
megvála lzolást érdemel a kérdés: hol áll Krisztus az emberiség egészében? Új
'továbbá az is, hogy az egyéni és a közösségí etika értelmezésében nem merünll
világos válaszokat adni, és jelen pillanatban mélyebbre orientáló kutatás lázá
ban áll-mk. Itt is a természettudományok kérnek beleszólást, Végül már meg
tudjuk fogalmazni a ~ karizmát: a Szentlélek Isten külön adománya, korunk
evangéli l1II1i növekedése és tökéletesítése érdekében az egyházi közösségben,

Az egyháznak a Szentírás forrásába és az emberi szívekbe való mélyebb
legyökereztetése alapot és indítást adott ahhoz is, hogy bátrabban merjen az
egyház szembenézni azzal a világgal, mely a szekularizáció folytán, nagy hánya
dában közömbös, kételkedő vagy hitetlen lett. Ennek tudatában fel kell tárnia
újból kínestárát az egyházon belül és azon kívül állók részére; változatlanul
és rendíthetetlenül Krisztus mai küldetésében kell járnia, és így hirdetnie az
evangélium örömhírét. Az egyháznak belső, saját tartalmából olyan mondani
valója van a mai világ számára, mely mellett 'nem lehet szótlanul elmenni. Er
ről e tanulmány folytatása- és befejezéseképpen egy követekző írásban szeret
nénk beszámolni.

Az egyház karunk alapproblémáit, az emberiség mai nehézségeit nagyjából
ismeri, ezeket a zsinaton, sikerült is kielemezni, de még messze vagyunk attól,
hogy mindenre választ kapjunk. "A II. vatikáni zsinat megvalósítása, nagy
célkitűzéseinek életbeléptetése épp hogy elkezdődött" - mondta nemrég Yves
Congar. Jelenleg az egyház átmeneti stádiumban van, s ebben si:irgós feladata
egyszerre megvalósítani kettős küldetését: az üdvösség kincseit át kell adnia
az egyes embernek, a' hivőnek, aki lelki tisztulást és táplálékot keres az egy
házban. De azt az egyéni, túlvilági üdvösségre tartó igényt csak akkor tel
jesítheti, ha a maga részéről hozzájárul a földön a meg nem oldott emberi kérdé
sek, főleg a szociális igazságosság rnegoldásáhoe, Hogy e téren mi az egyház
helyzetéből következő tennivaló, --:- külön téma felvetését igényli.

B. TIIOMAS EDIT

QVIRINVS ÉS MARTON TRADrCIO
A KORAKERESZTÉNY SAVARIABAN

Saváríában, Szombathelyen a nagyszámú felszínre került korakeresztény vo
natkozású emlékanyag ma már bizonyossá teszi, hogy ott a IV. századtól kezd
ve püspökséggel számolhatunk. A korakeresztény diocesis kiterjedésére nézve
azonban találgatásokra vagyunk utalva. A püspökség befolyása alatt álló terü
let kiterjedését inkább észak és kelet felé képzelhetjük el, mint déli és nyugati
irányban. Poetovio, illetve Noricum egyházmegyéi a két utóbbi irányban erős

határt vontak köréje, míg kelet felé, a Balaton környékének egyházai már nem
igen tartozhattak alája

Pannoniát a kereszténység terjedése két irányból közelítette meg: az egyik,
az itáliai Róma-városi ortodox kereszténység, az Adriai tenger északi partján
fekvő Aquileja-i egyház közvetítésével került el először a Dráva-Száva közén
fekvő területekre, s , rnínt azt egykorú források feljegyezték, a III. század fo
lyamán Cibalaeban már püspökség is működött, A Dráva-Száva közére vo
natkozó egykorú auctor helyek, adatok bizonyítják a terület korai keresztény
ségének mozgalmas életét, beleértve az egyházüldözéseket és mártírok kivégzé
seit is. Valeria tartományából hosszú ideig nem ismerünk mártírokat sem, csak
a legutóbbi évek kutatásai során szeréztünk tudomást például a brigetíóí már
tírokról. A magyar Dunántúl területén egyházi szervezetről sem tudott a ko
rábbi kutatás, - ma azonban mínden okunk megvan arra, hogy az újabb ása
tások által felszínre hozott korakeresztény épület- és lelet-anyag kapcsán nem
csak szarvezett egyházközösségeket, de püspökségeket is feltételezzünk.
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A 300 előtt Pannoniában levő kevés keresztény zömmel az ortodox irány
zat követője volt. A IV. század folyamán a legkülönbözőbb eretnekségek har
colnak a tartomány déli részén az ortodoxíával, így kialakul a Dráva-s-Száva
közén egy kétrétű ortodox és eretnek kereszténység. Az eretnekek is az orto
doxok rnódszereít követve a mísszíonálás útjára lépnek. 313 után terjed a ke
reszténység Pannónia Drávától északra fekvő területeire. A kereszténységtől

még egyáltalán nem, vagy csak alig érintett területek mísszíonálása már arra az
időre esik, amikor a IV. század 20-as, 50-es éveiben elsöprő erővel lép fel az
aríanízmus még Eszak-Itáliában is, s onnan az észak felé vezető utak rnentén
áramlanak az ariánus tanok Pannónia irányába.

A Dráva-s-Száva közén fekvő korábbi püspökségek. mint Singidunum (Belg
rád), Mursa (Eszék), Sírnium (Mitrovica), Sicia (Sísek), mellett már biztosan
volt püspöksége Sopíanae (Pécs), savaria (Szornbathely), Scarbantia (Sopron).
Gorsium (Tác), Iovia (Heténypuszta) és Aquincum keresztény közösségeinek : is.
A nagyvárosi püspökségek .mellett a tartományban számtalan kisebb vidéki
egyházközség is működött. A Balaton-vidék néhány nagyobb telepén, így Fe
nékpusztán és Kékkúton is feltételezünk vidéki püspökségeket. A korai keresz
tények között szokásban volt, hogy minden hivő csoport, egyház, bazilika, lehe
tőleg teljes létszámú klérussal rendelkezett, ami azt jelentette, hogy a' szubdía
konustól a püspökíg valamennyi szelgáláttevő hivatalt betöltötték. A késő ró
mai erődített villák és telepek életében nemcsak a gazdasági tényezők, hanem
a kereszténység maga is sokban hozzájárult a kontinuitás megteremtéséhez és
a római kori kultúra átmentéséhez.

