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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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nyok borostyán (orgona) vagy szilvafaágat tesznek a vízbe, hogy karácsonvra
rügyezní vagy virágozni kezdjen. Andráskor gombócot főznek, böjtölnek, sós
hagymaból [ósolnak: akinek a hagymája megnedvesedik, az a következő évben
férjhez megy (Sóvárad, Makfalva, Erdőszentgyörgy, Maros m.). Hogy az egyes
egyházakban a különbségek ellenére is a közös keresztény hit hogyan tudja
felébreszteni a közös áhítatot s hogyan tudja őket egyesíteni, - ezt legszebben
a karácsony ünneplésével kapcsolatos hagyományok szemléltetik. Krisztus szüle
tésének ünneplésében nincsenek katolikusok és protestánsok: csak a karácsonyi
áhítatban összeforrt keresztény közösség van. Karácsony ünnepét egy vallási és
népi fémből ötvözött nagy haranghoz hasonIíthatjuk, amelynek különős varázsa
abban rejlik, hogy a különálló hit, történelem, népiség és táj köreit egy fennsé
ges akkordban egyesíti. A karácsonyi népszokások az ünnep természetfeletti tar
talmának emberi, természeti kiegészítése! s fényes bizonyítékai annak, hogy a
keresztségben a természetfelettiség a természetes népiséggel egybeszövődik. A
karácsonyi eszme kitör a templom kapuján és a népi életbe árad, De nem sza
bad eIfelednünk azt sem, hogy a karácsony mindenekelőtt eszmeileg és törté
netileg az egyház szent ünnepe. A vallási 'tartalom nélkül a karácsorryí mépszo
kásokból hiányozna a gyümölcsöző megtermékenyülés. A karácsonyi élményben a
vallási hit és a világi szokás egyesül: egyik a kinyilatkoztatásból, másik a nép
alakító erejéből ered. A vallási tőke, amely a karácsonyban kamatozik, veszteség
nélkül nem vonható vissza. Ezért jelentősek a karácsonyi élményt fakasztó já
tékok (betlehemezés) és a köszöntők (kántálás). Ezek a katolikus szokások a
reformátusoknál sok helyt állandó gyökeret eresztettek. (5) Betlehemes játékokról,
melyeknek különböző nevet adnak (betyáros, pohárköszöntős, bibliás) tudunk
Siier (Bihan m.), Szárazberek (Szatmár m.), Székelykál (Maros m.), Szilágycseh
(Szílágy rn.), -Bodola (Brassó m.), Székelykeresztúr (Hargita m.), Nagyszalonta
(Bihar m.), Pusztakamarás (Kolozs m.) református egyházközségekből. Puszta
kamaráson, ahol 1941-ben 325 református és 9 katolikus volt, 1946-ban még bet
lehemeztek. A játék szövegét 1924-ben Nagyenyedről hozták. (6) A reformátusok
játékából általában Mária hiányzik, vagy mint Nagyenyeden néma szereplőként

szerepeltetik. (7) A pusztakamarási református lelkész 1946 karácsonyán azt
kérte, hogyabetlehemeseket egy presbiter kísérj e, mint régen, mert "a bet
lehemezés karácsony ünneplésének szerves mozzanata, s mint ilyen az egyház
keretén kívül el sem képzelhető. (8) Az egyházi célra adakozók nevét ilyenkor a
lelkész a templomban felolvasta. (9) 1946 karácsonyán tanító helyett a lelkész
vezette a próbákat s a szövegen változtatni akart, de a szereplők végűl is a
régi szöveget mondták. (l0) A betlehemezők a ruházatukat a kastély ruhatárából
kapták. (Szent József a református lelkész fekete palástját viselte.) Régebben a
szeroplők felnőttek voltak, újabban nagyobb iskolások.

A betlehemezés katolikus [ellegét hangsú'yozza az is, hogy a betlehemes
játékokban nagyobbrészt katolíkus egyházi énekeket énekelnek. Az 1651-ből is
meretes Csodapásztorok című éneket Nagyszalontán, Bodolán, Székelykeresztúron
(11), a Mennyből az angyalt Nagyszalontán, Szilágycsehen, (12) az 1851-ből szár
mazó Pásztorok, pásztorok örvendezve című éneket Nagyszalontán, Székelykálon.
(13) Mostan kinyílt egy szép rózsa virág, Ne féljetek, pásztorok énekét Nagy
szalontán, (l4) a Pásztorok keljünk fel című éneket Szárazbereken (Szatmár m.),
Nagyszalontán . éneklik. (15) A Pásztorok keljünk fel szövege Vikár Béla szerint
még az erdélyi és dunántúli magyarság szétválása előtt keletkezett a XII. sz.
végén, XIII. sz. elején, ezért maradt meg a református nép ajkán még a refor
máció után is. (l6)

