
DOKUMENTUM

A MAGYAR NÖVENOÉKPAPSÁG
NÉPRAJZI MUNKAKÖZÖSSÉGE
A munkaközösség megalakulásának előzménye 1947 nyarán Máriabesnyőn az a kispaptalálko
zó, amelyen a budapesti Szeminárium növendékei elhatározták egy vallási néprajzi munkacso
port létesítését. 1947 decemberében felhívást tettek kőzzé, amelyben bejelentik, hogy a Magyar
EgyházirodaImi Iskola keretében új szakosztály alakult, Liturgikus Szakosztály néven. A felhí
vást megküldik a főváros néprajzi intézményeihez, így a Néprajzi Múzeumhoz, a Néptudományi
Intézethez, valamint számos neves szakemberhez. Így kerülnek kapcsolatba többek között Tála
si Istvánnal, Szendrey Zsigmonddal. Bálint Sándorral, Kerényi Györggyel, akikkel a későbbiek

ben rendszeresen konzultálnak. Ortutay Gyula, az akkori kultuszminiszter, k~szségesen támo
gatta a kezdeményezést, s mindenben segítséget kívánt nyújtani a munkaközösségnek. (Techni
kai vonatkozásban, szakmai útmutatással, sőt ígéretet tett egy népénektár megjelentetésére is.)

A kispapok a Néprajzi Múzeum és a Néptudományi Intézet szakembereinek támogatásával
1948 márciusára elkészitik tájékoztatójukat és kérdőívüket. Ezt 1948. március l-én az akkor már
a Magyar Növendékpapság Néprajzi Munkaközösségének nevezett szakosztály elnöke, Juhász Pé
ter VI. éves teológushallgató levele kíséretében Marczell Mihály rektor terjeszti föl Mindszenty
József bíboroshoz, jóváhagyás végett. (A levél az Esztergomi Prímási Levéltárban olvasható; ikt.
sz. : 251/1948) Marczell Mihály rektor ebben többek közt ezt írja: "A Magyar Növendékpapság
Néprajzi Munkaközössége elöljárók ellenőrzése és néprajzi szakértők irányítása alatt áll, amely
biztosítéka a szakszerű és komoly munkának." (A levél hátlapján ez áll: Nihil obstat - a kinyo
matási engedély megadását javaslom, Esztergom, 1948. III. 10. Dr. Zigler Károly.) Ezt követően
a tájékoztatót és a kérdőívet sokszorositják, és megküldik a főváros néprajzi intézeteinek.

A munkaközösség eredményes működését segíti Radó Polikárp azzal, hogy az 1947/48-as tan
év II. felében meghirdeti a vallási néprajzi kollégiumot, különös tekintettel a liturgia és a néprajz
kapcsolatára. Előadásainak kivonatolását a munkaközösség tagjai lesokszorositják, s A vallási
néprajz alapvetése címmel szétküldik az illetékeseknek és érdeklődőknek. (E három értékes do
kumentumot Tálasi István professzor úr adta kezünkbe 1981 márciusában, aki a Néptudományi
Intézet egykori osztályvezetőjeként átmentette őket az utókornak. Radó Polikárp előadásának

teljes szövegét a Vigilia egy későbbi számában fogja közölni.)
A hatalmas lelkesedéssel, nagy vállalkozó kedvvel induló mozgalom - különböző, itt nem

részletezett okok miatt -- hivatalosan 1948 őszén megszűnik ugyan, de a kutatások egészen
1956-igfolytatódnak. mint azt a Magyar Egyházirodaimi Iskola jegyzőkönyvéből nyomon követ
hetjük. A jegyzőkönyvben az I949-es tanévtől nem szerepel külön szakosztályként, bár néprajzi
pályatételeket ekkor is meghirdetnek. I952-ben a Népi Szakosztály elnevezéssel találkozunk. Az
utolsó ezzel kapcsolatos bejegyzés 1956 áprilisából datálódik, tehát 1947-től 1956-ig tulajdon
képpen megszakítás nélkül munkálkodtak a kispapok.

