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A SZÉKELYEK VALLÁSI NÉPRAJZA
TAMÁSI ÁRON MŰVEIBEN

A vallást minden nép és nemzet hagyományos formában, a maga életstílusa
szerint éli. Ezért ha egy nép lekiéletét közelebbről is meg akarjuk ismerni, a
hagyományait kell tanulmányoznunk. A székely nép vallási élete is szokásaiban,
hagyományaiban tükröződik. Ezt a velük foglalkozó írók műveikben szívesen
használták fel, amit különösen Tamási Aronnál észlelhetünk, aki nemcsak kí
vülről csodálgatta' a székelység hitéletét, hanem mint népének sarjadéka, maga
is ebben az életformában nőtt fel (1). Ezért emlegette szívesen, hogy áhítata
nemzetségének ősi vallásából a katolikusból való (2). Persze gyakorta gyötörték
őt is kétségek, hiszen a lelki életben még amisztikusoknak is voltak depressziói,
amelyekben az emberi természet általános gyengesége miatt a hitigazságok el
homályosultak és a kegyelem áramlása megcsappant (3). A lelki élet ugyanis ha
sonlít az, időszaki forráshoz, amelynek vize (a kegyelem) bőséges a lélekben, de
csak bizonyos időszakokban tör fel, amikor megvannak erre a feltételek. Ami
ként ezek a források a természeti adottságoktól függnek, akként a lelki életet
is sok természetfeletti körülmény befolyásolja. Ez az időszaki forrás-jelleg nyilvá
nul meg Tamási Aron vallásos életében és a néphagyományokat felhasználó mű

veiben is. Ezek közül egyesek tele vannak a néphagyományok rajzaival (Szűz

máriás királyfi, Szülőföldem), A nép vallásos életét tudatosan rögzíti a nagy
ünnepek (karácsony, húsvét) és az életfordulók (születés, házasság, halál) leírá
sában. Ezek azok az időpontok, amelyekben a hagyományok forrása valósággal
kicsordul S népének csodálatával éli és okoskodásával magyarázza a természet
és az emberi élet nagy eseményeit.

Tamási jól ismerte faluja hagyományát s leírásával a néprajztudománynak is
nagy szelgálatot tett. Az egyházi írók (Pázmány, Prohászka), a regényírók (Jókai,
Tömörkény, Sütő), a helytörténet és helyrajzírók (Orbán Balázs, Vitos Mózes) mun
kájukban szívesen felhasznál ták a nép vallási megnyilvánulásait is, gyakran for
dultak a néphez témáért, hasonlatért. Tamási azonban a székely nép teljes életét
ábrázolja ....:.. akárcsak a lengyelekét Reymont - s olyan élményeket rögzít, ame
lyek a népi aszkézistől a misztíkumíg terjednek.

Többen is foglalkeztak már az irodalomban felhasznált néprajzi adatok kér
désével s arra a megállapításra jutottak, hágy az írók általában megtartják a
néprajzi adatok geríncét: (4) Schramm Ferenc Pázmánynak az év- és ,ffiletfordulók
kal kapcsolatos hagyományait (5), Podhrádszky György (6) és Ortutay,'Gyula (7)
Tömörkény István munkáinak néprajzi jellegét méltatta. Banner János pedig
Tömörkény és a magyar néprajz címen tartott annak idején a szegedi egyetemen
sorozatos előadást (8). Tamási néprajzi leírásaiban a szülőfalujában vagy a szom
szédságában élő személyeket névszerint is szerepeltet, ezt az eljárást különösen a
népies megkülönböztető, ragadványneveket viselők leírásában tapasztalhatjuk. A
Szülőföldem című művében teljes néprajzi hitelességgel ír falujának vallási l éle
téről, egy-egy novellája pedig (János nemzései) a falu vallásos lelkületének hű

tükre, úgyhogy Szabédi László Tamási Aront egy új irodalmi műfaj a biblikus
'példázatú liturgikus novella megteremtőjénekmondja (9).·

