkel örök fiának
Legyen áldott menyben s a földön
Szentháromság most és örökkön.
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Littvay József 2 hetes 
†1922 III/24 temetve III/26-an d.u.

Hol vagy én szerelmes…

 1.) Mikor zsendülni kezd s vidulni a határ
Virág után nyultál te kegyetlen halál
Itt fekszik letörve koporsó zárja
A bús fájdalomnak harmata hull rája.

 2.) Tölünk ilyen hamar hová mégy gyermekünk
Mért hogy tőled immár végbúcsút kell vennünk
Kacagó szívünkön miért ejtel sebet?
Ha csókot kínálunk miért nem kell neked.

 3.) Oh mily boldogsággal ringattuk bölcsődet
Mennyi üdvöt vigaszt reméltünk mi tőled
Miért tépted széjjel üdvünk boldogságunk
Te elhervadt első kicsi kis virágunk

 4.) Búsuló szüleim az Isten akarta
Szüksége volt mennyben egy kicsi angyalra
Én nagy vigaszságra boldogságra megyek
Tehát most tőletek végső búcsút veszek.

 5.) Először Littvay Ferenc édes apám
Mielőtt a fejem sirba hajtanám
Isten hozzádot mond kis fiacskád
S az egeknek áldását kéri rád.

 6.) És mos[t] Samu Teréz édes jó anyám
Forró búcsu csókot ad picinyke szám
Angyal lett a méhed gyümölcséből
S rád is áldás[t] kér a magas égből.

 7.) Jer Littvay Gergely kedves nagyapám
És Horváth Katalin kedves nagyanyám
Áldás és boldogság szálljon reátok 
Ezt kivánja pici unokátok

 8.) Samu János másik kedves nagyapám
Mezei Katalin kedves nagyanyám
Sohse érje bánat jóságos szivetek
Tegye a jó Isten boldoggá éltetek.

 9.) Novák József kedves keresztapám
S Littvay Mária kedves keresztanyám
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Keresztségben szószólóm voltatok
A Jézus Krisztustól áldassatok

 10.) Összes rokonaim s jó szomszédaim
És tiszteletemre jött vendégeim
Fogadjátok Isten hozzádomat
Vigyétek sírba kis koporsómat.

 Rep.) Jézusom adj nyugtot porladó testemnek
És üdvöt a mennyben én lelkemnek.

Kazimity János 1 éves 
†1922 III/30 temetve 31/III. d.u.

Hol vagy én szerelmes...

 1.) Könybe borult arccal tekintünk reád
Kisded koporsóba bezárt kis virág
Bánat tépi a szivünket érted
Jaj miért kell már neked sírba térned.

 2.) Közöttünk még csak egy esztendőt éltél
S rövid szenvedéssel a sírba tértél
Jaj miért hagysz itten Janikánk minket
Miért szomorítád meg a szivünket.

 3.) A szép tavasz reánk hiába mosolyog
Ha a te két szemed többé nem ragyog
Te voltál életünk boldogsága
Szívünknek letört kedves virága

 4.) Nem adhatunk többé néked csókokat
Mert a sír elfödi tőlünk arcodat
És ha karunk ölelésért reszket
Nem ölelheti csak sírkereszted

 5.) Szép haza nyílott meg a lelkem előtt
Ahol már nincsenek sírók szenvedők
De mielött én oda elmegyek
Tőletek kedvesim búcsút veszek

 6.) Isten veled Kazimity József apám
Búcsút mond tenéked kihült pici szám
Ne dúlja föl veszély életedet
Adjon Isten minden jót meg neked
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 7.) Siplika Mária kedves jó anyám
Kebled helyett már a sír vár én reám
Fogadd bucsucsókom az Isten áldjon
Élj boldogan soká e világon

 8.) Most Kazimity Ádám kedves jó bátyám
Ki messze vagy tőlem idegen országban
Óvjon Isten minden bajtól téged
Ezt kivánja elhunyt kis testvéred.

 9.) Másik kedves bátyám Kazimity István
Tőled is elválok ezen gyászpompán
Franczia Mária nőddel amíg járod
Az élet utait, legyen élted áldott.

 10.) Két kedves testvérem József és te Pál
Az én lelkem itt nem él veletek már
Most hogy eltávozom azt kivánom
Benneteket a jó Isten áldjon

 11.) Isten Áldjon Szurap Ádám keresztapám
S téged Balogh Anna kedves keresztanyám
A szent keresztségben szószólóm voltatok
A Jézus Krisztustól ezért áldassatok

 12.) Jer Guzsvány Mária jó öreganyám
Ki özvegyen küzködsz e földi pályán
Legyen az életed boldog és megáldott
Kivánja unokád ki az égbe szállott.

 13.) Most Siplika István jó öregapám
S Buják Margit kedves öreganyám
Titeket is áldjon meg az én Istenem
Éltetek hosszú és boldog legyen.

 14.) Összes rokonaim s jó szomszédaim
És tiszteletemre összegyült vendégim
Áldjon meg az Isten benneteket
Most megásott síromba vigyetek.

 15.) Rep Jézusom adj nyugtot a sírban testemnek
És üdvöt a menyben én lelkemnek.
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Hol vagy én szerelmes…

 1.) Bimbójában hervadt el egy kis virág
Mert a zordon halál most ilyet kívánt
Hiába hull érte szemünk könnye
Elviszi tőlünk a sírgödörbe

 2.) Az édes altató bölcsődal helyett
ma hallanod kell már gyászos éneket
Kis koporsó a bölcsőd már neked
S dajkád lett az iszonyú enyészet

 3.) Nem fáradtál el még miért pihensz hát
Meg se csókoltad még apádat s anyád
6 hónapja jöttél s már elmégy tőlünk
Utadra búsan ömlik a könnyünk.