A legkorábbi és legáltalánosabb ókeresztény kultuszhelyek Pannóniában is
valószínűleg azok voltak, melyek nem külön kultikus rendeltetéssel épültek"
hanem melyekben csak helyet "kaptak az istentiszteletek és az összejövetelek. Az
ilyen helyiségeket, miután magánházak szobáíról, termeiről van szó, az épületek
ben belül archeológiai úton konstatální színte lehetetlen. A magánházakban.
villákban, erre a célra a coenaculumok és tablinumok voltak alkalmasak. Kifeje
zetten kultuszhely céljára készült korakeresztény épületeknek kell tartanunk azo
kat a szerény kis építményeket, amelyek a temetőkben egy-egy különleges tisz
teletnek örvendő mártír, vagy szent életű személy sírja köré épültek. A sírokat
néha csak kis, gyenge kerítő fallal vették körül, a hivők ezen belül róhatták le
tiszteletüket. Ilyeneket találunk Brígetío-ban, Ulcisia- Castra-ban (Szentendre),
Sopianae-ban, Matrica-ban (Szászhalombatta) és Pannónia színte valamennyi te
metőjében. Később a szabadon álló sírt egy félkörös fallal kerítve védték és
egyben kiemelték környezetéből. Jó példa erre az Intercisa-i (Dunaújváros) te-
mető martyrfonja. '

A tisztelet fokozódása következtében, vagy azzal, hogy a tisztelt személy kö
zelében más megbecsült személyeket is elhelyezték, a kultuszhely szűknek bi
zonyult, és így további apsísokat építettek hozzá. Igy keletkeztek a több karéjos
cella tríchorák. Az aquincumi Vihar utcában, a pesti oldalon a Rókus kór
ház alatt és Sopianae-ban tártak fel ilyeneket. A legfejlettebb formája e tipus
nak Pannóniában a sopíanaeí cella septíehora, melyet tojásdad formában egy
máshoz csatolt hétíves apsisból képeztek. A korábbi irodalomban cella trichoraként
szereplő szombathelyí épületmaradvány a további ásatások eredményeként fel
színre került falak révén ókeresztény jellegét elvesztve fürdőépületnek bizonyult.

Pannónia nagy városaiban a IV. század folyamán a keresztény hivők száma
annyira megsokszorozódott, hogy nyilvános vallásgyakorlataik számára nagyméretű

bazilikákat építettek. A korai időkkel ellentétben a kereszténység ekkor már
nemcsak a szegények elnyomottak vallása volt, akik a nyomorúságos földi lét
után az örök .boldogságet és a nekik megígért mennyek országát Krisztus köve
tésétől remélték, - hanem a Nagy Konstantin által 313 után államvallássá
emelt kultuszgyakorlat. Igy a keresztény egyház tagjai voltak a magas fiívata
lokat betöltő jó módú állami tisztviselők, földbirtokosok és kereskedők, akik
hatalmas adományaikkal támogatták a bazilikák építkezéseit, áldozva a belső

és külső pompára is;
A pannóniai városok keresztény bazilíkáí közül ismerjük a teljesen feltárt

aquincumi bazilikákat. A savariai ún. Quirinus bazilikáról a kutatás újabban ki
derítette, hogy palota céljára készült épület volt, mozaikjai nem a keresztény
bazilika ékét képeztek, hanem a palota periódushoz tartoztak. A savariai egykori
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ókeresztény bazilikát nagy valószínűséggel a mai Szent Márton templom alapjaj.
rejtik, sőt felszínre került töredékek arra engednek következtetni, hogy Savariá
nak 'még egy ókeresztény bazilikája volt, mely a mai Ferences Templom alatt
rejtőzik. Mindkét bazilika feltárása még a jövő feladata. Reméljük, hogy a rö
videsen' megkezdődő műemléki helyreállítások kérdéseinkre a Szerit Márton
templomban választ adnak.

A Quirinus-kérdés

Quirinus aDélpannóniai Siscia püspöke Savariában szenvedett vértanúhalált
Diocletianus császár keresztényüldözései alatt 303-ban. A Diocletianus-féle ül
dözésben vértanúhalált halt püspökök, klerikusok és laikusok élete, tevékenysége,
még a III. század végi a keresztények számára viszonylag nyugalmas időkben
[átszódt ak le.

Quirinus pannóniai történetére vonatkozó ismereteinket csaknem négy év
tizeddel ezelőtt Nagy Tibor foglalta össze ma is alapvető fontosságú munkájá
ban. Míután az újabb kutatások a szent élettörténetének vonatkozásaiban más
eredményeket nem hoztak, így ismertetésünkben az ő rnunkáiából merítünk. A
Passio-történet topográfiai vonatkozásaira még visszatérünk, mert ezek termé
szetszerűleg az újabb savariai ásatások alapján módosultak és bővültek.

Quirinus szenvedés-történetét az ismeretlen szerzőjű Passio-Quirini a kö
vetkezőképpen beszéli el: a klérus üldözését elrendelő edictum kihirdetésekor
Quirinus elmenekült Sisciából. A felkutatására kiküldött katonák azonban el
fogják és Maximus Praeses elé állítják. Az agg sisciai püspök a helytartó mín-,
den rábeszélése, fenyegetése ellenére is állhatatosan kitart hite mellett. Erre
Maximus börtönbe vetteti, majd három nap elteltével Pannónia Prima hely
tartójához viteti Savariába. Quirinus állhatatosságát azonban Amantius sem ké
pes megtörni s ezért halálra ítéli. A püspöknek malomkövet kötnek a nya
kába és a Sibaris patakba fojtják..

A Passio mellett Quirinus vértanúhalálát még három más, korban közel
álló forrás beszéli el: 1.) Hieronymus Chroniconja, 2.) Prudentius, 3.) a Marty
rologium Híeronymianum. Időrendi sorrend tekintetében az elsőbbséget Hyero
nyrnus tudósítását illeti, aki 380 körül állította. össze Chroniconját. Hieronymus
nál számolhatunk azzal, hogy még szülővárosában megismerte Quirinus törté
netét. A Chronicon után kronológíailag a Passio következik. Ezt mai alakjá
ban 380-395 között írták, esetleg éppen Savartában. A Passio szerzője már is
merte és az utolsó. fejezetben fel is használta a Chronicon Quirinus Passíőját, A
harmadik forrásunk Prudentius, a kutatás mai állása szerint a 401-404 évi
Róma városi tartózkodása alatt írta az őt leginkább megkapo vértanú alakokról
dicsőítő költeményeit. Prudentius Quirinusról való mínden ismeretét Hieronymus
fent idézett munkájából merftette. Az időrendben utolsó Martyrologíum Hierony
mianum valamelyik pannóniai egyház, legvalószínűbb, hogy a sirrníumí díptychon
ból szerezhette értesülését.

