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AFórumTársadalomtudományiSzemleelőzőkétszámában2 közöltírásaimbólvélhetőenkiderült,hogyazazokbanisvizsgáltközösség(egynagyjából400fősaprófalu)vallásossága–mindtárgyi,mindszellemitekintetben–sokszínűséggel,gazdagváltozatossággaljellemezhető.AkatolikusBaracasajátfalusiterét,tágabb,kistájikörnyezetét
nemhomogéntérkéntérzékelte,érzékeli,hanem–különösena20.századközepéig
– maga is különböző objektumokkal, jelekkel szentelte meg. Szellemi életét tekintve
vallásos megnyilvánulásai – többek között és leginkább – gazdag énekrepertoár formájábanöltöttektestet.
Avallásoséletejelenségeiaközösségtörténetbezökkenőmentesenilleszkedtekaz
1950-esévekig,éskorlátozottformábanugyan,mégisfolytonosságukatmegnemszakítvatúléltékaszocializmusévtizedeitis,máigléteznek.Baracaa20.századvégéig
erősenvallásosfalukéntéltakörnyezőtelepülésekalkottaegységköztudatábanis.A
vallásosnépéletetsemhagyta,hagyjaérintetlenülatelepüléstársadalmánaknagyfokúátalakulása.
Több helyütt volt már módomban hosszabban írni a folyamatról, amelynek lényege
abbanáll,hogyaz1990-esévekreakb.400főstelepülés90%-ban„elcigányosodott”.
(Gecse2006.)ez–acigánynépességrészéről–nembeköltözőketjelent,hanemazt,
hogymintegy80évalattnéhánycigánycsaládilyenmértékbenelszaporodott,nagyjából
annyira nőtt a számuk, ahányan a nem cigányok közül városokba költöztek Baracáról.
Fontos,avallásgyakorlásszempontjábólismeghatározó,hogyakétnépesség–ahogy
maguknevezikmagukat:cigányokésparasztok–többévtizedeélegymásmellett,amindennapiéletrészelettaköztüklevőkülönbségekészlelése,megszokásaésahatárok
tiszteletben tartása. A vallásgyakorlásban is erősen különböznek – és ezt is tudják
magukról,egymásról.A„parasztok”vallásossága–atelepülésbel-éskülterületénszakráliskisemlékekrévén,atemplomonbelülszobrok,terítők,miseruhák,oltárkép,egyéb
kellékekáltal–tárgyiasultformátisöltött.vallásoséletükjellemzőjeaszertartásokhozs
kialakultrendjükhözvalóragaszkodás.Amunkafontossága,erkölcsiértékvoltajellemzi
őket a hétköznapokban, az élet profán oldalán, de ez átsugárzik a vallási életbe is. A
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templom,mintennekközpontieleme,értékrendjükszerintakülvilágfelévallásoséletük
rendezettségétjelzi.rendbentartásamindigisaközösségkulcskérdésevolt.
Acigányokraisjellemzőmártöbbmintegyévszázada–azanyakönyvibejegyzések
istanúsítjákezt–,hogyéletükháromnagyfordulópontját,aszületést,házasságotés
haláltazegyházáltalmegszentelveélikmeg.ámsohanemjellemezteőketaparasztokéhoz hasonló mértékű templomba járás, és ezt a különbséget is számon tartja a
(cigány–paraszt)kollektívtudat.
Az egymás mellett élésnek olyan kifinomult gyakorlata alakult ki a településen,
amelyakülsőszemlélő,egyidegenszámárabizonyáranemazonnallátható.
Jelenlegafalunakilyenplébánosavan,akinemcsupánmesszirőljött,hanemtulajdonképpennemisélott.Személyérőlfontoselmondani,hogyarozsnyóipüspök1997benneveztekibaracaiplébánosnak,denemköltözöttafaluba,nemfoglaltaelaparókiát,ugyanistöbbitársávalegyüttuzapanyiton(uzovskáPanica)élegyháziközösségi
házban. valamennyien osztrák állampolgárok, és missziós célból érkeztek délSzlovákiaterületére,azzalanemtitkoltszándékkal,hogyavoltszocialistaországhitéleténekmegújításábansegítsenek.