 4.) A könnyhullatásra pedig nincsen ok
Hogy én a felhőkön immár túl vagyok
Angyalra volt szükség fent az égben
Fehér szárnyakon én odatértem

 5.) Oláh János jó apám Isten áldjon
Földi életedre bő áldás szálljon
Minden munkád siker koronázza
S lelj föl egykor az égi hazába

 6.) Varga Franciska jó anyám ég veled
Kis Mariskád most már nem ölelheted
Vígasztalja meg szived a jó Isten
Életedre áldó fényt derítsen.

 7.) Ég veled Oláh János jó nagyapám
És Vadócz Anna kedves jó nagyanyám
Boldogságban békében éljetek
Égáldásban legyen bő részetek.

 8.) Varga Pál másik kedves jó nagyapám
És Balla Katalin kedves jó nagyanyám
Titeket is áldjon meg az én i[I]stenem
Éltetek boldog és örömteli legyen.

 9.) Varga Pál kedves jó dédöregapám
És Samu Borbála dédöreganyám

Oláh Mária 6 hónapos 
†1922 IV/8-án temetve 9-én d.u.
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Földi életetek legyen boldogságos
Menyben kérem Istent értetek én már most.

 10.) Kedves nagybátyáim s jó nagynénéim
Búcsúzom töletek órám távozni int
Ajkam bucsúcsókját vegyétek ime hát
Legyetek boldogok e földi léten át

 11.) Pelva József kedves keresztapám
És Varga Mária jó keresztanyám
Aki elött szószólóm voltatok
A Jézus Krisztustól áldassatok

 12.) Összes rokonaim s jó szomszédaim
És tiszteletemre jött vendégeim
Áldjon meg az Isten benneteket
Most megásott síromba vigyetek

 13.) Rep Jézusom adj nyugtot porladó testemnek
És üdvöt a mennyben én lelkemnek.

Futó Ferenc 1 napos 
†1922 IV/12 temetve 13-án d.u.

Mondj naponkint és óránkint...

 1.) Gyász költözött e családra a szülőknek gyásza van
Oh miként vigasztalja meg szivöket majd gyászszavam
Szeretetük drága kincse egy kisfiuk hervad itt
A halál korán letörte még fejlődő szirmait.

 2.) Kinek jöttén úgy örültek apa s anya egyaránt
Elhagyja a jó szülőket, az égben lel uj hazát
Felzokog a sír keserve bánat kél az arcokon
De vigaszt nyujt kedves ajka szülő testvér és rokon

 3.) Jó szüleim kik oly forrón szerettetek engemet
Körötökben itt maradnom nekem többé nem lehet
Hadd csókoljam arcotok meg hadd búcsúzzam tőletek
Édes szülők int az óra, Isten legyen veletek.

 4.) Ittmarad még én helyettem s mint én ép olyan kedves
Egyetlen kicsi testvérem jó szülők közöttetek
Szelid arcuk[a] mosolygása viditsa fel szivetek
Kis testvérem int az óra Isten legyen teveled.
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 5.) Nagy szülőim házatoknak, én leszek őrangyala
Felvirul az égben ismét életemnek hajnala
Jó keresztszüleimmel itt égi áldást nyerjetek
Tőletek is int az óra Isten legyen veletek.

 6.) Összes rokonim s szomszédim, búcsúzó csókom hagyom
Kisérjetek nyugalomra hol édesen alhatom
Jó szüleim kis síromra virágot ültessetek
E[l]távozom int az óra Isten legyen veletek.

özv. Klamár Borbála 76 éves 
†1922 IV/16 temetve 17

Oh édes Megváltóm…

 1.) A víg Alellujás húsvét ünnepében
Bucsuztató gyászdalt zengnek ime nékem
Halál s feltámadás de nagy ellentétek
Nézzétek sorsomat sírva figyeljétek.

 2.) Bevégeztem immár földi vándorlásom
Hosszú kínok után jött az elmulásom
Lehullott a fejem a sír vánkosára
Itt hagyom e földet már én nemsokára

 3.) 76 év terhét viszem a sírba le
Hol már nem zúg többé a kínok tengere
Két világ közt állok hullik a könnyetek
Utolsó utamra kisérni jöttetek.

 4.) Bús özvegyi gyászban 11 évet éltem
Most már feltalálom elvesztett jó férjem
Az életnek terhes igáját letéve
Kipihenem magam a bús síri éjbe

 5.) Aki a Golgotán kereszten vérezett
S feltámadásával emberek üdve lett
Jézus Krisztus hítt el magához engemet
Tőletek hát kedvesim végbúcsút veszek

 6.) Horvát Rozál lányom az Isten megáldjon
Jurcza Pál férjeddel ezen a világon
Éljetek boldogan családtok körében
Míg én porladozom lent a síri éjben



■ 104 ■ Búcsúztatók ■ 

 7.) Két és fél éven át tartottatok engem
Boldogan is éltem én mert volt jó helyem
Neked s hű párodnak köszönöm jóságát
Rátok kérni fogom az Isten áldását.

 8.) 5 kedves testvérem akik távol vagytok
Még nem is tudjátok, hogy örökre válok
Nem látjuk már egymást soha az életben
Adja Isten egykor találkozzunk mennyben

 9.) Összes rokonaim s kedves szomszédaim
És tiszteletemre összegyült vendégim
Végső bucsuzásom véletek fejezem
Most már mindnyájtokkal a jó Isten legyen

 10.) Rep Jézusom adj nyugtot a sírban testemnek
És adj menyben üdvöt én bünös lelkemnek

Kazimity Mária 6 órás 
†1922. IV/18 temetve 19

Oh emberi gyarló...