A Passió szerint Quirinus utolsó kihallgatása Savaria színházában (in theatro)
történt. A színház a mai Kálvária dombtól északra feküdt, ahol a földfelszín
alakulása még ma is elárulja a theatrum félkörös alakját. A római színház
kövei különben ezen a helyen a múlt században még láthatók voltak. - Az
ítélet után a püspököt innen vezették a Sibarishoz, hol egy hídról (de ponte)
dobták a vízbe. A theatrumhoz legközelebb a Perint folyik, mely 9 m széles
és áradások alkalmával a 2 m mélységet is meghaladja.

Végeredményben tehát három, egymástól független forrásra visszamenő kút
fővel rendelkezünk Quirinus történetére nézve. Közülük a legterjedelmesebb a
Passio. Ennek értéke természetesen attól függ, hogy milyen mértékben megy
vissza szavahihető forrásokra. Annak ellenére, hogy a Passio jelenlegi szővegé

ben az elbeszélő és az aktaszerű részek erősen összefonódnak, annyi mégis meg
állapítható, hogy a IV. század végén működő redaktor egy aktaszerű forrást
használt, mely a Quirinus pert megközelitóen híven adta vissza. A redaktor
ezekhez különböző jellegű.elbeszélő részeket csatolt, illetve illesztett be, azon
kívül az aktát is átdolgezta a maga épületes irodalmi szempontjainak megfele
lően. Hieronymus mellett az író tekintettel volt az előtte megjelent pannóniai
mártír irodalomra- is.

586



A határozottan ortodox - az arianus tanokkal szembenálló -, Krisztus is
tenségét erősen kihangsúlyozó Irót savaria topográfiai ismerete miatt - savaria,
vagy legalábbis annak környékén kell keresni, benne kell látnunk a pannóniai
mártír irodalom nyugati csoportjának egyetlen képviselőjét. üldözések alkalmával
a provinciákban vértanúhalált halt klerikusok és világiak bensőséges kultuszban
részesültek a pannóniai keresztények részéről. A vértanúk neveit az egyes egy
házak beírták díptychonjaíkba, ahonnét a szentmise közben felsorolták azokat.
Azon kívül a mártír halálának évfordulóján a schola-cantorum ambójáról. vagy
az oltár előtt olvasták fel a szerit szenvedésének történetét. Még a nem kimon
dottan liturgikus célzattal íródott aktaszerű passiók is - amilyenek nálunk
Pollio, Irenaeus, Quirinus szenvedéstörténeteí - csupán azáltal, hogy az elbe
szélésekben szereplő vértanút a hithűség, az állhatatosság, a Krisztus-szeretet,
az aszketizmus hőséül ünnepelték, nagyban hozzájárultak az illető szent kultuszá
nak megerősödéséhez. Quirinus püspök és vértanú mártíromságának leírása
bennünket a római kori savaria ókeresztény vonatkozásainak szempontjából is
érdekel. Az esemény leírásai értékes topográfiai adatokat tartalmaznak. Ezek
az adatok sok évtizede foglalkoztatják' a kutatókat, akik megkísérelték helyhez
kötni, illetve az ásatások nyomán felszínre került és megismert épületeket kap
csolatba hozni Quirinus passiótörténetével.

A következőkben megkísérlem felvázolni azt az új teoriát, mely Savaria
ókeresztény emlékeivel foglalkozva egyre valószerűbben bontakozik ki előttem,

s melyhez a vizsgált régészeti objektumok már eddig is kézzelfogható bizonyí
tékokat szolgáltattak,

Első színhely a s z í n h á z, ahol a nyilvánosan lefolytatott tárgyaláson
Amantius Quirinus püspököt elítéli.

A Jókai Mór u. 1. sz. 3991. hrsz. területen a hagyományok szerínt a szom
bathelyí Kálvária melletti mélyedés ma is az egykori római színház maradvá
nyait rejti. Az 1955-ben végzett leletmentó ásatás ezt a feltevést nagyban tá
mogatja. A feltételezett színház középtengelyében húzott K-Ny-i irányú árokban
60 cm mélységben római kori kultúrréteget, törmeléket találtak. Ez alatt a tör
melék alatt 70-90 cm mélységben az ásató árokban lépcsőzetesen lepusztult fal
maradvány mutatkozott. Az itt felszínre került kőem.1ékek: Hercules, Fortuna,
babérkoszorús szamárfej és Nemesis oltár is a színház, vagy arnphíteatrum je
lenJétét látszanak támogatní, így feltételezhetjük, hogy Quirinus perének és el
ítélésének egykori nyilvános színhelye a mai Kálvária-domb vidékén volt. 
Quirinus vértanúsága eszközéül Amantius helytartó a vízbefulladást jelölte meg,
és azt is megparancsolta, hogy a püspöknek "malomkövet kössenek a nyakára,
és a Síbarís folyó hullámaiba meritsék. Mikor a hídról a folyóba dobták, még
nagyon sokáig lebegett a víz színén és a körülálókkal beszélgetett..." Az epikus
passiónak kedvelt motívuma a malomkő és a mártírnak víz színén való lebegése.

Második helyszín tehát a h Í d. Az a híd, mely ma is átvezet aPerint
patakon az Operintutcán át, melyen Tóth E. topográfiai megállapítása szerínt
a későrómai városból nyugat felé kivezető római út is átvezetett.

A harmadik helyszín a "L o c u s o r a t i o n i s". "A vértanú testét ugyan
is nem messze attól a helytől, ahol végűl is elmerült, megtalálták. amiért ott
imádkozó hely is van. Magát a szent testet pedig a Scarabantia-I kapu melletti
bazilikába helyezték el." Ezt SZÓ szerint is idézzük: "... cuius corpus non longe
ab eodem loco ubi dernersum fuerat, inventum est: ubi etiam locus orationis
habetur. Sed ipsum sanetum corpus in -basíhca ad Scarabantensem portam de
positum."

A "locus oratíonís" soha nem volt a szent testének őrzési helye, még rövid
ideig sem. A vértanúság idején 303-ban az üldözések alatt nem állíthattak me
móriát, kápolnát a hívek a városon belül, ez ellenkezett a császári intenciókkal.
Az emlékhely létesítésére csak a 313 évet követően volt lehetőség. Elvben ká
polnák, szent helyek állandó megújításának elvén ezt a "locus orationis"-t meg
is lehetett volna keresni, illetve régészeti módszerekkel megtalálni a ma már
Szombathelyhez tartozó egykori Óperint község területén. sajnos ma már a
sűrü beépítettség miatt ennek lehetősége csökkent.

