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AFórumTársadalomtudományiSzemleelőzőkétszámában2 közölt írásaimbólvélhe-
tőenkiderült,hogyazazokbanisvizsgáltközösség(egynagyjából400fősaprófalu)val-
lásossága–mindtárgyi,mindszellemitekintetben–sokszínűséggel,gazdagváltoza-
tossággaljellemezhető.AkatolikusBaracasajátfalusiterét,tágabb,kistájikörnyezetét
nemhomogéntérkéntérzékelte,érzékeli,hanem–különösena20.századközepéig
–maga iskülönbözőobjektumokkal, jelekkelszenteltemeg.Szellemiéletét tekintve
vallásosmegnyilvánulásai– többekközöttés leginkább–gazdagénekrepertoár for-
májábanöltöttektestet.

Avallásoséletejelenségeiaközösségtörténetbezökkenőmentesenilleszkedtekaz
1950-esévekig,éskorlátozottformábanugyan,mégisfolytonosságukatmegnemsza-
kítvatúléltékaszocializmusévtizedeitis,máigléteznek.Baracaa20.századvégéig
erősenvallásosfalukéntéltakörnyezőtelepülésekalkottaegységköztudatábanis.A
vallásosnépéletetsemhagyta,hagyjaérintetlenülatelepüléstársadalmánaknagyfo-
kúátalakulása.

Többhelyütt voltmármódombanhosszabban írnia folyamatról,amelynek lényege
abbanáll,hogyaz1990-esévekreakb.400főstelepülés90%-ban„elcigányosodott”.
(Gecse2006.)ez–acigánynépességrészéről–nembeköltözőket jelent,hanemazt,
hogymintegy80évalattnéhánycigánycsaládilyenmértékbenelszaporodott,nagyjából
annyiranőttaszámuk,ahányananemcigányokközülvárosokbaköltöztekBaracáról.
Fontos,avallásgyakorlásszempontjábólismeghatározó,hogyakétnépesség–ahogy
maguknevezikmagukat:cigányokésparasztok–többévtizedeélegymásmellett,amin-
dennapiéletrészelettaköztüklevőkülönbségekészlelése,megszokásaésahatárok
tiszteletben tartása. A vallásgyakorlásban is erősen különböznek – és ezt is tudják
magukról,egymásról.A„parasztok”vallásossága–atelepülésbel-éskülterületénszak-
ráliskisemlékekrévén,atemplomonbelülszobrok,terítők,miseruhák,oltárkép,egyéb
kellékekáltal–tárgyiasultformátisöltött.vallásoséletükjellemzőjeaszertartásokhozs
kialakultrendjükhözvalóragaszkodás.Amunkafontossága,erkölcsiértékvoltajellemzi
őketahétköznapokban,azélet profánoldalán,deezátsugárzika vallási életbe is. A
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templom,mintennekközpontieleme,értékrendjükszerintakülvilágfelévallásoséletük
rendezettségétjelzi.rendbentartásamindigisaközösségkulcskérdésevolt.

Acigányokraisjellemzőmártöbbmintegyévszázada–azanyakönyvibejegyzések
istanúsítjákezt–,hogyéletükháromnagyfordulópontját,aszületést,házasságotés
haláltazegyházáltalmegszentelveélikmeg.ámsohanemjellemezteőketaparasz-
tokéhozhasonlómértékű templomba járás,éseztakülönbséget isszámon tartjaa
(cigány–paraszt)kollektívtudat.

Az egymás mellett élésnek olyan kifinomult gyakorlata alakult ki a településen,
amelyakülsőszemlélő,egyidegenszámárabizonyáranemazonnallátható.

Jelenlegafalunakilyenplébánosavan,akinemcsupánmesszirőljött,hanemtulaj-
donképpennemisélott.Személyérőlfontoselmondani,hogyarozsnyóipüspök1997-
benneveztekibaracaiplébánosnak,denemköltözöttafaluba,nemfoglaltaelaparó-
kiát,ugyanistöbbitársávalegyüttuzapanyiton(uzovskáPanica)élegyháziközösségi
házban. valamennyien osztrák állampolgárok, és missziós célból érkeztek dél-
Szlovákiaterületére,azzalanemtitkoltszándékkal,hogyavoltszocialistaországhit-
életénekmegújításábansegítsenek.