 1.) Nyíl a tavasz zöld lombokat ölt
S egy virággal szegényebb a föld
Rövid két hét volt az élete
S ráborult a sírnak éjjele.

 2.) 6 óráig lehelt az ajka
S ma már ott ül a halál rajta
Szülőinek csókot sem adott
S már az élet rajta megfagyott

 3.) Reményeink így hervadnak el
Ha a zord halál közénk lehel
Örömünkre mély bánat borul
Szemeinkből forró könny[ű] hull

 4.) Boldog vagyok én ne sírjatok
Hisz a mennyben én angyal vagyok
Nem látlak itt többé titeket
Tőletek hát végbúcsút veszek

 5.) Kazimity István kedves atyám
Te rád mond áldást picinyke szám
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Isten veled csókol kis lányod
Mert nemsoká a sír rászakad

 6.) Franczia Mária jó anyám
Azt kivánom e gyászos pompán
Vigasztaljon meg a jó Isten
És az égből rád áldást hintsen

 7.) Kazimity József jó nagyapám
Siplika Mária nagyanyám
Sírba menő kis unokátok
magas mennyből áldást kér rátok

 8.) Odri Mária jó nagyanyám
Áldjon meg a menybeli atyám
Boldog legyen özvegy életed
Adjon az ég sok üdvöt neked

 9.) Tompa János jó keresztapám
Tőled is válok e gyászpompán
Akinél érettem szólottál
A Jézus Krisztustól áldassál

 10.) Kazimity Ádám jó nagybátyám
Áldjon meg a mennybéli atyám
Messze távol idegen helyen 
Minden lépted szerencsés legyen

 11.) Most Kazimity József nagybátyám
Azt kivánom neked búcsúmban
Boldogságos legyen életed
A jó Isten legyen teveled.

 12.) Kedves nagybátyám Kazimity Pál
Míg én alszom síri éjszakán
Te élj boldogan e föld felett
Az Isten áldjon meg tégedet.

 13.) Most Franczia István és Ferenc
S Franczia Erzsi ég veletek
Nagybátyáim s kedves nagynéném
Isten áldjon mert elmegyek én

 14.) Összes rokon s jószomszédaim
S megtisztelő kedves vendégim
Ég veletek ajkatok zengje
Dicsértessék Jézus szent neve.
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özv. Bábi Ilona – Czellik Jánosné 
†1922. IV.22 temetve 23 d.u.

Oh édes Megváltóm…

 1.) Átölelt a halál hideg karja engem
Bús hideg honába el kell immár mennem
Mélységes nagy álom zárta le szememet
A sír párnájára hajtom le fejemet.

 2.) Kicsiny szűk lakásom lesz nekem ezentúl
Annak ablakába hajnal fénye nem gyul
Nem adnak már gyönyört, napfény virágillat
Nem is érzem többé nyilait a kínnak.

 3.) Oh engemet soká gyötört a fájdalom
64 esztendős nagy földi utamon
Sok évig hervasztott a betegség engem
Míg ez a koporsó megadhatta enyhem.

 4.) Megizleltem a bús özvegy életet is
Fájó keserviből kijutott nekem is
15 éve halt meg férjem kit máma
Megtalál a lelkem az örök hazába

 5.) Azért nincs panaszom, hogy el voltam hagyva
Volt öreg éltemnek melengető napja
Kedves gyermekimnek szeretö gondjaira
Teltek lassacskán el én öreg napjaim.

 6.) Örökös hazának kapujába állok
Onnan nézek vissza, még egyszer reátok
Megdobban még egyszer a szivem értetek
És egy végső búcsút veszek titőletek

 7.) Kedves fiam Czellik István Isten veled
Odri Erzsébettel boldog legyen élted
A sors sohse mérjen csapásokat rátok
Legyen a jó Isten irgalmas hozzátok

 8.) Czellik Antal fiam ki gondoztál engem
Te vigasztaltad meg özvegyi életem
Köszönöm jóságod az Isten megáldjon
Kövári Máriával ezen világon

 9.) És most te jöjj ide lányom Czellik Rozál
Anyáddal lásd immár elvégzett a halál
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Végső perceimben áldásomat vedd el
Kővári Ferenccel, hűséges férjeddel

 10.) Kinek éjjel nappal ápolt a két keze
Czellik Erzsébet jó hü lányom jöjj ide
Hüséges szivednek jósága ölelt át
Míg vártam betegen a megváltó halált

 11.) Köszönöm ezt neked Isten áldjon érte
Nem felejtelek el a magas menyégbe
Én is kérem majd fönt az Istent éretted
Hogy tegye boldoggá e földi életed.

 12.) És most Czellik Margit kedves jó leányom
Tőled is elválaszt szívtelen halálom
Áldjon az Isten férjed Szenti Jánossal
Éljetek sokáig édes boldogsággal.

 13.) Jer most Bábi János, kedves egy testvérem
Az Isten áldását én tereád kérem
Minden csapás téged messze elkerüljön
Rád s 8 gyermekedre boldogság derüljön

14.)    [?]19 unokám tőletek is válok
Mielött elhagyom végkép e világot
Az Isten szerelme öleljen titeket
Boldogságtól égjen mindig a szívetek

 15.) Nászok s nászasszonyok órám távozni készt
Tartsa fen szivetek szivemnek emlékét
Isten akará ezt nyugodjatok hát meg
Ne hulljon könnyetek s ne keseregjetek

 16.) A rózsafüzérben ittmaradt társaim
Nem szőhetem tovább véletek imáim
Foglaljatok majd be imátokba engem
Én is imádkozom értetek a menyben.

 16.) Összes rokonaim és jó szomszédaim
És tiszteletemre összejött vendégim
Áldjon meg az Isten mindnyájtokat most már
Vigyetek csendesen oda hol a sír vár

 17.) Rep. Szerelmes Jézusom adj földben nyugalmat
A lelkemnek pedig a mennyben jutalmat.