Atelepüléséletéhezígymindösszehárompontonkapcsolódik:azemberéletfordulóinakszertartásain,aszentmisékenatemplombanésaziskolaihittanórákon.ez,hogy
aplébánosnemlakikafaluban,korábbanBaracávalmégsohanemfordultelő.
A szentmise háromnyelvű: német, szlovák és magyar. A plébános a mise állandó
részeitrészbenmagyarul,részbenszlovákulolvassa,németülprédikál,valamelyik„hittanosgyerek”fordítjamondatonkéntmagyarra.Amisevégénszlovákulhirdet,eztsenki
nem fordítja le, mise után a kántor mondja el a szlovákul egyáltalán nem értőknek,
hogy mit hallott. nagyobb probléma mégsem e vegyes nyelvezet, hanem az énekes
miserészekmiattalakulki.Akántorésazidősebbasszonyokmintegy40-50éveélnek
a népénekek és az egyházi zene napjainkra harmonikus egységgé formálódott zenei
hagyományánakvilágában.Agyakorlatbanezaztjelenti,hogykb.500egyháziéneket
ismernek,ésezeketazegyháziévsoránaktivizálnitudják,azazmindegyiketamegfelelőalkalomhoz(ünnephezvagyhétköznaphoz)kötikéséneklik.(Arepertoármainapig
tartó aktív használatáról is szót ejtek a Fórum Társadalomtudományi Szemle előző,
2010/3.számábanközölt,„Ittidegenkántorsoseénekelt”címűírásomban.)
ezzelszembenállazidegenplébános„modernizációs”törekvése.Amintarramár
utaltam,őolyanelőzetesinformációkatkapottazegészországról,hogyahitélet,avallásosságválságbanvan,azembereketbekellcsalogatniatemplomba.eztafeladatot
oldjameg–látszólageredményesen–agyerekekkel.Agyerekek,figyelembevévea
település etnikai és korösszetételét, cigány gyerekek. A faluban tanító pedagógusok
véleményévelisalátámaszthatóazamegfigyelés,hogyagyerekekcsakaddigtemplomjárók,amígaziskolaihittanraisjárnak.Akésőbbiekben,fiatalfelnőttkorukranem
válnaktemplomjárómódonvallásossá.
ezekagyerekekabefogadóiamodernizációstörekvéseknek,őkéneklikagitárral
kísértifjúságivallásosénekeket.Amellett,hogyezegyteljesenmászeneiműfajtvisza
templomba,arraisfénytderít,hogyakéttemplomjárókorosztályegyáltalánnemhat
egymásra. Az ifjúsági énekek a mise hagyományos rendjében nem kapnak szerepet,
ezért alkalomszerűen hangzanak fel – a „másik”, a tradicionális zenei rend mellett.
Időnkéntolyanhelyzetiskialakul,hogyakétkorosztály„egymásnakfelesel”,megküzd
amegszólalásjogáért.Megfigyelhető,hogymígazidősebbekszámáraazegyháziév
rendje egyfajta zenei rendtartás is, a fiatalok – tekintve a kisebb énekrepertoárt3 –
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nem rendelnek egy-egy ünnephez különböző énekeket, hanem mindig ugyanazokat
éneklik.