A negyedik helyszínt, mely Quirinus passiótörténetével összefügg, Savaria
késő-római temetője területén kell keresnünk. A hitvalló mártír testét csak a
várostól K-re fekvő. temető terilletén helyezhették nyugalomra. Miután ez a
keresztények üldöztetésének idején történt, nem valószínű, hogy a sírt nagyon

587



fel.t11n6en megjelölték, illetve kiemelték volna környezetéből. Ezt már azért sem
tehették, hogy a nyilvános tisztelettel ne idézzenek elő csődületet, mely újabb
kivégzéseket vonhatott maga után Savaria keresztényeinek köréből.•

Az is lehetséges, hogy a temetőben, ahol a keresztények is temetkeztek, volt
egy imádkozó helyük, ahova a tisztelt testet elhelyezték. A keresztények ked
velt gyűlékező helye az üldözések idején a temető, ez általában ismeretes. Nagy
a valószínűsége annak, hogy Quirinus passiójának leírásakor a IV. század végén,
az V. elején, ez az egyszerű, korábban temetői deposíum már bazílíkává fejlő

dött azoknak az átépítéseknek a során, melyeket a szent intenzív tisztelete tett
szükségessé, A passió szerzőfe természetesen már csak az általa ismert, az l')
idejében álló bazilikát említette, mint Quirinus testének nyugvóhelyét. A bazilika,
illetve a szent elhelyezést helyéül a scarabantiai kapu melletti bazilikát jelöli
meg. Ebből az ókori topográfiai adatból ktíndulva: "Qufrinus bazilikáját" a
kutatás a Scarabantíába, Sopronba vezető út mentén kereste, és vitte több éN
tizeden át tévutakra.

Paulovics Istvánnak, a szombathelyi Romkertben feltárt római kori épület
maradványokkal foglalkozó munkáínak leglényegesebb állítása, hogy a Szeminá
rium-kertben feltárt egyhajós, apszísos bazilika a Passio-Quiriniből ismert
"Basilica ad Scarabantensem portam", melyben a Savariában vértanúhalált halt
sísciaí püspököt. Quirinust eltemették. Géfin Gy. és Paulovles I. levelezéséből

kitűnik, hogy Paulovics az épület ókeresztény bazilikával és Quirinus sírtemplo
mával való azonosítását már az ásatás legelején felvetette. Célja volt az ásatás
folyamán a scarabantíaí kapu megtalálása és az épületek azonosítása a keresz
tény kultuszhelyekkel.

Paulovles felvetette a lehetőségét, hogy a bazilikát a savariai császári palota
egyik terméből alakították át az ókeresztény kultusz céljaira. Az ásatás folyamán
hasonlóan vélekedett Nagy Tibor is. Majd Mócsy András fejtette ki azt a vé
leményét, hogy a bazilika egyáltalán nem volt keresztény kultuszhely és utal a
felülvizsgálás szükségességére. Feltevését megerősítették Szentléleky Tihamér ása
tásai, melyek során a bazilika szomszédságában fekvő cella tríchorának tartott
épületéről kiderült, hogy a maradványok kiegészítése helytelen, a maradványok
egy épületkomplexushoz tartoznak a bazilikával és nem cella tríchora, hanem
fürdőépület volt. A -Pavlovícs által scarabantíal kapunak vélt négyszögletes épü
letről kiderült, későbbi ásatások során, hogy az a palota helyiségei közé tartozott.
Tóth E. összefoglaló tanulmánya alapján megállapítást nyert, hogy a savariai
nagyméretű bazilika legalább két ínsulát elfoglalo, a területen az utolsó, nagy
szabású savaríaí római építkezés soráa jött létre a IV. század első felében. A
keresztény szímbólurnokat nem őrző mozaikpadlós, egyhajós apszísos terem,
melynek falait márványlapok burkolták, bizonyíthatóan nem rendelkezett az
ókeresztény kultuszhelyek semmilyen specíálís [ellemzőível, berendezéseivel.
Nincs presbyteríuma, semmi nyoma az oltárnak, subselliumnak, ambónak.
Az ásatás során semmilyen tárgyi lelet nem került elő, ami a keresztény kultuszra
mutatna. Nagy méretei vidékünkön ókeresztény kultuszhelyek esetében ismeret
lenek. Quirinus püspököt nem ebben a teremben temették el. Tehát bizonyítottnak
látszik, hogy a bazilika nem szelgálhatta az ókeresztény kultuszt, hanem egr
nagy épületegyüttes egyik profán rendeltetésű, reprezentációs terme volt.

Ezeknek a nagy palotáknak jellegzetes építészeti, alaprajzi sajátossága, hogy
gyakran peristyl-udvarral rendelkeznek, melyből nagyméretű, egyhajós széles
apszis záródású trónteremként a palota reprezentációs termeként szolgáló aula
csatlakozik. Ez az épülettípus eredetileg is keresztény kultuszhelynek épült IV.
századi bazilikák estében nem fordul elő - elsősorban császári palotákra és
állami tisztségviselők hivatalos épületeire jellemző. A savariai bazilika is ebbe
az épülettípusba tartozik, s ez a tény is megerősíti az épület császári palota
rendeltetését.

Ha mármost, mint látjuk, a Paulovles I. által feltárt gazdag mozaikpad
lókkal díszített palota termeit ki kell iktatnunk Quirinus passiójának történe
téből, felmerül a kérdés, hogy hol feküdt a "Scarabantiai kapu melletti bazilika",
ahol a mártír testét véglegesen nyugalomra helyezték. Az egykori scarabantiaí
kapu Szombathelyen még nem került feltárásra, pontos helye sem ismeretes, csak
az irányt tudjuk, amerre keresnünk kellene, ez pedig a- palotafeltárások romterü
letétől északra fekszik, a Sopron irányába vezető úton. Ezen a vonalon eddig
keresztény maradványokat az ásatások még nem hoztak felszínre. Felmerül a
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kérdés, hogy a passió történetírója jól irta-e a bazilika nevét, "ad Scarabatensern
portam", Miután a bazilikákat az ókeresztény korban gyakran nevezik topog
ráfiai helyzetük szerint - kapu mellettí, falakon kívülí, stb. - nincs okunk
kételkedni abban, hogy valóban a Scarabantiába vezető út, illetve kapu mellett
helyezték el Qu!rinust. Azt azonban, hogy a történet leírásának Idején a IV.
század végén hol állott az a kapu, amelyen át az az út vezetett, mely Scara
bantiába vitt, kérdéses. Vagy megfordítva a kérdést, a városnak melyik kapuján
vezették ki a Scarabantíába irányuló forgaimat Sabariából a későrómai időkben?