Atelepüléséletéhezígymindösszehárompontonkapcsolódik:azemberéletfordu-
lóinakszertartásain,aszentmisékenatemplombanésaziskolaihittanórákon.ez,hogy
aplébánosnemlakikafaluban,korábbanBaracávalmégsohanemfordultelő.

A szentmiseháromnyelvű:német, szlovákésmagyar.Aplébánosamiseállandó
részeitrészbenmagyarul,részbenszlovákulolvassa,németülprédikál,valamelyik„hit-
tanosgyerek”fordítjamondatonkéntmagyarra.Amisevégénszlovákulhirdet,eztsenki
nem fordítja le,miseutánakántormondjaela szlovákulegyáltalánnemértőknek,
hogymit hallott. nagyobb problémamégsem e vegyes nyelvezet, hanem az énekes
miserészekmiattalakulki.Akántorésazidősebbasszonyokmintegy40-50éveélnek
anépénekekésazegyházizenenapjainkraharmonikusegységgé formálódottzenei
hagyományánakvilágában.Agyakorlatbanezaztjelenti,hogykb.500egyháziéneket
ismernek,ésezeketazegyháziévsoránaktivizálnitudják,azazmindegyiketamegfe-
lelőalkalomhoz(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,aval-
lásosságválságbanvan,azembereketbekellcsalogatniatemplomba.eztafeladatot
oldjameg–látszólageredményesen–agyerekekkel.Agyerekek,figyelembevévea
település etnikai és korösszetételét, cigány gyerekek. A faluban tanító pedagógusok
véleményével isalátámaszthatóazamegfigyelés,hogyagyerekekcsakaddigtemp-
lomjárók,amígaziskolaihittanraisjárnak.Akésőbbiekben,fiatalfelnőttkorukranem
válnaktemplomjárómódonvallásossá.

ezekagyerekekabefogadóiamodernizációstörekvéseknek,őkéneklikagitárral
kísértifjúságivallásosénekeket.Amellett,hogyezegyteljesenmászeneiműfajtvisza
templomba,arraisfénytderít,hogyakéttemplomjárókorosztályegyáltalánnemhat
egymásra.Az ifjúságiénekekamisehagyományosrendjébennemkapnakszerepet,
ezért alkalomszerűenhangzanak fel–a „másik”, a tradicionális zenei rendmellett.
Időnkéntolyanhelyzetiskialakul,hogyakétkorosztály„egymásnakfelesel”,megküzd
amegszólalás jogáért.Megfigyelhető,hogymígaz idősebbekszámáraazegyháziév
rendje egyfajta zenei rendtartás is, a fiatalok– tekintvea kisebbénekrepertoárt3 –
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nem rendelnek egy-egy ünnephez különböző énekeket, hanemmindig ugyanazokat
éneklik.

eza kettősséga templomhozmint szakrális térhez való viszonyulásban is tetten
érhető.A településbelterületének legkiemelkedőbbdombjánálló, fehér falúklasszi-
cistatemplomafaluképdominánseleme.külsőfelújításáralegutóbb1929októberé-
benkerültsor,amikortetejétamaismeglevőpaláracserélték.Belülről1999-benújí-
tottákfel,afalubeliekésafalubólelköltözöttegykorilakosokadakozásából.Azoltáron,
aszószéken,azorgonánésastációképekenkívülbelső„felszereltsége”falubeliekado-
mányaibólgyűltössze.Azoltárképetnagyböjtidejénhelyettesítőböjtioltárképisebbe
asorbailleszkedik:1947-benfestettealukácscsaládhálából,mertfiukszerencsésen
túléltegybalesetet.valamennyiszobor isafalubeliekadománya. Igazugyan,hogya
templombama is járó falubelieknemmindegyikkorát ismerik,aztazonbanminden
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,mindendarab-
hozhozzárendelődöttegyhelyatemplomonbelülésegyalkalomazegyháziévsorán,
aholésamikorszerepétbetöltheti.valójábanennekagazdagtemplombelsőnek–a
zenei repertoárhozhasonlóan–az idősebbasszonyokésakántorszámára teljesen
másjelentésevan,mintaz„ünnepi”templomjáróknakésazidegeneknek.Mígazidő-
sebbekafolyamatot,afiatalokésidegenekapillanatotérzékelik,hiszenannakelőké-
szítésében,munkáibannemvesznekrészt.