ez a kettősség a templomhoz mint szakrális térhez való viszonyulásban is tetten
érhető. A település belterületének legkiemelkedőbb dombján álló, fehér falú klasszicistatemplomafaluképdominánseleme.külsőfelújításáralegutóbb1929októberébenkerültsor,amikortetejétamaismeglevőpaláracserélték.Belülről1999-benújítottákfel,afalubeliekésafalubólelköltözöttegykorilakosokadakozásából.Azoltáron,
aszószéken,azorgonánésastációképekenkívülbelső„felszereltsége”falubeliekadományaibólgyűltössze.Azoltárképetnagyböjtidejénhelyettesítőböjtioltárképisebbe
asorbailleszkedik:1947-benfestettealukácscsaládhálából,mertfiukszerencsésen
túléltegybalesetet.valamennyiszoborisafalubeliekadománya.Igazugyan,hogya
templomba ma is járó falubeliek nem mindegyik korát ismerik, azt azonban minden
esetben számon tartják, hogy kinek az ajándéka. (ezekről is szót ejtek a Fórum
TársadalomtudományiSzemle2010/2.számábanközölttanulmányomban.)ezarrais
utal,hogynemcsupánazttartjákfontosnak,hogyatemplomszerepéhezméltómódon
legyenellátvakellékekkel,hanemaztis,hogyezta„felszerelést”sajáterejükbőladják
össze,ugyanakkorazadományokjelezzékatemplombanisafalutársadalmánakbelső
tagoltságát. Még inkább jelzi ezt a templomi textilek (terítők, miseruhák, karingek,
kehely-éskereszttakarókstb.)számontartása.Azösszes–háromszáználtöbbdarab
– textil alig 13%-ának nem ismerik a készítőjét, ajándékozóját. ebből is következik,
hogyatextilekhasználatánakpontosanszabályozottrendjealakultki,mindendarabhozhozzárendelődöttegyhelyatemplomonbelülésegyalkalomazegyháziévsorán,
aholésamikorszerepétbetöltheti.valójábanennekagazdagtemplombelsőnek–a
zenei repertoárhoz hasonlóan – az idősebb asszonyok és a kántor számára teljesen
másjelentésevan,mintaz„ünnepi”templomjáróknakésazidegeneknek.Mígazidősebbekafolyamatot,afiatalokésidegenekapillanatotérzékelik,hiszenannakelőkészítésében,munkáibannemvesznekrészt.
ugyanezaszembenállásjelenikmegazöltözködésben.Amalegidősebbnemzedék
számáraatemplombajáróruhavalamennyiközülalegrangosabb.Másünnepekenés
főkéntmáshelyekenezeketnemviselték.Azidősasszonyokruhájahagyományosan
fekete. ezen belül azonban nagyon pontosan számon tartják, hogy melyik ünnephez
melyikfajtaruhavaló.(csupánnéhánypélda:aszélénháromnyomottcsíkosfekete
kendőt–„ternókendőt”–csakahónapokelsővasárnapjainésnagyünnepeken,karácsonyelsőnapjánéshúsvétvasárnapviselik.Búcsúkorfeketekosztümöt,évközivasárnapokonegybeszabottruhátvesznekfel.Mindenhónapelsővasárnapján„vontfeketében”mennekatemplomba,tehátruhájuknakaprófehérvagyegyébszínűmintája
sem lehet. Téli időszakban ugyanez vonatkozik a kabátra.) ezzel szemben az idegen
(nemfalubeli)fiatalok,gyerekekruhája–ámgyakranafalubeliekésem–nemköveti
ahagyományosrendet,utcaiviseletjellegevan.ebbena„kivetkőzésben”aplébános
is aktívan részt vesz. Az asszonyok között – nem pozitív értelemben – beszédtéma,
hogyaplébánosreverendahelyettnemegyszerutcairuhábanülbeagyóntatószékbe,
seztnemtartjákpaphozméltónak.ugyanakkoraplébánosésafiatalokazttartják,
hogyimádkozniakárhol,akárhogy,sőtakármilyennyelvenlehet,ezértazáltaluk„cifrálkodásnak”tartottöltözködésirendnekszámukrasemmijelentőségenincs.
Továbberősítiésegybenjelzieztakétféleérzékeléstakialakultülésrendis:azidős
asszonyok (zömében ők a rendszeres templomjárók) mindkét oldalon a két leghátsó
padsortfoglaljákel,ahogyaztarégirenddiktálja,melyszerintafiatalokelöl,azidő-
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sekhátulülnek.ígyatemplomnagyobbikrészeévközivasárnapokon,hétköznapokon
legtöbbszörüresenmaradna...Azutóbbi20évbenezeketahelyeketahitoktatókfoglaljákel,magukmelléültetikagyerekeketis.ígyazelsőéshátsópadsorokközöttiüresenmaradósorokjelzikatemplomteréhezvalókétfélehozzáállást,azt,hogybáralegalább kétféle vallásos ember ugyanabban a térben gyakorolja vallását, de teljesen
különbözőterekbenérzimagát.