19 N e m í r ja ,  h o g y hány.
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Szabó János 67 éves 
†1922 V/2-án temetve V/3-án d.e.

Oh édes Megváltóm…

 1.) Nagy út előtt állok én máma elmegyek
Nyomaim befujják sikongó bús szelek
Egy darabig sírhant jelzi hogy én éltem
De lesüpped az is s eltünik emlékem.

 2.) 67 év multán utam megváltozott
Eddig jöttem mindig, most meg már távozok
Két világ közt állok s hullik rám könnyetek
Utolsó utamra kisérni jöttetek

 3.) Tisztelő szivetek jóságát köszönöm
Nekem a világban nem volt már örömöm
Ne hulljon hát a könny utolsó utamra
Én velem csak jót tett a halál hatalma.

 4.) Ha már nem lehetek többé a tietek
Hajoljon még egyszer felém a szivetek
Letéve minden bút fájdalmat és gondot
Kedvesim hozzátok végső búcsút mondok.

 5.) Ég áldjon Hralbovszki Mária feleségem
Kivel 49 évet együtt éltem
Ennyi idö után itt hagylak özvegyen
Áldja s óvja élted az égi kegyelem

 6.) Szabó Anna lányom sírba megyen apád
Utolsó apai áldását adja rád
Kurucz Jakabbal élj itt boldog életet
Az Isten kegyelme legyen tiveletek

 7.) Szabó János fiam a nagy Isten áldjon
Mezei Márival ezen a világon
Szeretet és béke lakozzék köztetek
Adjon a jó Isten sok égi jót nektek.

 8.) Szabó Tamás fiam s nőd Góbor Ilona
Könnyet hullassatok én végső utamra
Ahány könnyet értem most elhullajtatok
Annyi áldás legyen fiam tirajtatok.

 9.) Ég veled Zsiska István kedves jó öcsém
Ezek tehozzád az utolsó szavaim
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Áldjon Isten Tomsik Anna hitveseddel
Kedves családoddal ég áldásit nyerd el.

 10.) János, Mihály Béla három jó unokám
Tőletek búcsúzom e föld véghatárán
Ne felejtsétek el öreg nagyapátok
A mennyekből kér ő áldást le rátok.

 11.) Bátyámnak két lánya Éva és Erzsébet
Tőletek is válok az Isten áldjon meg
Az Isten szerelme óvja élteteket
Ne bántson a bánat soha benneteket

 12.) Hralbovszki Katalin sógornőm ég veled
Mert már én a gyászos sír keblére megyek
Kedves családoddal élj itten boldogan
Legyen bő részetek minden égi jóban

 13.) Ég veled Markovity Anna nászasszonyom
Mert én már a sirba teszem porsátorom
Kedves családoddal élj jól e világon
Özvegy életedre égből áldás szálljon

 14.) Isten veled Góbor Pál kedves jó nászom
Áldást kérek reád síri nyoszolyámon
Nőddel s családoddal élj boldog életet
Az Isten kegyelme legyen tiveletek

 15.) Kedves jó rokonom jer most Zsiska Anna
Vegyen szerelmébe az Isten szent fia
Kedves jó férjeddel az Isten áldjon meg
Boldogságban teljék el földi éltetek

 16.) Másik jó rokonom jer most Molnár István
Jó feleségeddel élj soká boldogan
Kedves családtokkal áldjon meg a nagy ég
Hintsen éltetekre áldást békét mindég

 17.) Most Mezei József tőled is búcsúzom
Itthagylak bennetek az Isten megáldjon
Markovity Katalin hü feleségeddel
S családoddal áldjon minden jóval Isten

 18.) És mostan Kovács Pál, ki tengeren túl vagy
Nem is tudod hogy ma engem elhantolnak 
Kedves feleséged és kedves családod
Élvezzenek földön mindig boldogságot

 19.) Teleptársaim kikkel együtt éltem
Itt hagylak bennetek áldjon meg az Isten
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Imátokban rólam megemlékezzetek
Én is kérni fogom az Isten[t] értetek

 20.) Összes rokonaim összes nemzetségim
Szomszédim és kedves összegyült vendégim
Veletek fejezem be a búcsúzásom
Benneteket Isten egyenkint megáldjon

 21.) Rep Jézusom adj nyugtot lent a sír ölében
S lelkemet részeltesd a menny örömében.

Pálinkás Verona 62 éves 
†1922 V/9 temetve 10/V.

Oh édes Megváltóm…

 1.) Elnémult az ajkam, lehanyatlott karom
Lefutott az éjbe az élet csillagom
Nem mozdulok többé már egyet sem lépek
Átölelte testem immár az enyészet

 2.) Igaz hogy átéltem én hatvankét évet
Mégis szörnyű perc ez melyben sírba lépek
Férjem s gyermekimet és rokont itthagyok
És lakást is csak ott lent a földben kapok.

 3.) Síró szemeteket úgy fáj látni nekem
Fáj, hogy könnyeteket le nem törülhetem
Mért nem borulhat még szívetekre szívem
Mért kondult meg a bús harangszó már nékem

 4.) De hallgasson a bú, hallgasson a bánat
Nekem halálommal uj világom támadt.
Itt ez uj világban van igazi élet
Az örök igazság csillagai égnek

 5.) Kegyes teremtőmnek parancsára megyek
Kedvesim tőletek végső búcsút veszek
Fordítsátok még egyszer felém orcátok
Utolsó végbúcsút mondok most hozzátok.