Ezzel kapcsolatban bizonyára felmerül a kérdés, tehetünk-e különbséget Ta
'mási Aron műveiben a tudományos néprajzi adatok közlése és azok írói fel
használása között?· Feleletünk igenlő, mert Tamási néprajzi leírásai annyira élet
hűek, hogy azokat könnyen elválaszthatjukaz írói képzelet szüleményeitől és
stílusának ékítményeitől. Az utóbbi leginkább hasonlatokban nyilvánul meg.
Egyébként maga is kűlönbséget tesz, a valóságos adatok és írói felhasználásuk
között, A hagyományokat a legtöbbször első személyben mondja el: az életfor
dulók rajzában olyan eseményeket ír le, amelyekben maga is szerepelt (lakoda
lom, virrasztás, határkerülés). Tamási hasonlatait nemcsak a természeti vagy
emberi jelenségekből vette, hanem a nép vallási szokásaiból és hitéletéből; ezzel
a székely vallási néprajzot irodalmi szempontból is jelentőssé tette.

Izsák J6zsef is megállapítja, hogy Tamási Aron a 'székely népéletból nőtt ki,
a legtöbbet az ősi gyökérzetű folklorból merített s hogy már korai novelláiban
is feltűnő a néprajzi elemek halmozása (lO). Tamási nénrajzi adatainak forrá
saival kapcsolatban pedig azt írja: Farkaslakán. "konzerváló erőként hatott a Tel-
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kekben meggyökerezett katolikus vallási meggyőződés, melynek áthághatatlan kö
töttségeí és szígorú szertartásossága az életformát, a családi életet és nevelést is
döntően meghatározta, a hitbuzgalom törvényeit sem hághatta át senki, a templom
látogatás, a reggeli és estvéli imádság, az ünnepek megszentelése kemény kötése volt
ennek a neveltetésnek." (ll)

Maga az író saját folklorOrientációjáról így nyilatkozik: "hagyományt és
szokást, ha az nem üres divat csupán, míndíg megbecsültem, követtem és tar
tottam" (12). Az áhítathoz "az örömet e fajtának még ősibb emléke keveri a vér
nek és idegeknek titkos járatain keresztül, valahonnét a keleti pusztákról, me
lyeknek tüzei átsütnek ezer éven és vadjai átbőgnek a civilizáció vasbeton fa~
lán" (13). Jól ismerte Roheim Géza Magyar néphit és népszokások című néprajzi
művét, nyílván ennek hatására szelaltatja meg az ősval1ást is, de a keresztény
ség annyira átitatta a székely népet, hogy ez már idegenszerűvé válik.

Mivel Tamási Aron néprajzi adatainak nemcsak esztétikai, hanem tudományos
értékük is van, ismertetésünkben a tudományos felosztást tartjuk szem előtt, s erre
a legcélszerűbb az élet- és évfordulók szerinti tárgyalás. A továbbiakban ezért
Tamási néprajzi adatait az emberi élet nagy fordulói (születés, házasság, halál)
és az egyházi évben kibontakozó története nyomán ismertetjük. Véleményünk
szerint maga az író is regényeiben (Szűzmáríás királyfi, Abel, Jégtörő Mátyás),
novelláiban (Lélekindulás, Hajnali madár, Virágveszedelem. Helytelen világ), né-
pi játékaiban (Énekes madár, Tündöklő Jeromos), vallomásaiban (Szülőtöldem,

Vadrózsa ága) szintén ezt a sorrendet tartotta szem előtt.

Az életfordulókkal kapcsolatos hagyományok ismertetéséhez bevezetőként az
író vallomására hivatkozhatunk: "A népi életforma nem kezdetet lát a születésben
s nem véget a halálban, hanem csak személyí változást s nemcsak az embernek
emberhez való kapcsolatát szabályozza, hanem a szövetséget is, melyet a ter
mészettel és az Istennel mindnyájunknak meg kell kötnünk" (14).