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1. kép. egytemplomban–kéttérben.(Aszerzőfelvétele.)

Baracavallásoséletemanapság–afentmondottakatáttekintve–összetettfogalom.
Alakítója, a „faluközösség” legalább három részből, vallását, hitét három különböző
módon megélő és gyakorló embercsoportból áll. A faluban élő cigányok mindig saját
törvényeikszerintgyakoroltákakatolikusvallást,igazodtakhozzá,deéletükbencsak
anagyfordulókalkalmávaltartották,tartjáknélkülözhetetlennek.ezaviszonyulásuk
lényegébenamainapigjellemző,ésegy-kétkivételtőleltekintveagyermekkorihittanoktatássembefolyásolja.Aparasztok1940utánszületettvalamennyigenerációjama
„a maga módján vallásos”.4 ebbe a formába a hagyományos vallásgyakorlás elemei
közülaztartozikbele,hogyalegnagyobbünnepekkorelmennekatemplomba.Aharmadiktípustahagyományosvallásgyakorlásfolyamatosságátőrzőkalkotják.Azőesetükbenegyintenzív,közösségivallásoséletelhalványulásátkövethettükvégigaz1930as, 1940-es évektől napjainkig. ez az elhalványulás nem formaváltást jelent, hanem
bizonyos jelenségekhez való merev ragaszkodást. Tomka Miklós hívja fel a figyelmet
arra, hogy a formaváltás nem azonos a hanyatlással. (Tomka M. 2007, 147. p.) Az a
jelenség,amellyelBaracántalálkozunk,számosmagyarországivallásszociológiaivizs-
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gálateredményévelrokon.TomkaFerencírásábansorbaszedi,jellemziéselemziazokatazállomásokat,amelyekegy-egyvallásosközösségéletébenabaracaihozhasonló,önmagátmárcsakformákbanmegmutató„vallásgyakorláshoz”vezetnek.(TomkaF.
1991.) A fent leírtakban (öltözködés, templombelső rendje, felszerelése textilekkel,
ülésrend) felismerhető a cselekvésmodellek kialakulása, normává válása, megmerevedése,azazazintézményesülésfolyamata,majdatradíciókétségbevonhatatlanigazsággá,axiómáváalakulása.ezvonjamagautánnapjainkvallásgyakorlásánakkiüresedését, ami Tomka Ferenc szerint természetes jelenség, hiszen „minden (...) intézményesült embercsoport, amely kodifikálta saját cselekvési előírásait, természeténél
fogvakésik”.(TomkaF.1991,32.p.)Akésésmértékeakkor„egészségtelen”,haaz
intézményesültközösségnormáiközöttnemszerepelamegújítás,hanemörökkévalónak tartják a hagyományos viszonyokat, elvárásokat, és mindenáron síkra szállnak
védelmében. (Az esetleges újító törekvésekkel szemben is.) Ilyenkor már magát a
közösségetiscsakezazerőskontrolltartjaössze.ezzelazállapottaltalálkozhatunka
maistemplomjáróidősebbbaracaiasszonyokesetében,akik„társadalmiviselkedésében”nema„megtartóhagyomány”,sokkalinkábbazegyénterősenkorlátozó„megkötőhagyomány”érvényesül.5 (nehézlenneeldönteni,hogyanalakultvolnaezafolyamatakkor,haa20.századmásodikfeleszocializmusnélkülteltvolna.)Amagyarországi vallásszociológiai vizsgálatok következtetéseivel összhangban Baracán is „...a
faluközösségtagjainakegyrészébőlteljesenhiányzikaszemélyesátélés.Alátszatáltal
becsapottlelkipásztorokennekellenéreolykorsemmitnemtesznekahelyzetmegváltoztatásánakérdekébenmindaddig,amígahomokvárösszenemdől”.(TomkaF.1991,
62.p.)Baracaesetébenaplébánosokésafaluviszonya,kommunikációjakb.1989
ótamégtovábbbonyolítja,nehezítiavallásgyakorlást.BálintSándor1944-benafalu
tágabbkörnyezetétolyanvidéknektartotta,amely„...hitéleténekmajdezerévesfolytonosságábanvisszatükröződnekésnapjainkighatnakamagyarkatolikusszellemtörténetlegjellegzetesebbáramlatai”.(Bálint1944,95.p.)ebbeakörnyezetbeilleszkedve