A munkaközösség célkitűzésére nézve hadd idézzünk Juhász Péter 1948. március l-én kelt kér
vényéből : "A kispapság lelkében ... évek óta érlelődik a gondolat, hogy nekünk teológusoknak
is bele kellene kapcsolódnunk a néprajzi munkába és összegyűjtenünk népünk vallási szokásait
és hagyományait. E gondolat jegyében a múlt nyári máriabesnyői kispaptalálkozón abban álla
podtunk meg, hogya szemináriumokban és szerzetesi kispapközösségekben vallási népszokás
és néphagyománygyűjtő munkaközösséget létesítünk és megkezdjük vallási népszokásaink és
hagyományaink összegyűjtését, elöljáróink ellenőrzése és szakértők útmutatása mellett."

1947 és 56 között évenként hirdettek pályatételeket. Év közben több alkalommal sor került
ülésekre, s ezeken néprajzi dolgozatok felolvasására, megvitatására. A nyári szünidőben gyűjté

seket is végeztek; így Győr vidékén, Halason és környékén. Érdekességként említjük meg, hogy
Nagy Czirok László is adatközlőik közé tartozott.

A munkaközösségnek népi tánccsoportja, 17 tagú furulya csoportja volt.
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Sajnos a dolgozatok, s a gyűjtött anyag vagy egyáltalán nem került be a szeminárium irattára
ba, illetve ha bekerült is, ott az évtizedek hányattatásai során nyoma veszett, vagy pedig a mun
kaközösség tagjai mentették át magukhoz. A MEI jegyzőkönyvénekbejegyzései így csupán cím
szerint adnak némi felvilágosítást a néprajzot művelő teológusok közel egy évtizedes tevékenysé
géről:

1947/48
A Liturgikus Szakosztály pályatételei :
I. Községünk liturgikus élete. (Tágabb értelemben: tehát ünneppel, szentségekkel stb. kapcsolatos népszokások is.)
2. Magyar néplélek megnyilvánulása az egyház ünnepein.
3. Húsvéti ünnepkör a keleti liturgiában.

1947. november 30-i ülés:
Népszokásaink teológus szemmel
Az offertorium ének és a szentmise átélése

1948. április ll-i ülés: a Néprajzi Munkaközösség gyűlése

Az igazság és a nép
A vasárnap megszentelése szülőfalumban
Két gyöngyszem a nép kallódó kincseiből

(Egy Luca-napi, s egy Szent István-napi szokásénekkel Sajtoskálról.)
A teológus és a néprajz

1948. május 25.: Bíráló gyűlés

Ahány ház, annyi szokás - jeligés pályázat a vallási naprajz köréből

- Juhász Péter IV. é.
- Szénási Sándor V. é.

- dr. Rimler Iván II. é.
- Fülöp Gergely

- Csanád Béla

- Fülöp Gergely II. é.
Boldogasszony védd e népet, hiszen a te örökséged. Ahol az első magyar
Mária-imakönyvet irták - Burucs László IV. é.

1948. június 2-i ülés:
A Néprajzi Munkaközösség pályatételei :
I. Egy ünnepkör szokásai községünkben.
2. Falum búcsújáró népe.
3. Nyári gyűjtésem tapasztalatai.
4. Plébániám néprajzi vonatkozású adatai.

1948. november 21-/ ülés:
Beszámoló: a nyáron végzett gyűjtési qlUnkálatokróI. .. - Csanád Béla
Az osli búcsú
Falum Adventje és Karácsonya
Őszi hangok - Ormánsági dalok

- Bóna László III. é.
- Simon József V. é.
Hegedül: Surányi Imre III. é.
Zongorán kisér: Tirczi .
István II. é. (szerző)

1949. november' 3..' Rendes gyűlés

Szabó Sándor elmond egy régi karácsonyi éneket.
Az éneket Tűske Gyula III. é. találta Tataházán, egy régi kéziratos énekeskönyvben.
Magyar népdal - magyar népének - Surányi Imre IV. é,
Bogár Imre balladája - Csanád Béla gyűjt~se.