Tóth E. a császári palota leírásával kapcsolatban felveti a lehetőséget, hogy
a palota körzetében- levő scarabantíaí kaput a IV. században elfalazták. Felte
vését igen valószínűnek tartjuk, már csak a palota-körzet biztonsága és nyugal
ma érdekében is. Ha feltevése valóban fedné a későcsászárkori helyzetet. akkor
abban az időben portaként kizárólag a mai ferences kolostor előtt futó egykori
Szentmárton község felé vezető út kapuját kellene értenünk. Ezen a vonalon
az ókeresztény időkből kb. 800 m-es távolságon belül két bazilikát feltételezünk.
Az egyiket a ferences templom falai. illetve alapjai rejtik, a másikat a Szent
márton templom alatt találjuk. Szűkebb vagy tágabb értelemben mindkettő a
kapu közelében állott olyan körzetben - a mai 2266 és 2268 hrsz. telken 
ahonnan számos keresztény vonatkozású sírfelirat ismeretes. A Szent Márton
templom, Domonkosok rendháza és a mai temető körzetében sűrűsödnek a ke
resztény feliratos sírok, jelezve azt, hogy ezen a területen állott az a temetői

martyrion vagy bazilika. mely egy igen tiszteletreméltó szent vagy mártir földi
maradványait- rejtette, s melynek közelébe kívántak feküdni és holtukban is
védelme alá helyezni magukat a keresztény hivők. Ez az "ad sanctos", "ad
martyrem" temetkezés, illetve tisztelet véleményünk szerint Quirinus mártírnak
szólt. akinek testét a mai Szent Márton templom alatt rejtőző, később a szabad
vallásgyakorlat _alatt épült bazilikában őrizték. E bazilika létrejöttének és építés
történetének időrendjéről később még, a Szent Márton-kérdést részletesen tár-
gyaló fejezetünkben szólunk. -

Quirinus relikviáit, illetve tetemét a barbár betörések elől menekülő savarial
keresztények az V. század első harmadában, mint legdrágább kíncsüket, Rómába
menekítették. A pannóniai vértanúk közül Rómában legkorábban Quirinus tisz
teletével találkozunk. Relikviáit a Via Appian fekvő "Basilica Apostolorum" apszi
sának keleti oldalához épített ún. Platomában helyezték el. Rómában évszá
zadokon keresztül a Platoma volt a Quirinus-kultusz központja. Savaríában,
Quirinus általunk feltételezett bazilikájában - a mai Szent Márton templom
alatt - kultuszának gyakorlata a római translatióval megszűnt. - A város
ra törő barbár hordák és az V. század középí földrengés az épületet erősen meg
rongálhatta. Az újjáépüló templom, melynek újjáépítését a VI-IX. század kö
zött feltételezzük, Quirinus kultuszát követően Savaria szülöttjének, Szent Már
tonnak, illetve ennek kultuszának adott helyet. Szerétnők remélni. hogy a ré
gészeti feltárás és a műemléki helyreállítás a jövőben feltevéseinket igazolni
fogja.

A Szent Márton-kérdés

Sulpicius Severus, Márton tanítványa és életének írója szerínt (316-317-ben,
vagy 335-336-ban) a szent Pannónia Savaria new városában született: "Igitur
Martinus Savaria Pannoniarum oppido oríundus fuit ., .", de szülei röviddel
utóbb az itáliai Ticinumba (Pavia) kerültek. ahonnan később visszaköltöztek
Savariába. Márton évek múlva már. keresztényként visszatért pátríájába és any
ját sikerült megnyernie a keresztény hit számára, apja viszont pogány maradt.
Az ariánus Pannóniában az ortodox kereszténységet képviselte, ezért feljegyez
ték róla, hogy az arianus sacerdetes a szentet kiűzték a városból. Sulpicius Se
verus rendkívül tömör és sűrített elbeszéléséből nem lehet meghatározni, hogy
a Savariába való visszatérés és anyja megkeresztelését követő események tovább
ra is Savariában. vagy a tartomány valamelyik más városába (Siscia ? Sirmium?)
játszódtak-e le. Ez azonban a mi szempontunkból már nem lényeges. Fontos az,
hogy Martinus kortársa egy Sabaria new várost nevezett meg szülőhelyeként,

Sulpicius Severusnak ezt _ az adatát a későbbi életrajzok és elbeszélések szinte
szó szerint átveszik: így Tours-i Gergely (t549), Venantius Fortunatus (t600 után),
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Sozomenos (V. sz. második fele), Alkuín (t804), Synaxaríum Constantinopolítano
- hogy csak a legfontosabbakat említsük.,Márton születésének vizsgálatánál
a legautentikusabb forrásból, a Sulpicius Severus-féle életrajzból kell kiindulnunk.

A VIII. században meginduló forrásfeltárás óta színte állandó vitatéma az.
hogy Szent Márton, Gallia apostola a mai Szombathely területén fekvő egykori
római városban (Savariában), vagy Pannonhalma-Győrszentmárton környékén
született-e. A gyakran szenvedélyes hangú vitában a bencés történészek termé
szetesen Pannonhalma mellett foglalnak állást, míg a Szombathely iránt elköte
lezettek a város papjaiból, történészeiből és a város múltjával 'részletesebben
foglalkozókból tevődtek össze. A kutatók nem vették figyelembe, hogy Márton
születéshelyét csakis az ókori adatok alapján lehet megállapítani. A középkori
'adatok - ókori támpont nélkül - csak a középkori hiedelmet bizonyítják. Nem
szükségszerű azonban, hogy ez az ókori valóságot tükrözze. Nyilvánvaló, hogy a
századok folyamán a már kisebb műveltséggel rendelkező egyházak is tudták,
hogy Márton Pannóniában egy Savaria nevű városban született. Ha tehát a vá
rosnév megmaradt - ott, ahol egykor volt - a kultusz <újraélesztéséhez elég
volt egy valamelyes ismeretekkel rendelkező személy, például a XI. vagy XII.
században Savaria-Szombathelyen működő pap is. Éppen ezért nem lehet Szent
Márton szombathelyí születésének ismeretét, mely a középkorban általánosan és
széles körben elterjedt, csak a XV. századi humanista történetírók számlájára
írni. (Tóth Endre legutóbbi tanulmánya, legalábbis a régészek és történészek szá
mára úgy tűnik,' a kérdést véglegesen lezárta.)