Baracasohanemtartozottazegyházilagellátatlanfalvakközé(deeztláthatjukakántortanítókműködésébőlis),nemistartozhatott,mertparókiájántöbbszomszédosfalu
katolikusait anyakönyvezték. A falu népe már az 1930-as években sem támasztott
különös igényeket plébánosával szemben, ám bizonyos elvárásoknak nagyon is meg
kellettfelelnie.valamennyifalubanszolgálópapraúgyemlékeznek,hogy„volthibája,
embervolt”,depozitívanértékelikőket,mertszerepüketbetöltötték.Azellátottságot
nemtudtákmegzavarniazelső,majdamásodikvilágháborútkövetőegyházjogiviták
és az egyházmegyei hovatartozás bizonytalansága sem. (Salacz 1975.) Az 1980-as
évek végén vált érezhetővé Baracán a szlovákiai magyar katolikusság egészét érintő
probléma: a paphiány. (Szlovákiában a magyar papság száma sokkal kisebb, mint
amennyit a magyar kisebbség aránya megkövetelne; lásd Gyurgyík 1991; Molnár
1991.)nemmagyarnemzetiségűpapok–atendenciánakmegfelelően–márkorábbanisműködtekBaracán,devalamennyienjólbeszéltekmagyarul.1989-benhelyeztékafalubaazelsőolyanszlováknemzetiségűpapot,akinemtudottésnemisakart
megtanulnimagyarul.Azőidejébenaszertartáskétnyelvűvévált,báraszlovákliturgikusszövegeketatemplombajárókközülsenkinemértette.Agyónásnyelveisvegyessévált:amitahívekmagyarulmondtak,arraapapszlovákulválaszolt.nemkétséges,
mennyiretöltötteígybeafunkcióját.Mégsemez,hanemsokkalinkábbaplébános–a
falubeliekmegítéléseszerint–„rendetlen”életmódja(leginkábbaparókiaépületének
elkezdett, de soha be nem fejezett felújítása) tette őt negatív szereplővé. 1997-ben
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nevezte ki a rozsnyói püspök baracai plébánosnak a már említett osztrák missziós
papot,akimaisafalubanszolgál.„Természetesen”ősemtudmagyarul,szlovákulmár
viszonylagjólbeszél,ámagyónástovábbrais„kétnyelvű”.
A„hagyományosan”vallásosfaluvallásoséletébenezekazintézkedések,aplébánosokilyenjellemzőisokkalsúlyosabbés„eredményesebb”csapásoknakminősültek
akorábbiaknál,ráadásulakkor,mikorazországban–más,voltszocialistaországokkal
együtt–avallásüldözéshivatalosanismegszűnt.
nemállíthatjukazonbanmindezekellenéresem,hogyBaracavallásosélete(azidősebb,templomjárókorosztályttekintve)pusztánakülsőbeavatkozásokhatásáravált
formálissá.Jóllátható,hogymáraz1930-as,1940-esévekbentársadalmipresztízsértékeisvoltpl.egy-egytemplomiszoboradományozásának.
ezekkelajelenségekkelpárhuzamosanlétezikacigányokvallásossága.Mivelakét
népességegytelepülésenélésénekimmárévszázadosmúltjavan,természetes,hogy
egymást vallásosság tekintetében is jól ismerik, ugyanakkor egymás viselkedésére
valamiképpenreagálnakis.Bizonyosszempontbólakételtérőmentalitásúnépesség
egyformánreagál,illetvenemreagálazutóbbihúszévegyháziváltozásaira.Aparasztok–jólláthatóan–sajátvallásosságukatviszonylagmerevenőrzik,továbbéltetikaz
1940-esévekbenrögzültműfajokat,viselkedésmódokatmais.Acigányokidőszakosan
(gyerekkorukban) befogadói a vallásosság újszerűbb formáinak, ám felnőttkorukban
azokhoz a viselkedésmintákhoz térnek vissza, amelyeket örököltek. lényegében ők
azok,akikvalamennyieddigemlítettjelenséghatásánakkivannaktéve:avelükegy
faluban élő, „konzervatívan” vallásos parasztok, az újító plébános külső hatásának,
valamintsajátbelsőigényük,valláshozvalóviszonyuknormáinak.