1950. március 19-20-21 . .' VII. rendes gyűlés

A magyar népművészet élményt
A magyar népművészet élményt adó hatása
Néptánc

1950. október 15.: II. Rendes gyűlés

A magyarság arca a népmese tükrében

1950. november 30.: VII. Rendes gyűlés

December 23- és 24-i népszokások
Az általa gyűjtött népénekeket a Kamarakórus adta elő.

Keresem ősöm udvarát
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- Helyes László piarista tanár előadása

- Kartal Ernő IV. é.

- Mester Imre IV. é.

- Józsa Ottó (piarista) II. é.



Az 1951/52-es tanév pályatételei:

I . A népi gondolat teológus szemmel.
2. A mennybevitel dogmája a népszokásokban.
3. A vallási népszokások szerepe a mindennapi élet megszentelésében.
4. A búcsújárás szokásának eredete, kialakulása, hagyománya és mai formája.
5. Protestáns hitélet.

1952. március 16.: IX. Rendes gyűlés

Paraszt élet - Goják János

Ugyancsak 1952-ből való (a hónap feltüntetése nélkül) az alábbi meghívó:
"A M. E. I. folyó hó 30-án este 3/4 6 órakor gyűlést tart a Népi Szakosztály rendezésében.
Műsor:

I. A szakosztályvezető beköszöntője,

2. Mécs László: Magyar fa télen (Szabó Sándor)
3. A paraszttársadalom kifejlődése (Goják János)
4. Magyar népdalok. Előadja a Népi Szakosztály 17 tagú furulyakórusa
5. A magyar parasztság lelki arca (Galambos Iván),
6. Molnár Anna balladája,

Előadják: Boda László, Puska Ferenc és a Népi Szakosztály énekegyüttese."

1953. április 18.: Rendes gyűlés.

A magyar népmese világa
A legkisebbik királyfi. Egy mesealak
szimbolikájának kifejtése

1953/54-es tanév: A M. E. I. pályatételei:
l. Szabad néprajzi téma egyéni gyűjtések alapján,

1954. február JI.: Rendes gyűlés

"Fogalmak tisztázása, Európa kultúrája,
nemzeti kultúránk"
A népművészet

(vetített képes előadás)

1954. február 28.: VIII. Rendes gyűlés

Népdalok, zongoradarabok, népi táncok.
Előadják: Galambos Iván IV. é.

Cserpes Jenő V. é.
Kiss György V. é.
Terestyén Gyula V. é.
Rende János III. é.
Marcheschi Károly III. é.

1954. december 5.: III. Rendes gyűlés

A falusi vallásosság hanyatlásának,
tünetei és okai
Kemence hitélete

1955. április 24.: X. Rendes gyűlés

A mai magyar falu és a vallás

~ Kiss György IV. é.

- Boda László V. é.

- Goják János V. é.
- Terestyén Gyula V. é.

- Szeifert Ferenc
- Zsóka Sándor IV. é.

~ Terestyén Gyula

1944-49 között Pécsett, a Hittudományi Főiskolán szintén működött rövid ideig egy néprajzi
munkaközösség. Vezetőjük Csonka Ferenc volt, aki saját maga állított össze kérdőívet, s ezzel
mintegy negyven társával együtt több baranyai (köztük német ajkú) községet bejártak. Irányító
juk Bálint Sándor volt, az ő révén kapcsolatban álltak a szegedi szemináriummal és a budapesti
Hittudományi Akadémiával is, A gyűjtött anyagot Csonka Ferenc és társai Bálint Sándorhoz
juttatták el.