ugyanezaszembenállásjelenikmegazöltözködésben.Amalegidősebbnemzedék
számáraatemplombajáróruhavalamennyiközülalegrangosabb.Másünnepekenés
főkéntmáshelyekenezeketnemviselték.Az idősasszonyokruhájahagyományosan
fekete.ezenbelülazonbannagyonpontosanszámon tartják,hogymelyikünnephez
melyik fajtaruhavaló. (csupánnéhánypélda:aszélénháromnyomottcsíkosfekete
kendőt–„ternókendőt”–csakahónapokelsővasárnapjainésnagyünnepeken,kará-
csonyelsőnapjánéshúsvétvasárnapviselik.Búcsúkorfeketekosztümöt,évközivasár-
napokonegybeszabottruhátvesznekfel.Mindenhónapelsővasárnapján„vontfeke-
tében”mennekatemplomba,tehátruhájuknakaprófehérvagyegyébszínűmintája
sem lehet.Téli időszakbanugyanezvonatkozikakabátra.)ezzelszembenaz idegen
(nemfalubeli)fiatalok,gyerekekruhája–ámgyakranafalubeliekésem–nemköveti
ahagyományosrendet,utcaiviseletjellegevan.ebbena„kivetkőzésben”aplébános
is aktívan részt vesz. Azasszonyokközött–nempozitív értelemben–beszédtéma,
hogyaplébánosreverendahelyettnemegyszerutcairuhábanülbeagyóntatószékbe,
seztnemtartjákpaphozméltónak.ugyanakkoraplébánosésafiatalokazttartják,
hogyimádkozniakárhol,akárhogy,sőtakármilyennyelvenlehet,ezértazáltaluk„cif-
rálkodásnak”tartottöltözködésirendnekszámukrasemmijelentőségenincs.

Továbberősítiésegybenjelzieztakétféleérzékeléstakialakultülésrendis:azidős
asszonyok (zömébenőkarendszeres templomjárók)mindkétoldalonakét leghátsó
padsortfoglaljákel,ahogyaztarégirenddiktálja,melyszerintafiatalokelöl,azidő-
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sekhátulülnek.ígyatemplomnagyobbikrészeévközivasárnapokon,hétköznapokon
legtöbbszörüresenmaradna...Azutóbbi20évbenezeketahelyeketahitoktatókfog-
laljákel,magukmelléültetikagyerekeketis.ígyazelsőéshátsópadsorokközöttiüre-
senmaradósorokjelzikatemplomteréhezvalókétfélehozzáállást,azt,hogybáraleg-
alább kétféle vallásos ember ugyanabban a térben gyakorolja vallását, de teljesen
különbözőterekbenérzimagát.

1. kép. egytemplomban–kéttérben.(Aszerzőfelvétele.)