A kántálás a reformátusoknál emberemlékezet óta szokásos. Pusztakamaráson
kántálni szomszédok, felnőtt férfiak (presbiterek) járnak. (17) A kántálók néhány
református éneken kívül (Krisztus Urunk áldott születésén, Szívünk vígsággal) (18)
főleg a következő katolikus énekeket éneklik: Dicsőség mennyben az Istennek,
Vígan zengjetek citerák Jézus született (Méra, Kolozs m.), (19) Betlehem kis falucs
kában (Almásmálon, Beszterce-Naszód m., Pusztakamarás), (20) Paradicsom kő

kertjében (Almásmalom, Nagysármás, Maros m., Szilágycseh, Magyarózd, Maros
m., (21) Pusztakamarás (22) Szűz Mária e világra nekünk szent Fiát hozá (1651
ben már mínt régi éneket jelzik) (Magyarcsesztve, Fehér m.), (23) Csendes éj,
szentséges éj, Szerenesés óra, boldog éjszaka, (Pusztakamarás). (24) A két világ
háború közt Pusztakamaráson a kántálók a Mikor Szűz Mária a földön járt című

magyarszovátí legendás karácsonyi éneket is meghonosították. (25) Egy Mezőke-
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szüből (Kolozs m.) Pusztakamarásra került karácsonyi köszöntő Mikor kicsi vol
tam (26) párját Csíkszentdomonkoson jegyeztem le. Az éneket ott a Keresztelő

Szent János napi "angyalozók" éneklik. (27) Az is katolikus örökség, hogy a
lukafalvi és ilencfalvi (Maros m.) kántálók latin szövegeket is mondanak. (28)
A katolikusoknál széltében elterjedt Bőkovács legendáját sok helyt a reformá
tusok is éneklik (Méra, Szamosújvár, (29) Pusztakamarás) (30)

Az egyházi éva továbbiakban is bőséges adatokat nyújt témánk illusztrálá
sára. Szent Istvánkor és Szent Jánoskor a névnapjukat tartó gazdákat felköszön
tik. Aprószentekkor a köszöntő gyermeket a felnőttek "vesszőzik" meg, de a
Dávidról szóló verset a gyermekek mondják (Kibéd, Sóvárad, Maros m.). A re
formátusok a Kovászna megyei Baróton és ZaboZán is aprószentekelnek. Egyes

. helyeken (Szentistván, Maros m.) aprószentekkor hajnalban "gircsozni" járnak.
'A "gircsozók" ijesztő maszkák, akik Heródes poroszlóit személyesítík meg. (31)
A katolikus Pálfordulása ünnepéhez fűződő megfigyeléseket is tartják (Makfalva).
Húshagyókedden a reformátusoknál is felvonulnak a "hamubotosok", akiknek
Kibéden külön neveket is adnak ("Béltelki", "Buksi"): ezeknek az a feladatuk,
hogy a lányok és asszonyok "kórusából" a gyermekeket elijesszék', s éjfélkor
a tánc végén rendet tartsanak. Nem régen sok helyt még a határkerülést is
megtartották. Anyárádmenti Szentgerineén (Maros m.) nagyszombaton este "dullót",
bírót, esk.üdtet választottak a rend fenntartására. Határjárni este világítókkal in
dultak s útközben a Határt rendelt az' Úr című éneket énekelték. (32) Kibéden
a körmenetet a cinteremben a templom megkerülésével kezdték, majd a fontosabb
határpontokat járták be és visszatérve a templom kerítésében rövid imát mondtak.

Sok katolikus ünnep az erdélyi református székelyeknél termést jelző, a munka
és a gazdasági kötelességek időpontját meghatározó lett. Ilyen a Szent Vince
(jan. 22) és a kisasszony napi zöld húzából való időjóslás (Erdőszentgyörgy,

Kibéd). A tavaszgabonát Gyümölcsoltó Boldogasszony körül' vetették. Az első

szántást az őszi gabonavetésre ("ugarolás") már 1617-ben is Szent János nap
ján, (jún. 24), a másodszori szántást az ún. "forgatást" Nagyboldogasszony nap
ján, a harmadik szántást Szent Demeter körül {okt. 26) végeztek. (33) Vetésre
Udvarhelyen a legalkalmasabb volt a Szent Mihály körüli idő. (34) MakfaIván a
szeptembeii vetéshez Samuel (aug. 21) körül készítették a földet. Az aratást
Szent Margit napja (júl. 13) körül végezték. (35) Sóváradon aratáskor a mezőn

egyházi énekeket is énekeltek.
A reformátusok hagyományaiban az állattartással kapcsolatban is szerepel

nek katolikus szentek. Szent Rókust (aug. 16) az állatok védőszentjét egyenesen
református szentnek tartják, Szent Demeter náluk is a juhászok védőszentje.