Ezt az ismertetést figyelemfelkeltőnek szántuk, s reméljük, akadnak még, akik újabb adatok
kal ki tudják egészíteni akár a budapesti, akár a vidéki szemináriumok volt hallgatói közül. Ér
demes volna a dolgozatokból összegyűjteni egy csokorra valót, s megjelentetni egy Munkálatok
kötetben, méltóan ápolva ezzel a Magyar Egyházirodaimi Iskola nemes hagyományait.
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Befejezésül álljanak itt Bálint Sándor szellemi végrendeletnek tekinthető sorai, amelyeket
1978. április ll-én írt aMEl jegyzőkőnyvébe:

.Szeretetet. .. múltunknak tudatos megbecsülését kérem őnöktől. Uniformizálódó társadal
munkban őseink hitének ezeréves folytonosságá, nemzetépítő optimizmusa nemcsak lelki, egy
házi kincs, kötelező örökség, hanem egyetemes magyar érték is, mint az irodalom és művészet,

amely legszebb, legmaradandóbb ösztönzéseit éppen belőle merítette.
Számos formája és módja ugyan már betöltötte tiszteletre méltó misszióját, de az új papi nem

zedék mindig egyeztetni fogja és tudja a mának és holnapnak nem könnyű, de éppen ezért nagy
szerű az Idők Urától ihletett követelményeivel."

Tomisa Ilona

A MAGYAR NÖVENDÉKPAPSÁG
NÉPRAJZI MUNKAKÖZÖSSÉÓÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA

A magyar néprajzkutatóknak egyöntetű véleménye: a vallási népszokások és néphagyományok
összegyűjtése csak akkor lesz eredményes, ha abba a papság és a kispapság is belekapcsolódik és
összegyűjti a vallási élet népi megnyilatkozásait.

Mindnyájan tudjuk, hogy magyar népünk a maga vallási életében sok szép szokást honosított
meg, rnelyeka vallási élet elmélyülését évszázadokon át szolgálták és ahol még megvannak, ma is
szolgálják. Sajnos azonban az utóbbi évek-évtizedek folyamán igen sok feledésbe ment közülük.
A nagy változások, egész társadalmi rétegeket megmozgató átalakulások különben sem kedvez
tek a hagyományok fennmaradásának, de ha emellett még mi sem igyekszünk átmenteni és az új
jáalakuló világba beépíteni ezeket az értékeket, sok olyan szokás megy veszendőbe, mely évszá
zadokon keresztül alkalmas volt népünk hitéletének ébrentartására.

Nekünk, magyar népünk papjainak és leendő papjainak feltétlenül meg kell ismernünk népünk
jellegzetes tulajdonságait, sajátos érzelemvilágát, különösészjárását, vallási szokásait és apáról
fiúra szálló népi hagyományait. Hogyha megismerjük: lehetetlen lesz nem lelkesedni érte. Így pe
dig lesz bennünk tűz, melegség, s nagyobb önzetlenséggel, több hozzáértéssel tudjuk a ránk bí
zott lelkeket sajátos élményvilágukon keresztül Krisztushoz vezetni és hitében megtartani. Ha a
magyaros szólásmód, magyar gondolkodásmód szerint állítjuk Krisztust népünk elé, akkor a
legjobb talajba, lelkének legmélyére tudjuk elhinteni az Evangélium mustármagvait.

Az a tény, hogy ismerjük saját községeink és esetleg a szomszéd községek vallási szokásait, ha
gyományait és hogy majd mint káplánok sok helyen megfordulunk, sok egyházközség szokásai
val megismerkedhetünk, mind-mind azt kívánják, hogy álljunk bele a vallási népszokás- és népha
gyománygyűjtés munkájába és mentsük át a jövőbe azokat az értékeket, melyeket magyar népünk
évszázadok folyamán kialakított.

Most, Boldogasszony évében a magyar növendékpapság vállalkozása fontosságának teljes tuda
tábanjelentkezikerre a gyűjuimunkára, melyhez a jó Isten áldását, az Úr szőlőjében dolgozó
paptestvéreinknek és magyar népünk minden őszinte barátjának segítségét, szíves közreműködé
sét kérjük.