Baracavallásoséletemanapság–afentmondottakatáttekintve–összetettfogalom.
Alakítója, a „faluközösség” legalább három részből, vallását, hitét három különböző
módonmegélőésgyakorlóembercsoportbóláll.A falubanélőcigányokmindigsaját
törvényeikszerintgyakoroltákakatolikusvallást,igazodtakhozzá,deéletükbencsak
anagyfordulókalkalmávaltartották, tartjáknélkülözhetetlennek.ezaviszonyulásuk
lényegébenamainapigjellemző,ésegy-kétkivételtőleltekintveagyermekkorihittan-
oktatássembefolyásolja.Aparasztok1940utánszületettvalamennyigenerációjama
„amagamódján vallásos”.4 ebbea formábaa hagyományos vallásgyakorlás elemei
közülaztartozikbele,hogyalegnagyobbünnepekkorelmennekatemplomba.Ahar-
madiktípustahagyományosvallásgyakorlásfolyamatosságátőrzőkalkotják.Azőese-
tükbenegyintenzív,közösségivallásoséletelhalványulásátkövethettükvégigaz1930-
as,1940-esévektőlnapjainkig.ezazelhalványulásnemformaváltást jelent,hanem
bizonyos jelenségekhezvalómerev ragaszkodást. TomkaMiklóshívja fela figyelmet
arra,hogya formaváltásnemazonosahanyatlással. (TomkaM.2007,147.p.)Aza
jelenség,amellyelBaracántalálkozunk,számosmagyarországivallásszociológiaivizs-
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gálateredményévelrokon.TomkaFerencírásábansorbaszedi,jellemziéselemziazo-
katazállomásokat,amelyekegy-egyvallásosközösségéletébenabaracaihozhason-
ló,önmagátmárcsakformákbanmegmutató„vallásgyakorláshoz”vezetnek.(TomkaF.
1991.) A fent leírtakban (öltözködés, templombelső rendje, felszerelése textilekkel,
ülésrend) felismerhetőacselekvésmodellekkialakulása,normáváválása,megmere-
vedése,azazazintézményesülésfolyamata,majdatradíciókétségbevonhatatlanigaz-
sággá,axiómáváalakulása.ezvonjamagautánnapjainkvallásgyakorlásánakkiürese-
dését,amiTomkaFerencszerint természetes jelenség,hiszen„minden (...) intézmé-
nyesült embercsoport, amely kodifikálta saját cselekvési előírásait, természeténél
fogvakésik”. (TomkaF.1991,32.p.)Akésésmértékeakkor„egészségtelen”,haaz
intézményesültközösségnormáiközöttnemszerepelamegújítás,hanemörökkévaló-
nak tartják a hagyományos viszonyokat, elvárásokat, és mindenáron síkra szállnak
védelmében. (Az esetleges újító törekvésekkel szemben is.) Ilyenkor már magát a
közösségetiscsakezazerőskontrolltartjaössze.ezzelazállapottaltalálkozhatunka
ma is templomjáró idősebbbaracaiasszonyokesetében,akik„társadalmiviselkedé-
sében”nema„megtartóhagyomány”,sokkalinkábbazegyénterősenkorlátozó„meg-
kötőhagyomány”érvényesül.5 (nehézlenneeldönteni,hogyanalakultvolnaezafolya-
matakkor,haa20.századmásodikfeleszocializmusnélkülteltvolna.)Amagyaror-
szági vallásszociológiai vizsgálatok következtetéseivel összhangban Baracán is „...a
faluközösségtagjainakegyrészébőlteljesenhiányzikaszemélyesátélés.Alátszatáltal
becsapottlelkipásztorokennekellenéreolykorsemmitnemtesznekahelyzetmegvál-
toztatásánakérdekébenmindaddig,amígahomokvárösszenemdől”.(TomkaF.1991,
62.p.)Baracaesetébenaplébánosokésafaluviszonya,kommunikációjakb.1989
ótamégtovábbbonyolítja,nehezítiavallásgyakorlást.BálintSándor1944-benafalu
tágabbkörnyezetétolyanvidéknektartotta,amely„...hitéleténekmajdezerévesfolyto-
nosságábanvisszatükröződnekésnapjainkighatnakamagyarkatolikusszellemtörté-
netlegjellegzetesebbáramlatai”.(Bálint1944,95.p.)ebbeakörnyezetbeilleszkedve
Baracasohanemtartozottazegyházilagellátatlanfalvakközé(deeztláthatjukakán-
tortanítókműködésébőlis),nemistartozhatott,mertparókiájántöbbszomszédosfalu
katolikusait anyakönyvezték. A falu népe már az 1930-as években sem támasztott
különös igényeketplébánosávalszemben,ámbizonyoselvárásoknaknagyon ismeg
kellettfelelnie.valamennyifalubanszolgálópapraúgyemlékeznek,hogy„volthibája,
embervolt”,depozitívanértékelikőket,mertszerepüketbetöltötték.Azellátottságot
nemtudtákmegzavarniazelső,majdamásodikvilágháborútkövetőegyházjogiviták
és az egyházmegyei hovatartozás bizonytalansága sem. (Salacz 1975.) Az 1980-as
évekvégénváltérezhetővéBaracánaszlovákiaimagyarkatolikusságegészétérintő
probléma: a paphiány. (Szlovákiában a magyar papság száma sokkal kisebb, mint
amennyit a magyar kisebbség aránya megkövetelne; lásd Gyurgyík 1991; Molnár
1991.)nemmagyarnemzetiségűpapok–atendenciánakmegfelelően–márkoráb-
banisműködtekBaracán,devalamennyienjólbeszéltekmagyarul.1989-benhelyez-
tékafalubaazelsőolyanszlováknemzetiségűpapot,akinemtudottésnemisakart
megtanulnimagyarul.Azőidejébenaszertartáskétnyelvűvévált,báraszlovákliturgi-
kusszövegeketatemplombajárókközülsenkinemértette.Agyónásnyelveisvegyes-
sévált:amitahívekmagyarulmondtak,arraapapszlovákulválaszolt.nemkétséges,
mennyiretöltötteígybeafunkcióját.Mégsemez,hanemsokkalinkábbaplébános–a
falubeliekmegítéléseszerint–„rendetlen”életmódja(leginkábbaparókiaépületének
elkezdett, de soha be nem fejezett felújítása) tette őt negatív szereplővé. 1997-ben