A gazdasági kötelezettségek és kereskedelemben szereplő ősi katolikus szen
tek napját a református Mezőségen is megtartják. (36) A napszámot Szent Mihály
napjától Szent Györgyig és onnan Szent Míhályíg fizették. (37) A székely köz
birtokosság korcsmáltatási joga Szent Györgytől Szent Mlhályíg tartott. Sóvára
don a "juhbefejést" Szent Györgykor tartották. Makfalván a juhászok Szent
Miklós napján számoltak el a juhokkal. A gabona és tűzifa kepét Szent Márton
napján hordták be. A vásárok régi időpontja is a szentek ünnepéhez igazodott.
A nagyvásárt például Makfalván Szent Jánoskor tartották. (38)

Az elmondottakból láthatjuk, hogy a gazdasági élettel kapcsolatos szokások
zöme a sarjadás, érés, betakarodás időszakára esik, de a kemény munka után
tavaszíg a vigalom időszaka,következik. A református székelyek azonban ter
mészetfeletti életükről ekkor sem feledkeznek meg. Az Istvánok és Jánosok kö
szöntésében, a gazdasági élettel kapcsolatos : jelesnapokban vallási motívumok
is vannak. . •

A gazdasági élet munkaszakaszai szígorúan ragaszkodnak az ősi ídőpontokhoz,

de a vigalom idejének ünnepei gyakran eltolódnak: sok ünnepi játéknak az
eredeti értelme is elveszett s csak a dramaturgiája maradt meg. A reformáció
szabadságra törekvésében az egyházi böjti kötöttségek figyelmeztető napokká
alakultak. (A Kísküküllő menti reformátusok csak a páratlan napokon ettek
húst.) A határkerülés időpontja is sok helyt a katolikusok feltámadási körmene
tére való reminiszcenciával húsvétkor nagyszombatra került. A szokások és a
szereplők neve is megváltozott (hamubotozás: gírcsozás, hamubotos: buksi, béltelki.)

Az életfordulók katolíkus szokásaíból a református nép megtartotta a la
kodalmak rendezésének a tilalmát nagyböjtben és úrvacsoraosztás idején (Kibéd).
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A hagyományos cselekményekból példaként azt a más helyről is ismerős

magyarózdi swkást említjük, hogy a kelő tésztára a tenyér élével keresztet
vágnak. (39) Ezeknél gazdagabb a hagyományos tárgyak használata. sok vallási
tárgyon találunk katoliJkus jelképeket: a dobokai református" úrasztali abrosz
füzérkeretére például a máltai keresztet hímezték. (40) A kalotaszegi temetők

háromágú fejfája a katolíkus keresztfákra emlékeztet. (41) Szabó T. Attila a val
lási néprajz szempontjából is jeles művében 1627-001 egy Boldogasszonyt ábrá
zoló fülbevalót, 1744-001 egy Szentdemeterról származó ereklyés képet (cum ac
clusís reliquiis Sanctorum), 1778-ból pedig egy fába metszett (a reformátusoktól
apácaképnek nevezett) képet említ. (42) Kolozsváron egykor a reformátusok is
Mária lobogóval vonultak a főispán beiktatására. (43) A mezőségí fejfák behajlí
tott felső résren gyakori az M. betű, mely a katolikus szerzetesek köszönési for
mulájának (Memento mori!) rövidítése. (44) Szilágyságban a kétfelé ágazó fej fák
színtén a keresztre emlékeztetnek. (45) Egyes református templomokban a szerit
képeket nemcsak művészí értékük, hanem áhítatot keTtő jellegük miatt is meg
őrizték. A sólyomkői (Kolozs m.) templomban még ma is láthatók az apostolok
képei. (46) Több kalotaszegi templom mennyezetfestménye bibliai jelenteket áb
rázol, Jankó János ezt Asztalos Umling Lórincz evangélikus szász festő hatásával
magyarázza, (47) de végeredményben ezeket a képeket az evangélikusok is ka
tolikus örökségként őrzik. A szentképeknek nemcsak magán- és templomi hasz
nálatáról, hanem azoknak lelki hatásáról is tudósít Rettegi György, amidőn fel
jegyzi, hogy Szombati István, nemes és Szaniszlai Sámwel Belsó-Swlnok várme
gye fóispánja a kolozsmonostorí Könnyező Mária hatására kálvinistából katolí
kussá lett. (48)

Az" erdélyi reformátusok népköltészetében is találunk katolikus hagyomá-
_nyokat. Egy katolikus szertartásí reminiszCenciáról olvashatunk "Az árva királyfi"
című kíbédí mesében, amelyben a királyfi a segítségére siető oroszlánokat kéré
sűkre "jólátónak", "jóhallónak", földneherenek kereszteli. (49) A jólátó és jóhalló
kifejezések a keresztség szentségének katolikus jelképeire emlékeztetnek. A ve
csernye katolikus szertartás, de énekében a református aranyosszéld lány is em
Iegetí.: Sínfalvára ké' menní.: / Létánia fog lenni / Az én rózsám a diák, / Fújja