A terhes anya rajzában édesanyjának példáját említi, aki II gyermeket szült
s jól tudta, hogy ebben az állapotban "a lélek és föld együtt vajúdik" (15). A
szülőanya valami különös bálványféle. A gyermekágyas asszonyhoz a keresztanyák
ünnepi ebédet visznek hetenkint kétszer, háromszor is, ami tyúklevesből. pán
kóból vagy kürtöskalácsból áll (16). Az újszülött védelmét a megkeresztelése és
a bölcső jelenti. Keresztnevét "templomi névnek" mondják. Az újszülöttnek szí
vesen adnak bibliás neveket. Tamási erről azt írja: "A bibliás neveket a székely
ségnél jellegzetesnek tartom, otthon a faluban is ismertem olyan embereket, akiket
Izsáknak, Mózesnek, Sámuelnek, Jóbnak, Ézsaiásnak, Salamonnak hívtak." (17) Irá
saiban előfordulnak még Adám, Abel, Aron, József, Sámson, Ráki (Ráchel), Zsuzsi;
újszövetségi név is akad: Tima (Timotheus). Az újszülött beteg gyermekhez (Jég
törő Mátyáshoz is) a szülei "tudóst" hívnak. A bölcsőt hét öreg készíti: négy
sarkában egy-egy tornyos faragvány, azon metszett piros fityegők vannak. A
bölcsőről azt írja: "tartós dolog a bölcső, annyit elringatnak benne, hogy később

egy század is kitelik azokból a gyerekekbőI. Anya lányának adja, szomszéd szom
szédjának (18). Tamási adatait olvasva a kisgyermek neveléséről Féja Géza véle
ménye jut eszünkbe: "A székely lélek egyik pólusa a szilajság, a másik a határ
talan gyengédség. Seholsem tanasztaltarn. hogy annyira szeretnék a gyermeket s
olyan gyengéden bánnának velük." (19) A gyermekek reggel a templom felé for
dulva imádkoznak, déli harangszókor leveszik a kalapjukat,' vacsora után pedig a
kanapé mellé térdelve mondják a Mratvánkot, Üdvözlégvet (20).

A házasulandók élete már a lakodalmazó gyermekek játékában is megnyíl
vánul, amikor az egymás iránti vonzaImat imádságnak mondják (21). A lányok
a legényeket várva Boldogasszonytenyerével (Chrysanthemum balsamita) Illato
sítják magukat (22). A vizitábajárás, a guzsalyos, a látszólag teljesen a fiatal
jókedvnek és örömnek ezek az ünnepi percei sem nélkülözik a lelki élet mozza
natait. A lánvért vetélkedő lezénvek találós kérdéseikben val1ási témákkal igye
keznek felülkerekedni el1enfelükön, amíkor ilyen kérdéseket tesznek tel: mít
nem lát Szentfelsége? (Nálánál nagyobb Urat!) (23) A lakodalmi szertartások is
át vannak itatva vallási vonatkozásokkal. Leánykérni 'a legényapjával és ke
resztapjával jár. A találós kérdések, melyek a lelki élet titkait feszegetlk, itt is
jelentősek, ezekbe is beleszövik a hitet.

Az'új házasok élete a családi ház építésével kezdődik. Etédi Antal így mond
ja el ezt: "Bedő Rákinak hajlékot építünk. De szentet, mint a betlehemi ma
[orház", Az elkészült házra a keresztet maga teszi rá. A boldogságért aztán így
énekel: "Én-Istenem, adj jót érnöm, / Amíg élek, vele élnöm... (24)
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A 'családi életben nagy súlyt fektetnek az otthon vallásos jellegére. A nagy
szoba hosszú kanapéja fölött az Olajfák hegyén imádkozó Krisztus, vagy a fel
legek felett trónoló mennyei Atya képét, az ablak talpán a kék pántlikával át
kötött vízkereszti gyertyát látjuk (25).