„kettős űrben” 103
Fó

r
u

m
Társadalom

tudom
ányi S

zem
le, XII. évfolyam

  2
0

1
0

/4
, S

om
orja



nevezte ki a rozsnyói püspök baracai plébánosnak a már említett osztrákmissziós
papot,akimaisafalubanszolgál.„Természetesen”ősemtudmagyarul,szlovákulmár
viszonylagjólbeszél,ámagyónástovábbrais„kétnyelvű”.

A„hagyományosan”vallásosfaluvallásoséletébenezekazintézkedések,aplébá-
nosokilyenjellemzőisokkalsúlyosabbés„eredményesebb”csapásoknakminősültek
akorábbiaknál,ráadásulakkor,mikorazországban–más,voltszocialistaországokkal
együtt–avallásüldözéshivatalosanismegszűnt.

nemállíthatjukazonbanmindezekellenéresem,hogyBaracavallásosélete(azidő-
sebb,templomjárókorosztályttekintve)pusztánakülsőbeavatkozásokhatásáravált
formálissá.Jóllátható,hogymáraz1930-as,1940-esévekbentársadalmipresztízsér-
tékeisvoltpl.egy-egytemplomiszoboradományozásának.

ezekkelajelenségekkelpárhuzamosanlétezikacigányokvallásossága.Mivelakét
népességegytelepülésenélésénekimmárévszázadosmúltjavan,természetes,hogy
egymást vallásosság tekintetében is jól ismerik, ugyanakkor egymás viselkedésére
valamiképpenreagálnakis.Bizonyosszempontbólakételtérőmentalitásúnépesség
egyformánreagál,illetvenemreagálazutóbbihúszévegyháziváltozásaira.Aparasz-
tok–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,akikvalamennyieddigemlített jelenséghatásánakkivannaktéve:avelükegy
faluban élő, „konzervatívan” vallásos parasztok, az újító plébános külső hatásának,
valamintsajátbelsőigényük,valláshozvalóviszonyuknormáinak.

Ajelenlegiplébánosakarataellenéresértmegkialakultésműködőetnikaiviszo-
nyokat,ezekből fakadómagatartásformákat.Amainapigaktívan templomba járók-
nakmártöbbszörmegfogalmaztaaztakifogását,hogyragaszkodásukkalavallásos-
ságrégebbiformáihoz(pl.azénekekrendjéhez,azorgonához,atemplombelsőteré-
nek gyakori rendezéséhez, díszítéséhez, kellékeihez) tulajdonképpen kirekesztik a
templombólagyerekeket–akiktermészetesen–cigánygyerekek.Aszentmisékena
plébánosvelükénekliagitárralkísértifjúságiénekeket–mígazorgonávalkísérténe-
keknél soha nem kapcsolódik be. A zenei rend szempontjából a templom tehát a
szentmisealattküzdőtérréválik,aholazún.régistílusazún.újstílussalküzdameg-
szólalásjogáért.

zavartazokoz,hogyegytekintélyeskívülálló(falusiközösségekrőlmaiselmond-
hatjuk, hogy a papok és tanítók a helyi értékrendben rangos helyet foglalnak el) a
parasztokról–amegfogalmazottvéleményeknyomán–nemtudmástelképzelni,mint
hogya cigányokkal előítéletesekéskirekesztőek.évről évre vannakpedigköztük (a
cigányszülőkésaplébánosközött)közvetlenütközésekahittanórákmiattis.Ahitok-
tatókszemélyemáreddig isgyakranváltozott,ésakikszlovákénekektanításával is
próbálkoznakBaracán,ellenállásbaütköznek,olyannyira,hogyaszülőkilyenesetben
nemengedikhittanraagyerekeiket.