Márton Pannónia Savaria new városában (Oppido) született, Sulpítius Seve
rus az Oppídum szóval jelöli a nagy városokat, például Rómát és Tourst is.·

.Az antik Pannóniában csak egyetlen Savaria helynevet ismerünk, a mai Szom
bathely ősét: Colonia Claudia Sacaria-t, a IV. században Pannónia Prima tarto
mány polgári közigazgatásának központját, a tartományi kincstár őrzésí he
lyét, a IV. századi császároknak császári palotával rendelkező gyakori tartóz
kodási helyét, és a legiones Palatinus-ba tartozó lancíarií Sabariences egykori
állomáshelyét. Márton apja magas állású katonatiszt, tribunus volt. így eleve
valószínű, hogy családja a tartományi székhelyen lakott és nem falun. Továbbá
Márton apja minden bizonnyal az előkelő rangú laneiaríí Savaríenses alakulatban
szolgált, amely a IV. század első harmadában Savariában állomásozott. Mártonnak
"jó házból való származására" utalhat az a körülmény is, hogy a milánói csá
szári gárdába került, sőt mi több, a közé a 360, vagy 400 testőr közé, akik Iulianus
Caesart 355-ben Galliába kísérték.

A korábbi történetkutatásban teljesen elsikkadt az a fontos tény, hogy Szom
bathely az első, XIII. századi említéstől kezdve az oklevelek és a források az
esetek döntő többségében Sabaria néven említik, holott a helynévadás törvény
szerűségei következtében ezt a nevet már korán teljesen ki kellett volna szorí
tani a Szombathely névnek. A városnév változatlan fennmaradása az ókortól
azt bizonyítja, hogy a város területe állandóan lakott volt, és hosszú évszázadokig
számításba kell vennünk a későantik lakosság fennmaradását.

Savariában a IX. században templom állott. Ez a templom igen nagy való
színűséggel egy' ókeresztény, véleményünk szarint Quirinus mártír tiszteletére
készült, vértanúsír vagy memoría utóda, amely a Karoling korban is haszná
latban volt. Ez a templom a ma is álló, és régészetileg még alig kutatott Szent
Márton templom. Amennyire határozottan foglalhatunk állást Szent Márton sava
riai születését illetően, annyira szkeptikusak vagyunk "Szent Márton szülőházá

nak kérdésében". A kérdés megvilágításához vázolnunk kell a történeti és régé
szeti előzményeket.

A hagyomány a szent szülőházát közismerten a Szerit Márton templom alatt,
illetve közvetlen mellette keresi. A Schematismus Sabariensis 1972 adataiból
idézünk: "Szent Márton plébánia (Tolbuchin út 40.). A plébánia templomot ok
levél 1298-ban említi. 1638-ban a domonkosok kapták meg a templomot, a plé
bános pedig a vártemplomot foglalta el. .. A domonkos templom környéke 1930
ban lett újra plébánia... A templom egyik oldalkápolnája Szent Márton szüle
tési helyének adatait őrzi. A templom műemlék. Titulusa: Szenthárornság, bú
csúnapja Szentháromság vasárnap."

Savaria Szombathely keresztény hivőinek fe1tehetően tudomása volt a tra
dícióból arról, hogy Tours szent püspöke, Márton Savariában születet, Savariá
ban a 397 év körülre tett halála előtt tisztelete nem lehetett. A mai Szent Márton
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templom alatti római kori apsis és falmaradványok minden bizonnyal a 303-ban
vértanúhalált halt Quirinus püspök földi maradványainak őrzésí helye volt 
részletesebben erről a Quirinus-kérdést tárgyaló fejezetben szóltunk. - Quiri
nus passiójában, melyet a IV. század utolsó, vagy az V. század első éveiben
jegyeztek le, nem történik említés arról, hogy a "Szent Márton szülőházán"

épült bazilikában helyezték volna el. Ha Mártonnak Savariában akkor tisztelete
lett volna, erről a Passio írónak tudnia kellett volna, s ennek említését nem is
mulasztották volna el.

A fenyegető barbár veszedelem elől Quirinus maradványait Rómába me
nekítik az V. század első felében. Az V. század közepéri bekövetkezett nagy
földrengés és a barbárok egyaránt pusztíthatták a templomot, melynek újjáépí
tésére a VI-IX. században lehet gondolni. Még további kutatásra váró tárgyi
emlékek és nyomok az újjáépítés tényének feltételezését erre az Időszakra való
színűsítik. 'Esetleg a Karolingkori templom lehetett az első Márton patrocí
nium, hogy a XII-XIII. században újjáépülő templom ezt megtartva és tovább
vive azután az azidőtájt különös tiszteletnek örvendő Szentháromság titulust a
korábbi mellé Jelvegye.

Visszatérve Szent Márton születésének kérdésére, nagy a valószínűsége an
nak, hogy a kora középkori templom építésekor már megtalálták azokat a római
falakat, amelyeknek 'hitelesítését és ásatását 1939-ben Paulovics I. elvégezte. Pau
lovics publikációjából kitűnik, hogy hatalmas, vastag falakat találtak. A krip
tában ma is látható római kori apszis maradványai nem jellemzőek, ópítésmód
jukban és kivitelükben nem a római kori magánházakra. hanem középületre
utalnak. Az apszis ivéből következtetve egy nagyméretű korakeresztény bazilika
lehetett a középkori templom előzménye. Az épület feltehetően romokban hevert,
legalábbis részben, amikor falmaradványainak felhasználásával és tengelyének
eltolásával a koraközépkorí templomot ráépitették. .-:.. A korakeresztény bazilika
az ókeresztény temető területén épült fel. Erről a területről a 2266 és 2268 hrsz.vról
melyen a domonkosok temploma, kolostora és a mai temető fekszik, került fel
színre - rnínt már említettük - a legtöbb keresztény tartalmú feliratos kő

emlék, bizonyságul arra, hogy a III-V. századi keresztények e területen temet
keztek. A nagyméretű ókeresztény bazilika előzményét ennek a temetőnek egy
korábbi épületében kell keresnünk, mely egy cella memoriae, vagy egy kis
martyrion lehetett. Ezt a memoríát szervesen bekomponálta a bazilikába, fÍlint
erre számos példát ismerünk a korakeresztény temetőbazilikák esetében Itáliá
ból, Dalmáciából, a keleti tartományokból, de Észak-Afrikából is. Ha a mai
templom szentélyének baloldali pillérénél induló ívet kíszerkesztjük, akkor an
nak középpontját megközelítöen a mai Szent Márton kápolnában találjuk. Az
ókeresztény templom szentélyét, illetve oltárát tehát a mai Szent Márton kápolna
alatt kell keresnünk, az apszisori belül. Paulovics ásatásainak kutatóárkaiban fel
színre kerülő római kori falak, melyekben Szent Márton szülőházának marad
ványait vélte felismerni, valahol az ókeresztény bazilika oltára táján, illetve
confessiójánál feküdtek. A confessio, illetve relikviás oltár talán valóban egy
szent vagy mártír sírját, feltehetően Quirinusét, majd Mártonét rejtette magában.