Ajelenlegiplébánosakarataellenéresértmegkialakultésműködőetnikaiviszonyokat, ezekből fakadó magatartásformákat. A mai napig aktívan templomba járóknakmártöbbszörmegfogalmaztaaztakifogását,hogyragaszkodásukkalavallásosságrégebbiformáihoz(pl.azénekekrendjéhez,azorgonához,atemplombelsőterének gyakori rendezéséhez, díszítéséhez, kellékeihez) tulajdonképpen kirekesztik a
templombólagyerekeket–akiktermészetesen–cigánygyerekek.Aszentmisékena
plébánosvelükénekliagitárralkísértifjúságiénekeket–mígazorgonávalkísérténekeknél soha nem kapcsolódik be. A zenei rend szempontjából a templom tehát a
szentmisealattküzdőtérréválik,aholazún.régistílusazún.újstílussalküzdamegszólalásjogáért.
zavartazokoz,hogyegytekintélyeskívülálló(falusiközösségekrőlmaiselmondhatjuk, hogy a papok és tanítók a helyi értékrendben rangos helyet foglalnak el) a
parasztokról–amegfogalmazottvéleményeknyomán–nemtudmástelképzelni,mint
hogy a cigányokkal előítéletesek és kirekesztőek. évről évre vannak pedig köztük (a
cigányszülőkésaplébánosközött)közvetlenütközésekahittanórákmiattis.Ahitoktatók személye már eddig is gyakran változott, és akik szlovák énekek tanításával is
próbálkoznakBaracán,ellenállásbaütköznek,olyannyira,hogyaszülőkilyenesetben
nemengedikhittanraagyerekeiket.
A cigányok viselkedésében is megragadható, abbeli véleményüket meg is fogalmazzák,hogynekikez (anemgyakori,rendszerestemplombajárás)avallásosságuk.
Aparasztokeztközvetlenülésévtizedekótatapasztalják,ennektudatábanfogalmazzákmegaplébánosfelé,hogyacigányoksohanemlesznekvallásosabbak,sohanem
lesz a templomi szertartás igazán fontos számukra. Mindkét etnikum ismeri egymás
ilyen tulajdonságait is, hiszen csakúgy, mint pl. a munkához való viszonyulásban, a
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római katolikus valláshoz való viszonyulásban is évtizedekig láthatták egymást, egymásbanönmagukat–ésfőkéntaköztüklevő,sohamegnemszűnő,detiszteletben
tartotthatárt,különbözőséget.
Számomraúgytűnik,ekisfaluéleténekisnagyonmessziremutatótanulságaivannak.egyrésztazért,mertegyilyenkisközösségisnagyonösszetettbelsőéletű,másrésztazért,mertatársadalmihatóerők,kulturálishatásokerőterelehet.(Arraakihívásraispélda,amelyet–dél-Szlovákiaszámosvidékén,demásországokbanis–az
egyházszámáraavidékekentöbbmintszázéveélőcigánysághite,vallásgyakorlása,
jelent.)
Azidegenplébános–ittúgytűnik–erősebbenmaradidegen,mintamennyireplébános tud lenni. Szinte esélytelen, hogy a helyzet többszörösen összetett erővonalai
közötteligazodjék.
egyszlovákiaifalubakerült,aholastatisztikákszerint100%-banmagyarkisebbség
él,deazmárcsakbelülrőllátszik,hogyamagyarokkisebbségakisebbségben,merta
többségeta(magyaranyanyelvű)cigányokalkotják.Mindamellettacigányokigazodási
pontkénttekintenekaparasztokra,avallásosságbanis.Aközösségenbelüliszerepek
úgyvannakelosztva,hogyavallástárgyivilága,avallásiéletszervezéseaparasztoké,
csakúgy,mintagyakoritemplombajárás.