 6.) Isten veled Kővári Péter jó férjem
Kivel 43 évet együtt éltem
Aki tőled elhítt az maradjon véled
Áldja meg az Isten a te özvegy élted
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 7.) Jó fiam Kővári Péter Isten áldjon
Misinski Verona nőddel e világon
Jók voltatok hozzám, köszönöm ezt néktek
Mosolyogjon az ég áldással felétek

 8.) Kővári Mária áldjon Isten tégeg[d]
Kedves jó leányon[m] s Czellik Antal férjed
Ne dúlja fel a sors soha boldogságtok
Az Isten kegyelme szálljon égből rátok

 9.) Jer Kővári Anna kedves jó leányom
Itt hagylak téged is, megyek Isten áldjon
Mihalek István férjeddel élj boldogan
Legyen bő részetek minden égi jóban

 10.) Most Kővári Ferenc fiam Isten áldjon
Czellik Rozál nöddel ezen a világon 
Szeretet és béke lakozzék köztetek
Adjon a jó Isten sok égi jót nektek

 11.) Most Kővári Teréz lányom Isten veled.
Lendvai Mihállyal áldja Isten élted
Az élet tengerén békén evezzetek
A nagy áldó Isten legyen tiveletek.

 12.) Pálinkás Katalin testvérem ég veled
Én a gyászos sírnak zord ölébe megyek
Deák János férjeddel élj boldogságban
Legyen bő részetek Isten áldásában.

 13.) Isten veled jó öcsém Pálinkás Antal
A nagy ég megáldjon Czakó Máriával
Családoddal együtt Isten áldjon védjen
Benneteket semmi sorscsapás neérjen.

 14.) Isten veled hugom Pálinkás Erzsébet
Kedves jó testvérem, az Isten áldjon meg
Élj boldogan Varga József hű pároddal
Legyetek megáldva kedves családtokkal

 15.) 22 unokám most töletek válok
Nincsen már többé meg jó öreganyátok
Az Isten áldása legyen élteteken
Szálljon rá harmatként az égi kegyelem.

 16.) Nagyidai Mihály kedves keresztkomám
Tetőled is búcsúzom e gyászos pompán
Kedves komaasszony Farkas Anna párod
Ne áztassa fájó könny az orcátok.
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 17.) Másik keresztkomám Góbor Pál ég áldjon
Veled Pap Mária kedves komaasszony
Éljetek boldogan kedves családtokkal
Legyetek megáldva minden égi jóval

 18.) Végezetül összes kedves rokonaim
Alsó felső szomszédim s kedves vendégim
Bucsuzásom végső szava a tietek
A jóságos Isten áldjon meg titeket

 19.) Rep Szerelmes Jézusom, adj nyugtot testemnek
És üdvöt a mennyben én bűnös lelkemnek

Papp János 68 éves 
†1922 V/28-án temetve 29én d.u.

Oh édes Megváltóm…

 1.) Végsőt lehelt az én ajakom is immár
Itt állok bucsuzva a megásott sírnál
Röviden végezett a halál én velem
Pár napi szenvedés széttépte életem

 2.) Igaz öreg voltam 68 éves már
De mikor az ember e világtól megvál
Ifjan is vénen is nagy szomorú eset
Gyászos a sír, amely kedvesinktől befed.

 3.) Ősz fejed hová tűn, mi párnára hajtod
Ébresztő szavunkat jaj miért nem hallod
Öregségedben is derüs és jó lelked
Elköltözésén im szemünk könnyet perget.

 4.) Ne sírjatok mégse, nagy az ég jósága
Elszállított Isten egy szebb s jobb hazába
A viszontlátásig, kezdem bucsuzásom
Ki éltem végezém ezen a világon.

 5.) Özvegy Papp Ilona kedves jó leányom
Fogadjad utolsó apai áldásom
Kivánom áldja meg az ég özvegy élted
S adjon majd jutalmat a menyekben néked.

 6.) Jer te is Papp András búcsúzz el apádtól
Mert már elköltözök erről a világról
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Gyöngyösi Ilona nőddel azt kivánom
A jóságos Isten benneteket áldjon

 7.) Most kedves jó fiam, Pap János ég veled
Mert már tőled a sír gyászkeblére megyek
Megköszönöm értem tett szivességedet
Rácz Gizella nőddel áldjon Isten téged.

 8.) Pap Pál kedves fiam áldjon Isten téged
S áldja meg Halasi Viktor feleséged
Jók voltatok hozzám köszönöm ezt néktek
Mosolyogjon az ég áldással felétek

 9.) Jer most Pap Gizella kedves jó leányom
Bucsuzó karjaim most te feléd tárom
Balog Gergely férjeddel az ég megáldjon
Földi éltetekre bő kegyelme szálljon

 10.) Pap Mária lányom sírba megyen apád
Utolsó apai áldását adja rád
Kiss Illés férjeddel a nagy Isten áldjon
Éljetek boldogan soká e világon.

 11.) Kedves öcsém Pap Pál az ég legyen veled
Ami áldása van adja meg mind neked,
Hű feleségeddel szerencse kisérjen
E küzdelmes létben semmi baj se érjen.

 12.) 20 kedves unokám most töletek válok
Nincsen már többé meg jó öreg apátok.
Az Isten áldása legyen élteteken
Szálljon rá harmatként az égi kegyelem.

 13.) Összes rokonaim és jó szomszédaim
És tiszteletemre összegyült vendégim
Most már mindnyájtokkal a jó Isten legyen
Vigyétek a sírba pihenni a testem.

 Rep. Jézusom adj nyugtot lent a sír ölében
S lelkemet részeltesd a men[n]y örömében.
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Fehér Illés 40 éves 
†1922 VI/16 temetve VI/17.

Oh édes Megváltóm…

 1.) Bánatos harangszó tegnap és ma felsírt
Jelentette hogy már nekem nyitottak sírt
Mint összel a levél elsorvadt a testem
Hosszú kínok után szakadt ki a lelkem.