Ismerjük a korai keresztényeknek relíkvía-rajongását és törekvéseiket a szen
tek, mártírok ereklyéinek birtoklására. Egészen természetes tehát, ha Savaria
keresztény hivői a Karoltngkorban, vagy a korai középkorban városuk híres szent
szülöttjének, ha testének nem is, de valamilyen tőle származó ereklyéjének bírá
sára törekedtek s ezt messze földről be is szerezték. A szent ereklyéket a te
metőben álló, újjáépült bazilikában elhelyezték, mely bazilika korában Quirinus
maradványait rejtette, míg el nem menekítették a fenyegető veszedelem elől.

A 2268. hrsz.-on fekvő római kori épületkomplexussal kapcsolatban tehát nem
zárhatunk ki egy Szent Márton tradíciót, de ez a tradíció nem függhet össze
szülőházzal vagy lakóházzal, már csak azért sem, mert e területen az I. szá
zadtól kezdve temető volt, a római városból kivezető út mentén, amit a külön
böző korokból származó, az itt feltárt sírok is bizonyítanak. Temetők területén
magánházakat nem találunk, de sacrális rendeltetésű épületek gyakoriak.

A fentiekben felvetett kérdések hipotétikusak, melyekre a választ a szom
bathelyi Szent Márton templom közeli műemléki felújítását megelőző ásatások
tól és falvizsgálatoktól várjuk.
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OSSZEFOGLALVA: Qulrinus 1.) Elítéltetésének helye a. szinház, melynek maradványait
a Kálvária domb rejti. - 2.) A hid, meivröt a folYóba dobják, a mai hid közelében, vagy
azzal azonos helyen állott, rajta vezetett ki a későrómai Savarlából nyugat felé vivő út.
- 3.) A locus orationist - imádkozóhely - az illdöztetések idején nem állíthatták ki. Ha
volt ilyen a passio Quirini IV. század végi narrátora láthatott ilyet, melyet a hivők már a
szabad vallásgyakorlat idején a hid közelében, a vértanúság helyénél, vagy ahol a holt
testet kiemelték, esetleg a temetőbe vezető út mellett állítottak. - Régészeti megtalálása
nem reménytelen. - 4.) A Quirinus passio szerzöre (380-395 körül) a szent testének elhe
Iyezésí helyéül a Scarabanha-i kapu melletti bazilikát jelöli meg. - Abban az időben

már a császári palota körzetében levő Sopron felé vezető utat megszüntették, elfalazták.
A Scarbantia-i út a mai ferences kolostor mellett vezetett el, a mai Szent Mérton templom
Irányába. A ferencesek temploma, zárdája, kertje termetén felszínre került sírok, leletek
már a római kapun kivill vannak. Ennek megfelelően a Scarbantia-i kaput, valahol. a
régi Savaria szálló helyén levő útszűkületnél keÍl keresni. - 5.) Az ókeresztény temetőben

lévő kis strkápolriában, melybe már korábban temetkezhettek, helyezték el ideiglenesen
Quirinus földi maradványait (martyrion). - Az ókeresztény temető egybe esik részben a
Szent Márton templom körüli mai temetővel és a Ferences templom tájáig nyúlik el.
Ezen a sávon került felszinre a legtöbb ókeresztény tartalmú savariai felirat. - 6.) 313
után a temetőben levő slrkápolnára bazilika épül, ahová átviszik Quirinus maradvá
nyait. - Erős apszisa és egykori falai a Szent Márton templom alatt a kzíptábarr még
ma is jól láthatók. - 7.) Quirinus kultusza a bazilikában virágzik a IV. század folyamán..
- 8.) A savariai születésű későbbi Tours-i Szent. Márton ellátogat saülövárosába, ahonnan
az arianizáló papság kiűzi (Suip. Sever.) Ha van papság, van klérus - Savaria a késő

római időkben püspökség, a IV. században. - 9.) Az V. század elején a barbár hordák
elől a szent vértanú Quirinus ~estét a hivők Rómába menekltik. - 10.) A mártir relikviáit,
testét elvitték, kultuszgyakorlata Savaria bazilikájában megszűntk, - 11.) Az V. század
középén földrengés pusztitja Savariát, a bazilika ts rombadől. - 12.) Hunok, germánok,
avarok, frankok szállják meg a romvárost és környékét. - 13.) Nagy Károly frank
király megdönti az avar birodalmat. Német Lajos Pannóniát a salzburgi érsekségnek
rendeli alá, - Savaria civitas-t ls. (A "civitas" jelző újabb bizonyiték arra, hogy Savariát
már korábban püspökségnek tudták.)

Márton 14.) A nyugatról rekrutálódó klérus tudatában van annak, hogy Tours szent
püspöke Márton, Savariában született, - 15.) A város szent szülötte tiszteletére templomot
emelnek - feltehetőleg a korábban rombadőlt, de részben még használható - egykori
Quirinus bazilikát javitják meg, épltik újjá. - 16.) A Paulovles I. által feltárt római kori
falmaradványok a mai Szent Márton templom melletti semmi esetre sem lehetnek a
szent szülőházának, mint azt korábban állltották,nyomai, hanem a Quirinus, későbbi

pertodusában Szent Márton tiszteletére átépitett-épillet maradványai. A terület az I. szá
zadtól mindvégig temető volt, temetőben nincs lakóház, legfeljebb sírépüretek. - 17.)
Az ujjáépülő templom architektonikus díszitő elemei közill egyelőre nem Ismerünk kő

faragványokat. Feltehetően azért, mert a város területén a földrengés következtében rom
badőlt épületek díszítményett használják fel. - 18.) Szent Márton ereklyéit az ujjá
épült templomban elhelyezik. - 19.) Az 'újjáépillt templom általunk Ismert első titulusa
a szent Háromság. A XI-xn. században a Trinitas tisztelete Igen erős, megtígyelhetöen
az ariánusok által erősen érintett területeken, reakcióként tanaikra. A Trinitas titulus
Savariában Indokolt. - 20.) Szent Márton ma is látható kápolnáját a XVII. században
alakitották ki a templom belsejében és látták eloltárképpel. - 21:) A barokk korú
renoválás és újjáépités alkalmával "vesztek el" azok a hiányzó Ókeresztény sírkövek,
melyek az Irodalomban ismertek és örzésí helyükül a Szent Márton templom van meg
jelölve. - 22.) A barokk oltárok elmozdításától, a vakolat leverésétől az "eltűnt" ókeresz
tény sírkövek előkerülését várhatjuk, közöttük azét a kőét is, melyen Krisztus neve
egyedül szerepel Pannóniában.

