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Torra főzni : kegyeleti cselekedet
Mindenszentek a szeretteinkre való emlékezés kiemelt alkalma – étkezéskor is

• Az emberi élet utol-
só fordulóját kísérő 
szokások értékrendet, 
érzelmeket és tettre-
készséget mutatnak. Az 
egymáshoz tartozók a 
feladatokat megosztva 
vállalnak sorsközös-
séget a hozzátarto-
zók fájdalmával, és 
az ilyenkor szokásos 
tennivalók átvállalásá-
val tehermentesítik a 
veszteséget szenvedő 
hátramaradókat. Legfő-
képpen pedig megadják 
az elhunytnak a végső 
tiszteletet, jelképesen 
feltarisznyálva arra az 
útra, amelyre minden 
halandónak el kell 
egyszer indulnia. Az 
elhunytjainkra való em-
lékezés kiemelt idején 
a toros hagyományokat 
és a halottak-napi kí-
nálkodás cselekedeteit 
idézzük fel.

A rendtartó székely faluban 
mindenki életét elkísérték 
a temetkezési rítusok. Úgy 

kapták vissza a szolgálatot a falus-
társaktól, ahogyan azt a közösség 
rendje a mindenkori jelenre előírta.

Útravaló és vigasz
a maradóknak

A kereszténység előtti időkben áldo-
zati jellege volt a tornak. A szertar-
tásosan, rendszerint a hant mellett 
elfogyasztott étkekben, lakomákban 
egyként benne volt az ősök tisztele-
te, illetve a korai idők szokásmarad-
ványa: a halott mellé temetett áldo-
zati étel, illetve állatáldozat emléke. 

A pogány kori rítusok lassan 
teret veszítettek a kereszténység el-
terjedésével, megszűnt a temetőben 
torozás szokása is, de a téltemető, 
farsangi hagyományok néhol még 
felvillantanak belőlük.

A halottas háznál vagy más kö-
zösségi térben történő torozás vi-
szont tartja magát. Ha változott, és 
más körben is tartják meg, ennek is 
megvan a maga áldozati jellege: egy 
utolsó közös étkezésen feleleveníte-
ni az eltávozott emlékét. A még „va-
lamit tenni érte” jórészt a hozzátar-
tozóknak szól, közösségben oldani 
a veszteség fájdalmát, és a köszönet 
mellett vigasztalódást kívánni szá-
mukra.

Régen a falvakon nem tartottak 
nagy tort, otthon, szűk körben to-
roztak. A Homoród mentén például 
juhot vágtak, abból főztek, és ke-
nyeret sütöttek. A táplálékokat nem 

a halottas háznál készítették el: 
rokonok, komák és feleségeik fog-
tak össze a gyászolókért. Egyfajta 
kegyeleti cselekvés volt az ilyenkor 
szokásos adományozás is, élelem-
mel segítették a halottas házat, 
hogy elő tudjanak készülni a torra: 
tyúkot, lisztet, cukrot, tojást és más 
olyan alapélelmiszereket vittek az 
asszonyok, ami a jellegzetes toros 
készítményekhez, a kalácshoz, ke-
nyérhez, leveshez, tokányhoz, más 
helyütt a töltelékes káposztához 
kellhetett. 

Manapság nem csak a távolabb-
ról érkező rokonokat, avagy férfi akat 
hívnak meg a rendszerint kultúrhá-

H I R D E T É S