A cigányok viselkedésében is megragadható, abbeli véleményüket meg is fogal-
mazzák,hogynekikez (anemgyakori,rendszerestemplombajárás)avallásosságuk.
Aparasztokeztközvetlenülésévtizedekótatapasztalják,ennektudatábanfogalmaz-
zákmegaplébánosfelé,hogyacigányoksohanemlesznekvallásosabbak,sohanem
lesza templomiszertartás igazán fontosszámukra.Mindkétetnikum ismeriegymás
ilyen tulajdonságait is, hiszen csakúgy,mint pl. amunkához való viszonyulásban, a
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római katolikus valláshoz való viszonyulásban is évtizedekig láthatták egymást, egy-
másbanönmagukat–ésfőkéntaköztüklevő,sohamegnemszűnő,detiszteletben
tartotthatárt,különbözőséget.

Számomraúgytűnik,ekisfaluéleténekisnagyonmessziremutatótanulságaivan-
nak.egyrésztazért,mertegyilyenkisközösségisnagyonösszetettbelsőéletű,más-
résztazért,mertatársadalmihatóerők,kulturálishatásokerőterelehet.(Arraakihí-
vásraispélda,amelyet–dél-Szlovákiaszámosvidékén,demásországokbanis–az
egyházszámáraavidékekentöbbmintszázéveélőcigánysághite,vallásgyakorlása,
jelent.)

Azidegenplébános–ittúgytűnik–erősebbenmaradidegen,mintamennyireplé-
bános tud lenni.Szinteesélytelen,hogyahelyzet többszörösenösszetetterővonalai
közötteligazodjék.

egyszlovákiaifalubakerült,aholastatisztikákszerint100%-banmagyarkisebbség
él,deazmárcsakbelülrőllátszik,hogyamagyarokkisebbségakisebbségben,merta
többségeta(magyaranyanyelvű)cigányokalkotják.Mindamellettacigányokigazodási
pontkénttekintenekaparasztokra,avallásosságbanis.Aközösségenbelüliszerepek
úgyvannakelosztva,hogyavallástárgyivilága,avallásiéletszervezéseaparasztoké,
csakúgy,mintagyakoritemplombajárás.

Aparasztok vallási életük tekintetébenkorábbi viszonyokközött szocializálódtak.
Mikormégéletképesközösségkéntéltek,megszokták,hogyvallásosfalukéntpapjuk,
kántorukvan,atemplomaz„övék”,azzaltörődniükkell.ezzelamentalitássalélnek
mais,nemérzikigaznakmagukranézveazt,hogyaszocializmuséveialattelvallásta-
lanodtak,hiszen többekköztéppemiattérteőketsokhátrányosmegkülönböztetés.
ráadásulmagyarnemzetiségűek,ésennekavallásosnépéletbenkülönjelentésevan.
Abúcsújáróhelyektekintetébenpéldáulegészenaközelmúltignemszűntmegazegy-
kori egri egyházmegyéhez tartozás hatása (egri, mezőkövesdi, szentkúti szervezett
búcsújárások).egyáltalán:avallásgyakorlásfolytonossága(mégakkorsem,haakiüre-
sedésjeleitmutatja)ésalakosságmagyarságtudataaszocializmuséveialattsemsza-
kadtmeg.

ugyanakkora jelenlegiplébánosviszonyulásábólaztérzik,hogyőkmárnemszá-
mítanak.Biztosanközrejátszikebbenazis,hogyvalóbanazidősebbkorosztályokhoz
tartoznakvalamennyien.Aszocializmusidejénafalutpusztulásraítélték,közigazgatá-
siönállóságátelvették.késleltetveeztélikmegmaazegyházban.Aközösségerejének
maradékával, az elköltözöttek bevonásával 1999-ben önerőből, adakozásbólmegol-
dottáka templom teljesbelső felújítását.Arraszámítottak,hogyakülsőbensegítsé-
gükreleszaplébános,deezmainapignemkövetkezettbe.épültviszontegykistemp-
lomaszomszédosBátkában,egyerősenreformátustöbbségűfaluban.
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2. kép. AbátkiSzentJózsef-templomfelszentelése2008.június21-én.(Aszerzőfel-
vétele.)

Azutóbbihúszévalatttöbbszöristeljesenfelújítottákazuzapanyititemplomot.Fügében,
amiBaracafiliája,idén,2010-bensorkerültatemplomteljeskülsőfelújítására.