Tamási Szülőföldem című regényében a "gazdasági áhítatról ír" (26), amivel
azt akarja kifejezni, hogy az áhítat átjárja a székelyek gazdasági életét is. Gon
doljunk csak arra, hogy a szántás közben előforduló hibákat a farkaslakiak "vé
teknek" mondják,' - bár ez az író öccse, Tamási Gáspár szerínt abból adódik
hogy valami kő szántás közben kiveti az ekét s akkor egy darab föld száritat
lan marad. Az is a gazdálkodó vallási lelkületéről beszél, hogy az őszi búzavetés
előtt a gazda sapkáját a szeme felé huzintja s a Nagyistenre gondol (27).

A székely nép legszebb vonása az eleven hit. Nemcsak az élet- és napfordu
lókon, hanem a "mies napokon" (hétköznap) is a hitből él, mert életének egy
pillanatában sem feledkezik meg Istenről. Ez a hit nem ünnepi megnyilvánulás,
hanem szüntelenül jelenlevő lelkiállapot és magatartás. Ezt igazolja Tamási Aron
i3 a székelyek kifejei!:éseiben, mondásaiban, besi!:élgetésében, világnézetében, vallá
sos magatartásában (imaelméletében) és Mária-tisi!:teletében.

A székelyek beszéde bibliás beszéd, nyelvük egyezik az evangélium nyelvé
vel, melynek megtartották régtességet (28). Bibliás kifejezéseket (Antikrisztus) (29)
és bibliás szóalkotásokat (án tivilág) (30) is használnak. Mindennapi életük tele van
vallásos kifejezésekkel. A hirtelen meglepődésre így kiálltanak fel: ,,szent Úristen!",
a vendéget "Isten hozta nálunk!" köszöntéssel fogadják. Gyengéd szavajárásuk:
"Sz~p Jézus!" (31) Vallásos szemléletüket tükrözi a növények elnevezése is: Ta
mási részletesen leírja az "ördöglőtte füvet", amelynek színét "szűzmária kék"-
nek nevezik (32). .

Ha 'az utolsó családtag is elmegy hazulról, azt mondják: "Isten szeribe hagyta
a házat". Aki nem ünnepli meg a karácsonyt arról azt tartják:' "Akinek nem
született Jézus, annak nem is támad fel" (33), Ha kijelentésüket hangsúlyozni
akarják, azt mondják: "Jézusom ne legyen, ha nem vágatom fel a fenyőtőkét" (34).
Az időjárást az imádsághoz hasonlítják: "Olyan volt az idő mint az imádság"
(tiszta, komoly s mégis szomorkás egy kicsit - magyarázza az író). A vasúti
hordár kérdésére, hogy "Udvarhelyré tetszik-e menni, Tamási a farkaslakiak
szavajárásával válaszol: "Oda, Jeruzsálembe".

A székelyek világnézete az őket körülvevő anyagi világot, a természet javait
Istenni vezeti vissza. Úgy tartják, hogy Isten, van a gyermek szívében s a föld
méhében. A nehéz időben is az Isten szól. Az erdei vackor "Isten gyümölcse",
Ha hárman vannak valahol, negyediknek az Istent is "maguk mellett levőnek
tudják (35).

Vallási magatartásuk sokféleképpen nyilvánul meg. A havasi mezőt templom
nak tartják (36). Az úton a keresztfák szerint tájékozódnak (37). Vallási köteles
ségeik teljesítéséért szívesen hoznak áldozatokat is. Farkaslakának a múlt század
közepéig nem volt saját temploma, misére a szomszédos községbe Szentlélekre
jártak; a templom használatáért a Tilalmas nevű erdőt adták a Szentlélekieknek (38).
Fesszegi Botos Emre a harang szavára még a kocsmában is feláll, mert az' Isten
szava (39).