A parasztok vallási életük tekintetében korábbi viszonyok között szocializálódtak.
Mikormégéletképesközösségkéntéltek,megszokták,hogyvallásosfalukéntpapjuk,
kántorukvan,atemplomaz„övék”,azzaltörődniükkell.ezzelamentalitássalélnek
mais,nemérzikigaznakmagukranézveazt,hogyaszocializmuséveialattelvallástalanodtak, hiszen többek közt épp emiatt érte őket sok hátrányos megkülönböztetés.
ráadásulmagyarnemzetiségűek,ésennekavallásosnépéletbenkülönjelentésevan.
Abúcsújáróhelyektekintetébenpéldáulegészenaközelmúltignemszűntmegazegykori egri egyházmegyéhez tartozás hatása (egri, mezőkövesdi, szentkúti szervezett
búcsújárások).egyáltalán:avallásgyakorlásfolytonossága(mégakkorsem,haakiüresedésjeleitmutatja)ésalakosságmagyarságtudataaszocializmuséveialattsemszakadtmeg.
ugyanakkorajelenlegiplébánosviszonyulásábólaztérzik,hogyőkmárnemszámítanak.Biztosanközrejátszikebbenazis,hogyvalóbanazidősebbkorosztályokhoz
tartoznakvalamennyien.Aszocializmusidejénafalutpusztulásraítélték,közigazgatásiönállóságátelvették.késleltetveeztélikmegmaazegyházban.Aközösségerejének
maradékával, az elköltözöttek bevonásával 1999-ben önerőből, adakozásból megoldották a templom teljes belső felújítását. Arra számítottak, hogy a külsőben segítségükreleszaplébános,deezmainapignemkövetkezettbe.épültviszontegykistemplomaszomszédosBátkában,egyerősenreformátustöbbségűfaluban.
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2. kép. AbátkiSzentJózsef-templomfelszentelése2008.június21-én.(Aszerzőfelvétele.)

Azutóbbihúszévalatttöbbszöristeljesenfelújítottákazuzapanyititemplomot.Fügében,
amiBaracafiliája,idén,2010-bensorkerültatemplomteljeskülsőfelújítására.
3. kép. Afrissenfelújítottfügeitemplom2010nyarán.(Aszerzőfelvétele.)
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A„maradék”közösségtudatábanezekajelenségeknemtudnakmásértelmetkapni,
minthogyisméthalálraítéltékőket.erősellentmondáskéntélimeg,hogyazegyház
gazdagsága(Baracahatárábanmintegy30hektáros,bérbeadássalhasznothozóföldbirtok)Baracárólszármazik,demásholhasznosul.
AzidegenplébánosolyanértelembenkerültBaracánkettősűrbe,hogyaközösségnekazzalarészével,amely„meghálálná”,értékelné,hasajátpapjánakérezhetnéőt,
nemfoglalkozik,azarészeviszont,amelyiknekformálásábaévekótasokenergiátfektet,ennekminimálishatásátsemmutatja.Baraca–cigányésnemcigánylakóitisbeleértve–azegymásmellettéléskifinomult,érzékenygyakorlatánkívülabbanisegységesarculatú,hogyplébánosátnemérzi„sajátjának”,mégpedigugyanazonoknálfogva:
mertnemélafaluban,üresenállaparókia.
eztamegítéléstazonban–véleményemszerint–semmiképpnemírhatjukazelvallástalanodásszámlájára.Inkábbmagyarázhatóavallásosságmegújulásánakhiányával,egykorábbinormarendszerérvényesülésével.
Azegyiklegfrissebb,amagyarországiésszlovákiaiviszonyokat,azottélőemberek
vallásosságátésavalláséletükbenbetöltöttszerepétösszehasonlítóelemzésszerzőjearraakövetkeztetésrejutott,hogyaszekularizációselméleteketavalóságnemigazolta.„Alighanemelsietettvoltazafeltételezés,hogyanemzetiésaglobálistársadalomműködéséhezegyáltalánnelenneszükségközösértékekre.(...)Haviszontszükségvanbizonyosközösértékekre(...),akkorezekmegalapozásanemvárhatóazértékmentessé(mertcsupánlebonyolítórendszerré)válóállamtól,hanemahhozmástársadalmiintézményekrevanszükség,amelyekközöttavallásnakkitüntetetthelyevan.