1947 decemberébenfelhívással fordultunk az ország néprajzi intézeteihez és néprajzi szak tekin
télyeihez, melyben bejelentettűk vallási népszokás- és hagyománygyűjtő munkásságunk meg
indulását, és a hozzáértök véleményét, tanácsait, útbaigazítását kértűk. Felhívásunk mind egy
házi, mind világi körökben igen élénk visszhangra talált és a néprajznak úgyszólván valamennyi
szaktekintélye jelentkezett levélben, telefonon vagy személyesen, és elgondolásaikkal, tanácsaik
kal, kiadványaikkal, könyv- és pénzadományaikkal segítették elő munkánk megindulását.
Gyűjtőmunkánk elkezdésének és folytatásának elöljáróink részéről sincs semmi akadálya.

A Központi Szeminárium elöljárósága szívesen adta beleegyezését a sok munkát és nagy körülte
kintést-igénylővállalkozáshoz, sőt a legnagyobb jóindulattal segítette elő munkánk megindulá
sát és folytatását. Bízunk abban, hogy hasonló jóindulattal találkozunk a többi szeminárium
elöljáró urainál is, ők is segítségünkre lesznek ennek az időszerű kispapi vállalkozásnak a
megvalósításában. '
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A felhívás kíbocsátása óta nap nap után fokozódó érdeklődés, a mindenfelől megnyilvánuló
segítő készség, az egyházi körökben tapasztalt jóindulat és nem utolsósorban a kispapságnak a
vallási néprajz iránti érdeklődése kívánja, hogy beszámoljunk az előkészítő munka eredményéről

és határozott munkatervvel álljunk elő.

Eddigi munkásságunkat és további munkatervünket a következőkben foglalhatj uk össze:
l. Igyekszünk megszerezni a legalapvetőbb néprajzi ismereteket. Az 1947/48. tanév II. félévében

a Pázmány Egyetem Hittudományi Karán készségesen teljesítették kérésünket, hogy az egyik
professzor úr hirdessen vallási néprajzi kollégiumot. Ezt a nagy látogatottságnak örvendő kollé
giumot a jövőben is hallgatni kívánjuk, az idei félévben elhangzottakból pedig sokszorosítottuk
a legfontosabb részeket. Néprajzi ismereteink gyarapítására a Magyar Egyházirodaimi Iskola
keretében év közben több vallási néprajzi gyülést is rendeztünk. Hasonlóképpen gondoskodhat
nék a többi szeminárium is a legszükségesebb ilyen irányú ismeretek elsajátításáról, elöljárói irá
nyítás mellett.

2. Érintkezésbe léptünk afőváros néprajzi intézeteivel. Év közben igen sok néprajzi szakember
fordult meg nálunk és tanáccsal, útbaigazítással szolgált munkánk megindulásánál. A Néprajzi
Múzeumban negyvenen töltöttünk el egy délutánt, ahol több szakszerűelőadáskeretében megte
kintettük a Múzeum értékes néprajzi gyűjteményanyagát.Néhányan a főváros többi néprajzi in
tézetét is meglátogattuk tapasztalatszerzés végett. A vidéki szemináriumok is meglátogathatják
az esetleg székhelyükön lévő néprajzi intézetet, vagy múzeumot hasonló céllal.

3. Néprajzi könyvtár és adattár megszervezésébe kezdtünk. Magánosok és közületek könyvado
mányai adták meg ehhez is az indítást. A Papi Lelkiségben, az Új Emberben és a Szívben megje
lent cikkek élénk visszhangjaként pedig beérkeztek vidékről az első néprajzi adatok az adattár
számára.

4. A néprajzi kérdésekkelfoglalkozó magyar és fontosabb külföldi művekről részletes ismerteté
sen dolgozunk több neves szakember és a néprajzi intézetek közreműködésével. Eddig mintegy
500 néprajzzal foglalkozó könyvről és kiadványról szereztünk be adatokat.