Lelki, életük legszebb megnyilvánulása az ima. Tamási nem jegyzett le népi
imákat, de műveiből mégis megismerhetjük a farkaslakiak minden kötöttségtől
mentes imáit, akár saját ügyeikben imádkoznak, mint Csorja Adám és Botár
Márton az Ösvígasztalásban (40), akár közügyért, békéért könyörögnek, mint Szép
Domonkos Anna (41), akár a nemzetségért folyamodnak Istenhez, mint Csorja
Ambrus (42) vagy egy falusfelükért esedeznek, mint a bíró anyjának temetésén (43),
Az imák közvetlen hangjára jellemző az árva székely gyerek imája: "Megkérlek
szépen, légy végképpen az én apám, édes Krisztus". Imakönyvekből is szívesen
imádkoznak: Száraz Boda Izsákné a szentségimádásl könyvből, Énekes bácsi
pedig ,,szűz Mária virágos kertje" című könyvből imádkozik (44). A falusi nőtlen

imás emberek odaadásukban, önfeláldozásukban hordozzák a lelki problémák meg
oldásának 'a kulcsát, Bankó Péter ahányszor a falu keresztjei elé érkezik, min
dig leveszi a kalapját és Jézus szívéről meg Mária fájdalmáról énekel egy éne
ket, aztán letérdel és hangosan imádkozik. Ha megkérdik tőle, hány személy
van az egy Istenben, azt feleli: ahány ember van a földön (45). Ilyen imádkozó
ember volt Galambos Lázár is (46).

A székelyek hitéletének gazdag gyümölcse a népies Mária-tisztelet. A Szűz

máriás királyfiban nem új gondolat ez, mint ahogya regényíró egyes elemzői vé-
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lik, hiszen a csíksomlyói Mária népres szobra és kultikus jellege már 1510-től
ismert. A székelyek Mária-tisztelete ebbe az ősi népies áhítatba gyökerezik. Ezért
tartják a farkaslakiak is a virradati fényt a Boldogasszony szeméből sarjadzó
nak; nagy fájdalmukban pedig Mária a vigasztalójuk (47). Gyermeki közvetlen
séggel szólnak hozzá: "Márja edösanyám" (48) Erdei házukat Szűz Mária oltára
ként emlegetik. Az őket körülvevő tárgyakon is szeretik a Mária motívumokat,
ezért van rajta még órájukon is a Szűz Mária képe (49).

Tamási Aron a nép magatartását a végső szükségben, a halál minden vonat
kozásában is megrajzolja. Műveiben megjelenik a haldokló és a halál, a halott és
eltemetése, a halott kapcsolata az élőkkel és a halott másvilági élete. A halállal
barátkozó öregek testüket az őrangyalnak ajánlják. Nekik a hit már nem gyógy
ír, hanem bizonyosság (50). A haldokló Pakot Sárának a harangot háromszor
"szaggatják" (51). Tamási Aron sokat foglalkozott a halállal: a pesti rádióban
1938 június l-én felolvasást is tartott erről "Temetés a székelyeknél" címmel, a
londoni rádióban pedig 1960-ban Czincziri Hám círnű novellájában szólt róla. A
székelyek a halottal úgy törődnek, mintha élő lenne: Simó Gyurka mégi piros
csergevel is betakarta az anyját (52). Tamási keresztapjának virrasztójában az
emberek a ravatal mellett kétoldalt hosszan elhelyezett padokon ,ülnek; a férfiak
nagy üveget köröznek, kortyintanak belőle s csendes nyugodalmat kívánnak az
elhunytnak. Majd énekelni kezdik az ősi éneket: Nincs a halál előtt senkinek vi
galom, / Meggörnyed jövésin az földi hatalom. / űsmerünk igaz bírónak, / Ki
jutalmat adsz a jónak (53). Virrasztásnál a "kopogtató" imára szólítja fel a gyá
szolókat: "Imádkozzunk a meghalt lelkéért" Erre mindenki feláll és a "kopogtató"
mondani kezdi az imát: "Isten, ki teremtetted a mennyet és a földet: kérünk
Téged, hogy meghalt testvérünknek adj békességes nyugodalmat a földben és