eszerintavallásraatársadalmakmakrorendszerébenishárulfunkció.Méginkábbígy
vanezazegyénszintjén.ugyanis,amodernéletkörülményeiközöttmeggyengülatársadalomnakaszemélylehetőségeitéscselekvésétmeghatározószerepe.Azegyénnek
magánakkellmegbirkózniaakülönbözőélettereiésszerepeiközöttiellentmondásokkaléssajátértékeisegítségévelkellválasztaniaazegymásnakellentmondóhasznosságokközött.Tehátmegnőahasznosságiracionalitásbóllenemvezethetőértékeknek
ésértékrendeknek,köztüknemutolsósorbanavallásnakazindividuumszámáravaló
fontossága.”(TomkaM.2007,147.p.)
Tomka Miklós a rendelkezésére álló mérhető adatokból megrajzolta a két ország
közötti különbségeket is, árnyalatokat is, ugyanakkor elemzése arra az eredményre
vezetett, hogy a vallás szerepe egyik országban sem nevezhető jelentéktelennek.
„Összefoglalva tehát azt lehet mondani, hogy a vallásosság mindkét országban nem
elhanyagolhatómértékbentöbbvonatkozásbanisbefolyásoljaazemberekgondolkodását,erkölcsétésközérzetét.”(TomkaM.2007,157.p.)
Baracánazittcsaknagyvonalakbantárgyaltjelenségekisigazolják,hogyavallásosság,sőtazegyházszerepesemszorultkiazemberekéletéből.Az,mintbizonyára
mindenkisvilágesetében,ittisigaz,hogyaközösségenbelüliértékrendek,mentalitások,szokásoknagyonszínespalettátképeznek.ennekelemeiolykoréppenerősgyökerük, máskor újszerűségük, néha belső fejlődés, néha külső hatás eredményeiként
keverednek,ésakárszerkezetet,akárcsakfoltokbólállóképetalkotnak,csakitt,csak
mostigazak.
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4. kép. Azegykortekintélyes,maüresenállóparókiaatemplommal.(Aszerzőfelvétele.)

5. kép. Afelújításravárótemplomadélioldalról.(Aszerzőfelvétele.)
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Isten,2.köszönöm,Jézus,3.ImádunkTéged,4.nékedhódolok,5.ó,jöjjetek,örvendjünk,
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AnnABellA GecSe
„In A duAl voId”
The study is the definite piece of the three-part story published in the review:
while the previous studies have discussed the material world and music of
religiousexpressioninBaraca,thistimeitpresentsitsreligiouspractice,witha
special attention given to the present years following the regime change. The
current religious practice in Baraca is severely affected by the fact that the
populationofthetowntodayconsistsin90%ofromas,andtheparishhasnot
been residing in the town for the past ten years but fulfilling a mission as an
Austriancitizen.ThesetwofactshavehadamoresignificanteffectonBaraca’s
religiouslifethantheofficialatheismand„non-religiousness”oftheoftencursed
pastsocialistregime,asthankstothelownumberofinhabitantsandperipheral
location,thetownwasabletoleadarichreligiouslife.Today,Germansermons
gettranslated,butthemassesareattendedonlybyasmallnumberofnon-roma
(Hungarianandelderly)citizens.Theromashaveneverfelttheurgeforregular
churchgoingandreligiouspracticeanddonotdosotoday.ontheotherhand,the
parishonlyengageswithschoolpupils(meaningonlytheyoungromapopulation)
andchildrenviasingingmodern,guitar-backedmusic.
Thetraditionallyrichrepertoireofchurchchoirmusic(whichisrepresentedbythe
elderlyinhabitantsofthetown)isdyingoutasaresult,whiletheengagementof
theyoungdoesnotbearanyfruit,astheromas,aftergraduating,donotbecome
churchgoingadults.Thetitle(„Inadualvoid”)referstotheuniquesituationofthe
parish(andasortofavacuum):neithertheromas,northeHungariansregard
himastheirown.