5. Megkezdjük a vallási vonatkozású tárgyak gyűjtését. (Régi ima- és énekeskönyvek, mise
könyvek, szertartáskönyvek, vallásos ponyvairodalom, népi készítésű templomi szerek, gyü
mölcsmagvakból készült, vagy fából faragott rózsafüzérek, vallásos motivumú himzések, kegy
helyeknek, kegytárgyaknak. kegyképeknek fényképei. szentképek, búcsúemléktárgyak, körme
netekről, vallási szokásokról, népviseletről való fényképfelvételek stb. gyűjtése.) Felhívjuk a kis
papok és a néprajzzal foglalkozók figyeimét arra, hogy a nyári szünidőben kutassák át a plébá
nos urak engedélyével a templompadlást, a sekrestyét, a lomtárat, mert ezeken a helyeken sok,
használatban már nem lévő, régi, értékes templomi szer hányódik. Az így összegyűjtött tárgyak
ból mínden szeminárium megvethetné egy-egy kis vallási néprajzi múzeum alapját, mely a szüni
dők folyamán folyton gyarapodhatnék. Sok régi emléket és értéket menthetnénk meg így az el
kallódástól és az enyészettől, melyek őseink vallási életének tanúbizonyságai és igen sok esetben
a múlt századok vallási vonatkozású képzőművészeti remekei.

6. A teológusoknak és a vallási néprajz iránt érdeklődőknek (sok káplán, tanító, tanár, egyete
mista stb. érdeklődött már munkánk iránt) megküldjük részletes Néprajzi Tájékoztatónkat és
KérdfJívünket. melynek alapján a nyári szünidőben összegyűjthetjük községünk (esetleg környé
künk) vallási szokásait, hagyományait. Az így beérkezett néprajzi anyagot szakértők irányítása
mellett feldolgozzuk és kiadjuk. A vallási néprajz barátainak jóvoltából előreláthatólag pénz
adománnyal és értékes könyvekkel is jutalmazni tudjuk majd a szorgalmasabb gyűjtőket.

7. Önkéntesjelentkezők a nyári szünidőben meglátogathatnak több nevezetes búcsújáróhelyet és
ott összegyűjtik a búcsús szokásokat, népénekeket stb. Minden szeminárium összegyűjthetné

ilyenformán az egyházmegyéje termetén lévő búcsújáróhelyek szokásait. Néhány év alatt hazánk
összes búcsújáróhelyének szokásait összegyűjthetnénk ezáltal.

8. Felvetődött.egy néprajzi kiskáté összeállításának a gondolata is. Néprajzi körökben szívesen
segítségünkre lennének ennek megvalósításában is, a néprajz iránt érdeklődők pedig haszonnal
forgathatnák.

9. A szerzetesrendek teológusai a szünidei gyűjtőmunkában ugyan nemigen vehetnek részt,
azonban más formában tehetnének igen nagy szolgálatot a néprajznak. Több felől érkező kérés
nek tennénk eleget, ha szorgalmas kutatással kiválogatnók és kimásolnók a régi magyar és főleg
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latin nyelvű könyvekből a néprajzi vonatkozású szövegrészeket. Liturgikus könyveinkben, pré
dikációs gyűjteményeinkben, hitvitázó irodalmunkban és egyéb vallási irodalmi termékek ben
igen sok a több száz éves és így nagyon értékes néprajzi adat. Az így összegyűjtött anyag kiadásá
ra máris lenne kiadó. A világi teológusok pedig a szünidők folyamán igen sok érdekes és értékes
néprajzi adatot találhatnak plebániájukon a Historia domus-okban, Canonica visitatio-~n, az
anyakönyvek régebbi bejegyzéseiben. Ezeket kiírva beküldhetnék.

10. Végül mindazokat, akik valamilyen formában elősegítik gyűjuimunkánkat, időnkint tájé
koztatni fogjuk munkánk állásáról és megküldjük nekik megjelenő Kiadványainkat. A segítés
módjai lehetnek: néprajzi adatok szolgáltatása az adattár részére; könyvek, gyűjteménytárgyak
küldése néprajzi könyvtárunk, illetve kis néprajzi múzeumunk számára; vagy pedig pénzado
mány a gyűjtőmunka költségeinek fedezésére.