.majdan a végső ítéletnél légy irgalommal hozzá. Egyben kérünk Téged, hogy
bocsásd meg a mi bűneinket és töltsd meg lelkünket a Te kegyelmeddel. Mert
csak így válhatunk Előtted kedvesekké, kiknek írnédsága érvényesen Elődbe

juthat, amiképpen jusson ezen jelenvaló is megholt testvérünknek lelki üdvössé
glért, 'Amen" (54). A temetésen ősi éneküket éneklik: Nem látod-e annyi példá-"
ban, / hogya halál siet dolgában; l A sok tisztség s nagy birodalom, / Elolvad
nak majd, mint a hóhalom. / Oh halál, oh halál, oh szörnyű halál (55). A sírra
egy másfélöles fakeresztet állítanak. A halott tovább is fenntartja a kapcsolatot
az élőkkel: Pálocska Szirom tátó hangját halála után is hallja, mert a nagyapja
benne eleverire kelt (56). A halott másvilági életét az evilági élet folytatásaként
fogják fel. Mikor a vajúdó asszony felkiállt, hogy meghalunk, a férje azzal vi
gasztalja : Ne félj, mert ott is élünk!

Az évfordulók hagyományaival kapcsolatban Tamási is megemlíti a farkas
laki betlehemezést, amelyben 13 éves korában ő is szerepelt, de a játékot rész
letesen nem írja le, csak a fontosabb szereplőket említi: a belső és külső bekö
szöntőt, a tűzrnestert, az énekvivőt és a mókamestert (nagyotmondót) (57). Ejféli
misére a legények fekete sapkában, feketezsinóros, fehér posztó harisnyában,
a férfiak szürke, fekete szegélyű gyapjúposztó harisnyában mennek. A székely
néphagyományok legkedvesebbiké a karácsonyi kántálás. Tamásl kántální is el-

o járt a nagyobb legényekkel. A kántáló "nyáj" két énekvezetőből és 8-10 sze
mélyből állott, akik életkor és választás alapján szervezkedtek. "Legelöl jártak
a katonaviselt legények csoportjai, amelyek valódi egycsövű vagy kétcsövű pisz
tolyokkal járták hajnalig a falut, a legjobb leányokat nagy szertartással és kö
szöntőkkel meglátogatták. ott ettek-ittak, egy kicsit énekeltek is, majd elvonul
tukban apisztolyokkal nagyokat lőttek a leány tiszteletére. Utánuk a tizennyolc
-húszas legények csoportjai következtek, majd a serdülő, legényeké. Akik még csak
tizenkét-tizennégy évesek voltak, azok az ünnep előtti napokban és karácsony
napjának éjszakáján úgy akaratoskodtak és röpdöstek. mint amadárfiak." (58)
'(Ma már csak a kisebb iskolás gyermekek járnak kántálni.)

Vízkeresztkor az öregek áhítattal recitálják lzaiás próféta szavait, mondják
a vízkereszti mise imáját s lámentálják a, háromkirályok beköszöntőjét: Láttuk
.a csillagát napkeleten s eljöttünk imádni őt. Alleluja! Házszenteléskor szívesen
adakoznak s boldogan csókolják a kicsi Jézust (59).

A Tamási Arontól többször emlegetett Drumo (60) a' Dúsgazdag című farsangi
népijáték rerniniszcenclája, melyet az író öccse; Tamási Gáspár is említ (61). En
nek a játéknak a középkorból kilenc nyelven legalább húsz kültöldí változata
ismeretes. Magyar szövege 1683-ban jelent meg Lőcséri. A négy részbólálló mű

'második része vált népi játékká, A pokolban kínlódó Dúsgazdag históriája címen.
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Ennek a játéknak Bálint Vilmos plébános átdolgozta szövegét (62) játszották Far
kaslakán is.