"az létániát. (50) Az almásmálomi gyennekek újévi köszöntője az éjféli misét, (51)
egy kibédi mese a "barátok fehér lovon járó esperesét" emlegeti. (52)

Katolikus hagyományokban gazdag a református népi orvoslás is, Egy bá
doki református asszony a kidei rom. kat. papnak misét fizetett iszákos férjé
ért. (53) Ugyancsak a bádOlkiak régebben az epílepszíás gyermeket a katolikus
templomba .vitték és mise alatt az oltár előtt térdeltették. (54) Ha a szeritelmé
nyekhez nem is fűznek teológiai meggondolásokat, annál inkább" a szentmiséhez.
Misemondatásukra hatással van a katolikusok példája is. akik minden ügyes
-bajos dolgaikban szentmisét mondatnak. .A kidei reformátusok Vajkai Aurél
szerint nagyobb" bizalommal, mélyebb odaadással és fokozottabb áhítattal hasz
nálják a szentelményeket (szenteltvíz, tömjén), mint a katolikusok. (55) Állításá
nak igazolására több példát említ. (56) A népi orvoslásban tovább él a Mária
-tisztelet is: segítségét sokféle betegségben kérik. (57) Általános emberi magatar
tás ez: szükségbe jutott nép ugyanis nem polemizál, hanem reménykedve folya
modik minden segítséghez. Ezzel magyarázható Szent Antal tisztelete is, _aki
annyira népszerű, hogy közbenjárását ügyes-bajos dolgaikban a reformátusok is
kérik. Egy bádoki asszony, akinek pusztulni kezdtek az állatai, egy katolikus
Ismerősétől elkérte a Szent Antal ájtatosságot és a szent napján imádikozni és
böjtölni kezdett. (58)

Mindezekből láthatjuk, hogy az erdélyi reformátusok földrajzi zártságuk és a
hagyományok általános emberi tartalma miatt sok katolikus népi szokást őriz

nek. E kérdés azonban az itt tárgyaltaknál sokkal több adatot és nagyobb terü
letet ölel fel, ezért szükséges lenne más tájegységek és más népcsoportok; ta
nulmányozása is. Ezt. olyan helyszíni adatgyűjtéssel lehetne megoldani. amely
feltüntetné a hagyományok vallásfelekezeti jellegét. Természetesen e munkában
nem nélkülözhetjük a régi hagyományos gazdálkodást tárgyaló művek ismeretét
és a levéltári kutatást sem. Ezzel hozzájárulhatnánk a néprajztudomány eddig
érintetlen kérdéseinek megválaszolásához, és a II. vatikáni zsinaton elhangzott
ökumenikus törekvések megvalósításához.
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ERDÉLYI ZSUZSANNA

VALLÁSOS NÉPHAGYOMÁNYAINK
NAGY ÖSSZEGEZŐjE: BÁLINT SÁNDOR

Bálint Sándor újabb könyve egy széles ívű kutatás második terjedelmes egy
sége. Az első, mínt ismeretes, "Karácsony, húsvét, pünkösd" címmel 1973-ban
jelent meg 402 oldalon. Hézagpótló mivoltját nagy sikere, gyors elfogyása jelzi
(ezért is került sor jelen második kiadására), bár csökkentette a szakrális nép
rajzkutatás adósságait, mégsem fedhette el azt az űrt, amelyet most az .,ünnepi
Kalendárium" impozáns anyaga betölt.* Mind a két munka (a következőkben

egy műként tárgyalom) a negyven évvel ezelőtt megjelent "Népünk ünnepei"
című kezdeményezés méltő beteljesltése, egy következetes tudósi szándék-ma
gatartás bizonysága. A vallásos néphagyományban végzett Bálint Sándor-i ku
tatás - cikkek, tanulmányok, könyvek sora kilométerkövezik - jelentőségét ismé
telten bizonyító összegezés mind a magyar; mind a nemzetközi folklorisztika
kiemelkedő értéke: európai művelődéstörténetbe ágyazott nagy színtézíse, Segít
ségével megismerhetjük a magyar népi katolicizmus liturgikus és paraliturgikus
összetevőit, egyházi indíttatású és ősi képzeteket tükröző mozzanatait. Mindennek
alapos ismerete azért nyer különös jelentőséget ma, mert a vallás, illetőleg a
népi vallásosság új szemléletű történeti-fejlődésbeli vizsgálata nem nélkülözheti

* Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd, II. kiadás. - Unnepi kalendárium, I-II.
kötet, 1090 oldal. (Alcím: A Mária ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai
hagyományaiból.) Szent István Társulat; Budapest, 1977.
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