 2.) Ti láttátok hogy én egyre egyre fogytam
Éltem végső szakán már nem is dolgoztam
Oh hisz nem volt erőm, nagyon gyenge voltam
Mellemben én a halál csíráit hordtam

 3.) És azért szomorú az én gyászesetem
Hogy dús erőből én tovább nem élhettem
A férfikor delén koporsóba szálltam
Én a földet csak 40 évig tapostam

 4.) De meg kell nyugodnunk az égi végzeten
Lehet hogy az Isten jót akart én nekem
Több nyomoruságot én már itt nem érek
Egy jobb világ derüs csarnokába lépek.

 5.) Akivel 4 esztendőt én együtt éltem
Isten veled Buják Mári feleségem
Bocsásd meg hibáim, hisz mindennek vége
Imádkozzál kérlek naponta énértem.

 6.) Fehér István fiam és Annus kis lányom
Most már árvaságban éltek e világon
Én kedves két árvám szegény kicsiny árvák
Nyujtsa felétek az Isten áldó karját.

 7.) Kedves édes apám sír a lelked látom
Fehér István téged a jó Isten áldjon
Povazai Katalin kedves jó anyám
Legyen bő részed a nagy égi javakban

 8.) Jer Fehér Verona testvérem ég áldjon
Német János férjeddel ezen világon
Kedves családtokkal éljetek boldogan
Rátok az egekből Isten áldás[a] szálljon

 9.) Fehér Mihály öcsém tetőled is válok
Mak Verona nőddel legyen élted áldott
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Véled feleséged és kedves családod
Élje a legtisztább édes boldogságot.

 10.) Gergely István kedves apósom ég áldjon
Magas égből reád szent kegyelme szálljon
És kedves anyósom jer Bakos Erzsébet
Legyen neked kedves ez a földi élet.

 11.) Eg veled Koncz János kedves keresztkomám
Tőled is búcsúzom ezen gyászos pompán
Kedves hü pároddal élj boldog életet
Legyen az ég szerelme mindig veletek

 12.) Összes rokonaim és kedves szomszédim
És tiszteletemre jött kedves vendégim
A jó Isten áldjon most már benneteket
Fogjátok fel testem s a sírba vigyétek

 Rep. Jézusom adj nyugtot a sírban testemnek
S adj menyekben üdvöt én bűnös lelkemnek.

Horváth Mária 17 éves 
†1922 VI/29én temetve 30-án d e

Oh édes Megváltóm…

 1.) Láttatok e rózsát ágról leszakadni
A megsemmisülés karjain hervadni
Siratva csókolta a szellőnek ajka
Búsan siklott tova a napsugár rajta

 2.) Én is rózsa voltam s el kellett hervadnom
Nem lát már kék eget napsugárt az arcom
Mosolygó tavaszból sötét sírba térek
Az én dalom már bús temetési ének

 3.) Ifjuságnak édes szépséges álmai
Meleg leány szívnek égő hő vágyai
Bús szemfedő alatt itt alusztok vélem
Nincsen már ragyogó csillagom az égen

 4.) Tizenhét évemmel szállok én a sírba
Hosszan gyötört engem a halálnak kínja
Olyan volt életem, mint egy rövid álom
Sirassatok meg e korai muláson.
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 5.) Hanem megálljatok ne sírjatok még se
Lakodalom van ma a magas menyégbe
Jöjjetek leányok hozzatok virágot
Fehér nászutamra könny helyett szórjátok.

 6.) Szüzek vőlegénye: Jézusom vár engem
A kebléhez simul örökre a keblem
De mielött mégis hozzá végkép megyek
Tőletek kedvesim végső búcsút veszek

 7.) Horvát József jöjj ide szeretett atyám
Könnyező arcoddal borulj még énreám
Itt fekszik örömed gyászos koporsóban
Vigasztaljon Isten téged a bánatban

 8.) Tekints fel az égre merre lelkem elszáll
Onnan küldi reád atyám bő áldását
Köszönöm velem tett sok szívességedet
Az Úr Jézus áldjon mindenkor tégedet

 9.) Most Vincze Erzsébet szeretett jó anyám
Ki vigasztal meg téged szíved fájdalmán
Hiába virrasztál annyi éjjeleket
Mert összetörte a halál reményedet.

 10.) Amért felneveltél és hiven ápoltál
Kedves emlőiden egykoron tápláltál
Áldjon meg az Isten aki meglátogat
Viseld türelemmel amiért  bút osztogat

 11.) József és Erzsébet kedves jó testvérek
Igaz szeretettel többé nem illettek
Szeressétek hiven kedves szüleinket
Igy lesz majd az Isten mindenkor veletek.

 12.) Isten veled Horvát Imre jó nagyapám
S Mészáros Rozália kedves nagyanyám
Éltetek alkonyát melegítse által
A jóságos Isten sok áldó sugárral.

 13.) Másik jó nagyapám jer most Vincze József
S te is jó nagyanyám jer Farkas Erzsébet
Lám én elhervadtam szép piros koromban
Lássuk egykor egymást az égi szép honban

 14.) Kedves nagynénéim és jó nagybátyaim
Bucsuzom tőletek, megyek mert órám int
Kedves párotokkal s kedves családtokkal
Áldjon meg az Isten minden égi jóval.
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 15.) Most Tancsik Erzsébet kedves keresztanyám
Te is Zámbó István, kedves keresztapám
Mért a keresztségben tartottatok engem
Minden napotokat áldja a jó Isten.

 16.) Menyegzőmre eljött leánypajtásaim
Tihozzátok ezek már végső szavaim
Tartsatok emlékben s gondoljatok reám
Én is kérni fogom értetek szent atyám.