Irodalom a Quirinus kérdéshez: Paulovles I.: Savaria-Szombathely topográfiája. Acta
Savariensia l, Szombathely 1943.; Nagy T.: A Quirinus-reliquiák translat1ójának időpontja

Pannónia Prima későrómai sorsának tükrében, Regnum 6/1944-46/24-256.; Tóth E.: Late Roman
Imperial Palace in Savaria. Acta Arch. Hung. 25. (1973) 117-18.; uö.: Késő antik császárt
palota Savariában, Vasi Szemle 29. (1975) 42-44.; UÖ.: A savaríaí császári palota építéstörté
nete, Arch. E:rt. 102. (1975) 25-44.; UÖ. : Der Mosaikfussboden der Aula Palatina von
Savaria, Acta Arch. Hang. 28. (1976); Bo. Thomas E.: Savaria Christiana a 200 éves szorn
bathelyi egyházmegye emlékkönyve (Szornbathely, 1977) 35-94.
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Irodalom a Szent Márton kérdéshez: Paulovics I.: A szombathelyi Szent Márton egy
házának római kori eredete, Acta Savariensia 4, Szombathely 1944.; Horváth T. A.: Szent
Márton sz ületési helyének okleveles adatai, Acta savariensla 4. Szombathely 1944.;
Fontaine J.: Vie de Sai.nt Martin I-ill. Sources Chrétiennes 133-135. Páris 19&8/69.; Tóth
E.: Szent Márton pannonhalmi születéshely legendájának kialakulása, Vigilia 1974. 5. 306
312.; UÖ. : Adatok Savaria_Szombathely és környéke történeti földrajzához, Vasi Szemle
26. (1972) 244-260. ; UÖ.: Die Karolingische Burg von Sabaria-Szombathely Fol. Arch. 28.
(1977).: B. Thomas E.: Savaria Christiania a 200 éves szombathelyi egyházmegye emlék
könyve (Szombathely, 1977) 35-94.

SZÉKELY LÁSZLÓ

Katoli~us ~agyományo~ al erdélyi református slé~elye~ néprajlá~an
A vallási egység elősegíti a nép lelki harmóniáját. Téves azonban az a véle

kedés, hogy a vallási különbség akadályozna a nép szellemi egységét. Helytelen
az az álláspont is, hogy a vallás érdekei nem férhetnek meg a népi törekvé
sekkel: a valláson kívül ugyanis a népi közösség még más forrásokból is táplál
kozik. Azt sem téveszthetjük szem elől, hogy a keresztény vallási szakadás nem
érintette az összes hitigazságokat és az egyházi szervezet minden formáját.

Ez a meggondolás az erdélyi reformátusok népi hagyományaiban is tükröző

dik. A katolikus hagyományok megmaradását az 1562-i debreceni hitvallás til
tásai ellenére belső lelki okok és külső tényezők is biztosították, mint a böjt
aszketikus értéke, a nép gazdasági tevékenységének ősi beosztottsága és a ka
tolíkus környezet. A katolikus örökség megmaradásának okai közt nem csekély
jelentőségű a hagyományok belső ereje sem, amely keményen ellenáll minden
romboló tényezőnek. A hagyományokat ugyanis belső erők hozták létre: a böjt
(András napján, nagypénteken, a lakodalomtartás tilalma böjti időben), a szentek
életéhez fűződő hagyományok (a vetéshez készülődés időpontja) - mind lelki
motiváción, ésszerű meggondoláson alapszanak, amely szerínt az embernek a
lélek üdvösségéért tenni is kell valamit. A böjt, a jócselekedet nem pusztán a
történeti továbbvitel gépies eredménye, hanem a vallásos ember logikus gon
dolkodásának következtetése. Ezekben a szokáselemekben a Marót Károly-féle
reviválról van szó, mely azonos lelki és helyzeti konstellációból ered. (1) A gaz
dasági élethez fűződő hagyományok .(határidők) pedig olyan általános tapasztalati
megfigyelésen alapszanak, amelyeket a katolikus egyház magáévá tett, s a hívek
lelki nevelésében felhasznált. Az is megfontolandó, hogy a hitéletben a Szentírás
jelentőségét hangsúlyozó reformátusok a Szentíráson alapuló hagyományokat a
katolikusoktól szívesen átvették s hogy a vallási misztika is a reformátusok
píetísztíkus érzelmi áhítatában tovább él. (2) E helyen rá kell mutatnunk egyes
református szerzőkre is, akik ostorozzák a karácsonyi, újévi katolikus ének
léseket: ezzel mintegy igazolják a reformátusoknál is szokásos katolikus hagyo
mányokat. (3) Hadd említsük meg még azt is; hogy régi katolikus énekeink közül
többet ("Mért sírsz, mért sírsz asszonyi Mária", "Felszántom a cinterem elejét")
Erdélyben a református székelyek őrizték meg. (4)

Tételünkkel kapcsolatban a református néprajz hagyományokban gazdag te
rületeit (egyházi év, életfordulók, hagyományos cselekmények, tárgyak, népkölté
szet, népnyelv, népi orvoslás) vesszük szemügyre. A katolikus hagyományokban
a leggazdagabb az egyházi év: benne az úr és a szentek ünnepeiről emlékeznek
meg. Ez utóbbiak közül egyesek teljesen vallási ünnepek, mások a gazdasági
élethez fűződnek: az időjárást jelzik, a gazdasági munkák elvégzésének és az
anyagi kötelezettségek teljesítésének a határidejére emlékeztetnek.

A továbbiakban ismertetett református vallási swkások között lesznek olya
nok is, amelyeket nem katolikus tartalmuk, hanem pusztán csak a katolikus
egyházi év szentjeinek nevéhez való fűződésük míatt sorolunk a katolikusoktól
örökölt hagyományokhoz. Ilyenek mindjárt az egyházi év elején található Szent
Katalin és Szent András napjához fűződő jövendölések. Katalin napján a lá-
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