3. kép. Afrissenfelújítottfügeitemplom2010nyarán.(Aszerzőfelvétele.)
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A„maradék”közösségtudatábanezekajelenségeknemtudnakmásértelmetkapni,
minthogy isméthalálra ítéltékőket.erősellentmondáskéntélimeg,hogyazegyház
gazdagsága(Baracahatárábanmintegy30hektáros,bérbeadássalhasznothozóföld-
birtok)Baracárólszármazik,demásholhasznosul.

AzidegenplébánosolyanértelembenkerültBaracánkettősűrbe,hogyaközösség-
nekazzalarészével,amely„meghálálná”,értékelné,hasajátpapjánakérezhetnéőt,
nemfoglalkozik,azarészeviszont,amelyiknekformálásábaévekótasokenergiátfek-
tet,ennekminimálishatásátsemmutatja.Baraca–cigányésnemcigánylakóitisbele-
értve–azegymásmellettéléskifinomult,érzékenygyakorlatánkívülabbanisegysé-
gesarculatú,hogyplébánosátnemérzi„sajátjának”,mégpedigugyanazonoknálfogva:
mertnemélafaluban,üresenállaparókia.

eztamegítéléstazonban–véleményemszerint–semmiképpnemírhatjukazelval-
lástalanodásszámlájára. Inkábbmagyarázhatóavallásosságmegújulásánakhiányá-
val,egykorábbinormarendszerérvényesülésével.

Azegyiklegfrissebb,amagyarországiésszlovákiaiviszonyokat,azottélőemberek
vallásosságátésavalláséletükbenbetöltöttszerepétösszehasonlítóelemzésszerző-
jearraakövetkeztetésrejutott,hogyaszekularizációselméleteketavalóságnemiga-
zolta.„Alighanemelsietettvoltazafeltételezés,hogyanemzetiésaglobálistársada-
lomműködéséhezegyáltalánnelenneszükségközösértékekre.(...)Haviszontszük-
ségvanbizonyosközösértékekre(...),akkorezekmegalapozásanemvárhatóazérték-
mentessé(mertcsupánlebonyolítórendszerré)válóállamtól,hanemahhozmástár-
sadalmiintézményekrevanszükség,amelyekközöttavallásnakkitüntetetthelyevan.
eszerintavallásraatársadalmakmakrorendszerébenishárulfunkció.Méginkábbígy
vanezazegyénszintjén.ugyanis,amodernéletkörülményeiközöttmeggyengülatár-
sadalomnakaszemélylehetőségeitéscselekvésétmeghatározószerepe.Azegyénnek
magánakkellmegbirkózniaakülönbözőélettereiésszerepeiközöttiellentmondások-
kaléssajátértékeisegítségévelkellválasztaniaazegymásnakellentmondóhasznos-
ságokközött.Tehátmegnőahasznosságiracionalitásbóllenemvezethetőértékeknek
ésértékrendeknek,köztüknemutolsósorbanavallásnakazindividuumszámáravaló
fontossága.”(TomkaM.2007,147.p.)

TomkaMiklósa rendelkezéséreállómérhetőadatokbólmegrajzoltaakétország
közötti különbségeket is, árnyalatokat is, ugyanakkor elemzése arra az eredményre
vezetett, hogy a vallás szerepe egyik országban sem nevezhető jelentéktelennek.
„Összefoglalva tehátazt lehetmondani,hogyavallásosságmindkétországbannem
elhanyagolhatómértékbentöbbvonatkozásbanisbefolyásoljaazemberekgondolko-
dását,erkölcsétésközérzetét.”(TomkaM.2007,157.p.)

Baracánazittcsaknagyvonalakbantárgyaltjelenségekisigazolják,hogyavallá-
sosság,sőtazegyházszerepesemszorultkiazemberekéletéből.Az,mintbizonyára
mindenkisvilágesetében,ittisigaz,hogyaközösségenbelüliértékrendek,mentalitá-
sok,szokásoknagyonszínespalettátképeznek.ennekelemeiolykoréppenerősgyö-
kerük,máskorújszerűségük,néhabelső fejlődés,néhakülsőhatáseredményeiként
keverednek,ésakárszerkezetet,akárcsakfoltokbólállóképetalkotnak,csakitt,csak
mostigazak.
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108 Gecse annabella

4. kép. Azegykortekintélyes,maüresenállóparókiaatemplommal.(Aszerzőfelvétele.)

5. kép. Afelújításravárótemplomadélioldalról.(Aszerzőfelvétele.)