 17.) Vigyétek előre most a gyászlobogóm
Zengjétek utánnam a gyászos indulót
Szerelmes Jézusom égi vőlegényem
Vígasztald meg kedves pajtásim s vivőim.*

 18.) Összes rokonaim és kedves vendégim
És tiszteletemre összegyült vendégim
Végszab[v]amban nektek is csak azt kivánom
Benneteket i[I]sten egyenkint meg áldjon

 19.) Szűzi s menyasszonyi pártám tűzzétek fel
Menyben örvendek már a többi szüzekkel
Nyugodjatok hát meg szülők s két testvérem
Hisz Úr Jézus lett most az én vőlegényem

 20.) Csendüljön meg már most a torony harangja
A nászmenet alatt gyászt hirdessen hangja
Lakadalmi menet az mely engem kisér
Hanem a menyasszony többé vissza nem tér.

 * Aki éjjel nappal a beteg ágyamnál
Vártad betegségem jobbrafordulását.
Te is Stamfer Ferenc vigasztalódj hát meg
A miért szerettél az Isten áldjon meg
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Egy közel száz évvel ezelőtt megírt és megénekelt, elkallódott és véletlenül 
megmentett, kézzel (grafi t- és tintaceruzával) írott temetési búcsúztatókat 
tartalmazó füzethez jutottunk. Szürke, kemény fedelén csak a Búcsúzta-
tók kifejezés áll. Szerzője nincs feltüntetve. Czurnity János búcsúztatója 
indított el a nyomkövetésre. Nála jelentkezik a Szilágyi szó. Innen tudjuk, 
hogy mely település elhunytjaihoz szólnak a versek. Szerencse volt az is, 
hogy találtunk egy szilágyi adatközlőt, aki tudta, hogy abban az időben 
ki volt a kántor, azaz ki a búcsúztatók alkotója.

Szilágyi település (Svilojevo, Nyugat-Bácska, ma Apatin község) te-
metésein énekelték a lejegyzetteket (mint szilágyi lakos, illetve „telepes 
társaitól” – Szilágyi korábbi neve Telepes – búcsúzott az elhunyt. A 
település névadója Szilágyi Dezső egykori ügyvéd, politikus, miniszter 
(1840–1901) volt. A falut 1899-ben alapították.  A falunak 1948-ban 
1750, 2011-ben 1179 lakosa volt. 

A délszláv polgárháborúig zömmel magyarok lakták. A falu jellegzetes-
sége a pontossággal megtervezett és megvalósított telepítésbiztosi elkép-
zelés: minden utcája nyílegyenes, az utcák merőlegesen metszik egymást.

Molnár Emese okleveles tanítónő, helybéli lakos derítette ki (adatköz-
lő Magó Margit, Manci néni, kórustag a templomban), hogy Bremzay 
Jenőről, a falu első kántoráról, kántortanítójáról van szó, aki egy időben 
iskolaigazgató is volt a faluban. Bremzay Jenő (1884–1930) kántor Bálint 
György (1856–1931) plébánossal szolgált.

A füzet tartalmát 56 személy búcsúztatója képezi. 1920-ból 13, 1921-
ből 27 és 1922-ből 16 gyerek, nő és férfi  búcsúztatója. Nem szerint: 22 
nő és 44 férfi . A legfi atalabb 6 órát élt, a legidősebb 86 éves volt. Az el-
hunytak közül 23-an voltak 10 évnél fi atalabbak. Ezek közül 13-an még 
egy hónapot sem éltek. Közülük csak két kislány volt, a többi kisfi ú! 31 
felnőttet (14 évnél idősebbet) ért a halál (1. diagram és 1. táblázat).

Egy baptista kivételével római katolikusok voltak.
A Búcsúztató 165 oldalas. Az általános adatok (vezeték- és keresztnév, 

életkor, a házasságban eltöltött évek száma, az elhalálozás és a temetés dá-
tuma, illetve ideje (d. e. vagy d. u.) mellett, adott az az egyházi ének, amely 
valójában a búcsúztató dallama. Ezek a következők: Hol vagy én szerel-
mes… (21 eset; a Hozsannában a 146-os ének), Oh, édes Megváltóm… (20; 
247), Oh, emberi gyarló nemzetség… (7; 246), Jézusomnak kegyelméből… 
(4; Szent vagy Uramban a 241B ének), Mondj naponként és óránként… 
(2; a Hozsannában a 186-os számú ének), és Jézus az én reményem… (2; 
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Kottás Harangszó, 557-es számú ének). Az énekek megválasztása nem 
függött sem az elhunyt nemétől, sem a korától.

Minden búcsúztató első strófái általánosak. Van, hogy az elhunyt 
szól az egybegyűltekhez, de a fordítottja is megtalálható. Ez lehet 3, de 5 
strófa is. A folytatásban már a halott szól – gyerekek esetében: elsőnek az 
édesapjához, majd az édesanyjához, testvérekhez, nagyszülőkhöz, kereszt-
szülőkhöz. A búcsúztatót egy általános versszak zárja. Felnőtt esetében 
megjelenik a: házastárs, gyerekek (külön-külön strófa), édesapa, édesanya, 
após és anyós, koma, helybéliek. A felnőttek búcsúztatójának ugyancsak 
általános versszak van a végén. Egy-egy temetésen leggyakrabban 10-14 
strófás volt a búcsúztató (2. táblázat).

A sok kisgyerek búcsúztatója csakúgy, mint a felnőtteké, változatos. 
A befejező strófákról ez már nem mondható el.