A téli "évforduló jelentős ünnepe "Jégtörő Mátyás" (február 24.). Tamási re
gényt is írt róla, a Szülőföldem-ben pedig ötször is említi (63).

A tavaszi évforduló ünnepéről, vir.ágvasárnapjáról olyan bibliás nyelven be
szélnek, mintha az evangéliumot tolmácsolnák (64).

Nagycsütörtökön "a harang helyett a templomi kamarából előkerült a »kelep«,
amely furcsa nagy ládához hasonlított, a tetején öt vagy hét hosszú és leszorított
Ianyelve volt, melyeket a forgó rúd fogai egymásután fölemeltek és csattanva
eresztettek vissza (65). A nagyhét egyik jellegzetessége a nagypénteki ebéd, mely
olajos káposztából és olajjalleöntött {őtt tésztából ún. »mácsikból« áll" (66).

A húsvéti néphagyományok közül az ételszentelést és a határkerü1ést Tamási
sokszor említi. Az ételszentelésről novellát is írt, amelyben elmondja, hogya "hiú
ból" lehozzák a füstölt sódart, megfőzik. egy fonott kosárba két perec közé teszik
s piros tojással körülrakják (67). A húsvéti határkerü1ésre így emlékezik: "A ke
rülők élén nagy feszületet emel egy ember. Búzakoszorú és óriási fonott perec
csüng a kereszt tetejéből, leér a Krisztus lábáig is mindkettő. A három zászlót
is zöldbe borították a sok búzakoszorúval s két leány még a kezében is lógat
néhányat". A szomszéd falu határkeresztjénél való találkozás után visszaindulnak
a faluba. Szemközt "templomi ruhában a pap vezeti a fogadó sereget. A két
sereg találkozik és a lobogókat földig hajtják egymás előtt. Ezt az alkalmat
hamar a lányok is megragadják s a gazdátlan koszorúkat a zászlók rúdjának te
tejébe akasztják, hogy ne dísztelenkedjenek az otthoriiak se." A szószóló elmond
egy imát s utána megcsókolja a feszületet, melyet a pap feléje tart. "A háború
első húsvétján tizenötben a határkerü1őknek én voltam a vezére. Amikor kerülés

. közben a szomszéd falu csapatjával találkoztunk s meghajtottuk egymás előtt

a. zászlónkat, én feleltem meg a másik falu szónokának s amikor visszaérkeztünk
a faluba s a pap előnkbe .. jött az ottmaradt emberekkel, akkor is én mondtam
a beszédet. Ott állottunk az országúton egy úti kereszt mellett. Az egész falu

.színe előtt kellett bebízonyítanom, hogy nem hiába vesztegettem könyvekre s
tandíjra a pénzt." (68)

A gazdasági életnek jelentős határnapja volt Szent György, mert a juhok és
tinók Szerit Györgytől Szent Míhályíg valamelyik esztenán a major keze alatt
voltak (69).

Nepomuki Szent Jánosnak (május 16) a templom és a falu védőszentjének az
újszülöttek névadásában jutott fontos szerep.

A népszerű Szent Antallal (június 13) valóságos párbeszédeket folytatnak (70).
A nyári ünnepek közül leginkább .Nagyboldogasszonyt tartják, amikor a szom

szédos faluban, Oroszhegyen búcsú van.
Az ősz kezdetét Szent Mihálytól számítják. Nevezetes nap ez a gazdasági élet

ben, mert a szabadrnezőtől elbúcsúznak az állatok: il hegyi legelőkről hazacsap
ják őket. Szent Mihálykor vetik a búzát, mert ősi tapasztalat szerint is abból
a magból lesz jó termés, amely Mihály hetiben kerül a földbe (71). A gyerme
keknek ettől a naptól kötelező.volt az iskolába járás (72).