Fó
r

u
m

Tá
rs

ad
al

om
tu

do
m

án
yi

 S
ze

m
le

, 
XI

I.
 é

vf
ol

ya
m

  
2

0
1

0
/4

, 
S

om
or

ja



„kettős űrben” 109

Jegyzetek

1. TanulmányomcímétTőzsérárpád1967-benmegjelentverseskötetétőlkölcsönöztem;arra
szeretnékutalni vele, ahogyanegy (etnikailag) vegyesösszetételű közösségbenélést egy
idegenmegtapasztalhat.

2. írásomat a Fórum Társadalomtudományi Szemle előző, 2010/2. és 3. számábanmegjelent
tanulmányaim folytatásának, összegzésének szánom. („Szent” tárgyak rendszere – profán
tükörben. A vallásos érzés tárgyi megnyilvánulásai egy közösség életében – 2010. 2. sz.
107–127.p.és„Ittidegenkántorsoseénekelt…”–2010.3.sz.95–119.p.)ezekbenatárgyi
világotkövetőenugyanazonközösségszellemitermékeinekegyrészével,avallásoszeneiséggel,
anépének-repertoárralfoglalkoztam,jelenírásomatpedigazutóbbihúszév,tehátnagyjábóla
rendszerváltásótakialakultvallásgyakorlásiformákegymásmellettélésénekszentelem.

3. ezarepertoár40énekbőláll,egyfüzetbegyűjtöttékösszeahitoktatók,sokszorosítássalter-
jesztik.Azénekszövegekhezkottacsakegy-kétesetbentartozik,aszövegeket jellemzően
fölöttük,gitárjelzéssel láttákel.Agyerekekszámárakészültfüzeténekei:1.AllelujaazÚr
Isten,2.köszönöm,Jézus,3.ImádunkTéged,4.nékedhódolok,5.ó,jöjjetek,örvendjünk,
6.uram,irgalmazznekünk,7.AveMaria,8.Máriakráľovná,9.AzÚrjósága,10.nézz,test-
vér,fel,11.Jólvigyázz,12.Atyám,Tiedvagyok,13.ezazanap,14.Tevagyazút,15.nefélj,
mertmegváltottalak,16.Szentvagy,17.áldjonmegtégedazÚr,18.uram,nékedzengsza-
vam,19.Bárányom,bárányom,20.Hálát adoka sok-sok jóért, 21.MeineHoffnungund
meineFreude,22.Jézuséletem,erőm,békém,23.TégeddicsérazegészFöld,24.Tieda
dicsőség,25.együttfogujjongni,26.dicsérlekén,dicsérlekTéged,27.Jöjj,Szentlélek,28.
Gloria,29.SlávaBohunavýsostiach,30.Szeretet,31.Halleluja,32.Tested,Jézus,33.A
kereszt alatt, 34. A nyájam őrzöm én, 35. Pásztorok, pásztorok, 36. csendes éj, 37.
karácsonynak éjszakáján, 38. kisjézusom, 39. A kisjézus megszületett, 40. Indulok
Betlehembe.

4. TomkaMiklóstalálókifejezése(Tomka1991,26.p.)
5. BalázsGézakifejezései(Balázs2000,310.p.)

Felhasználtirodalom

BalázsGéza2000.normatudatokésnormaváltozások.IncseriMiklós–kósalászló–T.Bereczki
Ibolya(szerk.):Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón.Szentendre,Magyarnéprajzi
Társaság–SzentendreiSzabadtérinéprajziMúzeum,309–317.p.

Bálint Sándor 1944. kultusznyomok rozsnyó vidékén. In Sacra Hungaria. Tanulmányok a
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giájához. Budapest,országos lelkipásztori Intézetkatolikus Társadalomtudományi
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TomkaMiklós 1991.Magyar katolicizmus. Budapest, országos lelkipásztori Intézetkatolikus
TársadalomtudományiAkadémia.

Tomka Miklós 2007. nemzeti és vallási identitás a 20. század végi Szlovákiában és
Magyarországon.InŠtefanŠutaj–lászlóSzarka(eds.):Regionálna a národná identi-
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ta v maďarskej a slovenskej histórii 18–20. storočia – Regionális és nemzeti identi-
tásformák a 18–20. századi magyar és szlovák történelemben. Prešov,universum,
146–162.p.

AnnABellA GecSe
„In A duAl voId”

Thestudy is thedefinitepieceof the three-part storypublished in thereview:
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 amission 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.
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