Esetleg kis eltéréssel általában ugyanaz a szöveg:

Összes rokonaim és szomszédaim
És tiszteletemre jött vendégeim
Áldjon meg az Isten benneteket
Most megásott síromba vigyetek;

vagy:

Összes rokonaim és szomszédaim
És tiszteletemre jött kedves vendégeim
Az Isten veletek és mondjátok velem
Dicsértessék Jézus mindörökké Amen;

vagy:

Összes rokonaim és szomszédaim
És tiszteletemre összegyült vendégim 
Most már mindnyájatokkal a jó Isten legyen
vigyétek a sírba pihenni a testem;
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vagy:

Összes rokonaim és szomszédaim
És tiszteletemre összegyült vendégim
Immár véletek is a jó Isten legyen
Most már vigyetek el a síromba engem;

vagy:

Összes rokonaim és szomszédaim
És tiszteletemre összegyült vendégim
A jó Isten áldjon most már benneteket
Fogjátok fel testem a sírba vigyétek;

vagy:

Összes rokon és szomszédaim
S megtisztelő kedves vendégim
Az utolsó szavam tietek
A jó Isten legyen veletek;

vagy:

Összes rokon és szomszédaim
S megtisztelő kedves vendégim
Fogjátok most már fel kihült testemet
S vigyetek aludni nyugvóra engemet.

De van merőben más tartalmú is:

Jézus József és Mária, hozzátok szól most imám
Adjatok helyt közöttetek az örökös hazában
Hogy mondjam szüntelen nagy az én Istenem
Földön és égben Amen.
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1. diagram. A búcsúztatott személyek életkora (év) és száma

versszakok száma 5–9 10–14 15–19 20–24 25–
gyakorisága 4 30 14 7 1

2. táblázat. A versszakok száma és azok gyakorisága

Mit tudunk meg az elhunytról a búcsúztató szövegéből?
A legfi atalabb elhunyt Kazimity Mária volt, aki 6 órát élt (a szövegben 

2 hetet is említ), míg a legidősebb özv. Bálint Teréz volt a maga 86 évével. 
Ki ápolta; meddig tartott a szenvedése (hirtelen, 4 év szenvedés után…); 
családi állapota (nős, férjezett, özvegy); hány családja volt, volt-e nevelt 
gyereke (a legnépesebb: 10 gyereke, 40 unokája és 5 dédunokája volt); 
meddig volt özvegy; ha volt fogoly a családban, ki az, esetleg hol fogoly; 
egy elhunytnak tengerentúli rokona is volt; rózsafüzér-társulati tag volt-e, 
foglalkozása – tűzoltó, képviselő, harangozó; mikor született (a szabad-
ságharc évében született); ketten húsvét napján hunytak el.

Volt, aki a „pompán” bánta meg, hogy „Az utolsó útra nem készült el 
lelkem”, azaz gyónás vagy a betegek szentsége nélkül távozott.

Továbbá megtudtuk, hogy az elhalálozás másnapján, esetleg harmad-
napján volt a temetés. Egy internetes öröknaptár segítségével megállapí-
tottuk, hogy a hét minden napján temettek: hétfőn és kedden 5-5, szerdán 
8, csütörtökön 3, pénteken 8, szombaton 12, míg vasárnap 13 temetés 
volt. Két esetben nem jegyezte be a kántor, hogy mikor lesz a temetés.
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HALOTTI ANYAKÖNY V

A Búcsúztatóból szerzett ismereteket a halotti anyakönyvek adataival 
egészítettük ki, teljesebb képet adva egy-egy eltávozóról.

A Búcsúztató első bejegyzése az 1920. július 30-ai temetésre vonatko-
zik, az utolsó pedig 1922. június 28-ára. Ez idő alatt a halotti anyakönyvbe 
89 személy távozását dokumentálták. Bremzay füzete 56 személyhez szól. 
Az anyakönyvezettek közt van két, az orosz fronton 1914-ben, valamint 
1915-ben elesett katona is.

Az anyakönyvbe bejegyezték az elhalálozás napját, az elhunyt vallá-
sát, családi állapotát, (olykor) a foglalkozását, a halál okát és idejét is. A 
családi állapotot, vallási hovatartozást és a halálokot az 1. táblázatban 
tüntettük fel.

A legkritikusabb időszak a hajnal és a késő este volt. Ekkor haltak meg 
legtöbben. A halotti anyakönyv adatai szerint hajnali 1, 5, délelőtt 9, 11, 
déli 12, 13, 14, valamint 24 órakor nem halt meg senki sem (3. diagram).

3. diagram. Az elhalálozás órája a nap folyamán

Vajon mi okozta halálukat?
A gyerekek esetében a veleszületett gyengeség és a frász volt a leggya-

koribb (10, illetve 7 eset). És volt, aki szamárköhögésben halt meg.
Az idős felnőttek végelgyengülésben (7 eset) hunytak el. Idősek és 

fi atalabbak is gyakran a TBC (7), az agyvérzés (7), vagy a tüdőgyulladás 
(7) áldozatai lettek. Egyéb betegségek is halált okoztak (tífusz, vérmér-
gezés). Korunk betegségei, a szívelégtelenség, infarktus, vagy a rák csak 
elvétve jelentkezett.
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Joggal feltételezzük, hogy a szóban forgó füzet a kántor úr munkássá-
gának csak egy része. Mire alapozzuk ezt?

 Az első bejegyzés 1920 júliusában, az utolsó 1922 júniusában történt;
 csak három év búcsúztatóit tartalmazza;
 a füzet tele van írva;
 Bremzay1922-ben mindössze 38 éves volt – 46 évesen hunyt el.

Bremzay Jenő kántortanító nyughelye Szilágyin
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ÉNEKEK

Hol vagy, én szerelmes

Oh édes Megváltóm 
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Oh emberi gyarló nemzetség

Jézusomnak kegyelméből
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Mondj naponként és óránként

Jézus az én reményem
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