Szent Mártonnal kapcsolatban (november 11) azt tartják, hogy novemberben
a nap magát Szent Mártonnak szépíti (73).

Befejezésképpen a székely 'vallási néprajz jellegzetességeit Tamási Aron ada-.
tai nyomán a következőkben összegezzük.

A székelyek vallási néprajza - még a tételes hitből fakadó hagyomány is 
a természethez fűződik. Ez mind az évfordulókban, mind az életfordulókban meg
nyilvánul, mert a tavasznak a születés, a nyárnak és ősznek a házasság és a
télnek a .halál felel meg. A székely nép természeti és egyházi élete szoros kap
csolatot alkot. A keresztségből (életforduló) pl. egész sor vallási és természeti
kötelesség adódik: a keresztfiúnak kaszálni kell mennie a keresztapjához; búcsúk
alkalmával (évforduló) meg kell látogatnia a keresztszülőket; a keresztapa a
leánykérésnél szerepel s a végrendelkezéskor (életforduló) sem feledkezhetik meg
keresztgyermekéről.

fi székelyek a földi kérdéseket az Isten segítségével oldják meg: minden
bajban Istenhez folyamodnak. Ez a gyakorlati vallásosságuk a néprajzban is meg-
nyífvánul. •.

A székelyek természeti adottságuknál fogva is rákényszerültek a bölcselke
désre: völgyekben, hegyek között élnek, tekintetük ég felé irányított, ezért még
a lakodalmi szertartásokban is a kiadó násznagy bölcseleti kérdéseket tesz fel
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a kikérő násznagynak. (Hol magasabb a föld az égnél? Ahol Krisztus teste van).
Közrnondásaik is tele vannak bölcselettel. Jégtörő Mátyás olyasmit, is meglát,
amit mások nem vesznek észre. Gondolatvilága, beszéde mély bölcsességeket rejt.

A székelyek szeretik tudni a dolgok végső értelmét s ha valaminek nem
járhatnak a végére, bosszúságukat egy-egy mókába vezetik le (74).

A székely nép hagyományainak szembeöt1ő ismertető jegye a természetfeletti
ség. A hit a lélek mélyén tevékenykedő természetfeletti ajándék, melyről Szent
Pál is megemlékezik, amikor elsorolja a Szentlélek adományait (75). Balázs Ferenc
nek az a megállapítása, hogy Tamási Aran az erős székely beszéddel valószerű

dolgok határán túlról hoz kincseket, (76) - az egész székely népről is elmondható.
A székelyek míndennapí életüket is legtöbbször a természetfeletti életből

vett képekkel ékesítik fel, ezért vallási néprajzuk esztétikailag is vonzó.
Végezetül a székelyek vallási néprajzát Tamási adatain keresztül is a rítus

és a ritmusosság jellemzi. Ritmus van a kántálásban, a virrasztásban (a .Jcopog
tató" figyelmeztetése), a határjárásban. és rítus minden hagyományban (a ke
resztek meghajtása, koszorúzása). Az élet- és évfordulók hagyományainak ritmi
kus és változatos ismétlődése hangulatossá és széppé teszi ezeket az életmoz
zanatokat.

A székelyek vallási néprajzának elsorolt sajátságaiban 'a nép értelmi és ér
zelmi élete, nyilvánul meg, s ha mérlegre tesszük ezeket,' - az érzelmi élet
mínden elbűvölő költőiessege mellett, - a márleg karja az értelmi élet felé hajlik.

Tamási Aron műveivel kapcsolatban még sok kérdést lehetne felvetni, mint
amilyen a székely nép vallási szemantikája, az író vallásossága, de ezek külön
tanulmányt Igényelnek s reméljük, hogya nagy székely író műveiben megnyil
vánuló vallási néprajz - tudományos értékén kívül - hozzájárul további kér
dések felvetéséhez és elemzéséhez is.
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