Abban a biztos tudatban bocsátjuk útjára néprajzi tájékoztatónkat és kérdőívünket, hogy
hasznos és teológushoz illő munkára vállalkoztunk: Ezért kopogtatunk és remélhetőleg meghall
gattatásra is találunk azoknál, akik a népléleknek és a népéletnek Jegalaposabb ismerői; akik
egészéletüket, vagy annak jelentős részét a nép kőzött, a nép szolgálatában töltik; akik a népből

indultak el és ma is odatartozónak érzik magukat. Számítunk a papok. papnövendékek, néprajzi
szakemberek, tanítók és a falusi származású fiatalok segítségére!

A MAGYAR NÖVENDÉKPAPSÁG NÉPRAJZI MUNKAKÖZOSSÉGE
1948. március

KÉRDŐív

A kérdőív négy fő részből áll és összesen 80 pontban foglalja össze mondanivalóját:
L az egyházközség, II. az egyházi év, III. a természetes élet és a IV. természetfeletti élet

tárgykörében.
Az első rész kérdéseinek egy csoportja statisztikai jellegű: egy-egy község (egyházközség) la

kosságának számára, felekezeti és nemzetiségi összetételére kíván választ kapni. Ezután követke
zik a plébánia (filia)közigazgatási helyzete, amely történeti adatok feltárását igényli. Külön kér
déscsoport foglalkozik a templom, kápolna és más szabadban álló egyházi építmények fontos
adatai val (kora, stílusa, patrocíniuma, búcsújának ideje, berendezési tárgyai, az útszéli kereszte
ken, szobrokon, temetőben ... fellelhető népi feliratok stb.).

A kérdőív felhívja a figyelmeta Historia domus-os, Canonica visitatio-v: és az anyakönyvi be
jegyzések fontosságára, azoknak a nép vallásosságára utaló adataira. Itt kerülnek tárgyalásra a
községhez, templomhoz, szobrokhoz, kegyképhez stb. fűződő helyi mondák, legendák, közmon
dások, a község külön fogadott ünnepei s ezek szájhagyományban élő emlékei.

A második rész a jeles napokat, köztük a legfontosabb egyházi ünnepeket, a hozzájuk fűződő

szokásokat, hiedelmeket veszi sorra a Karácsonnyal kezdve és az Úrnappal zárva.
Legrészletesebb a karácsonyi és nagyböjti szokások taglalása (roráté, adventi koszorú, Luca

búza, szálláskeresés, betlehemezés, kántálás stb., negyvenelés, Pilátus-verés, keresztút végzése,
böjti lila vállkendő stb.). Ezenkivül kitér a Mária-ünnepekre, a templombúcsú szokásaira, a
szentek tiszteletére, ünnepeik megülésére (Vendel, FIórián stb.).

Igen tanulságos a harmadik rész, amely a "természetes élet" kategóriáján belül a hétköznapok
vallásosságával foglalkozik. Számba veszi többek között a vetéssel, aratással, szürettel, házépí
téssel stb. kapcsolatos vallási megnyilatkozásokat, a plébánossal való kapcsolatot, s a felekeze
tek egymáshoz való viszonyulását.
Kűlön foglalkozik a mágiával, annak szerepével a mindennapi életben, például a gyógyítás

ban. Szerepel a kérdések között a bűn és erény fogalmának népi megítélése az ördöggel kapcso
latos képzetek stb.
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A k érdő ív utolsó r észe egységbe foglalja a szület és- házasság- halál szok ásait. Az emberi élet e
három nag y fordulója kö ré ilyen kérdéseke t cso portosit : kereszte l ő i szo k ások, a keresztan ya sze
repe az élet döntő szakasza iban, keresztnevek , első szerit áldozás. bérm álás, a primieia szok ásai
(a mennyiben adott papot a község), a pap személyével ka pcso latos hiedelmek, népi mond ások , a
'szentelmények szerepe a nép életében (szenteltviz, szentelt gyertya, szentelt fű stb.) a haran g sze
repe , a legény és a leán y életének "vallási mozzan at ai" (pl. Kri sztu s kop or sóján ak őrzése, Mári a
szobrának díszítése stb .), va lamint a "sze ntasszonyok", búcs ú vezet ő k . s a k ül önb ö z ő hit bu zgal-
mi egyesü letek tevékenysége (pl. litáni ák , kilencedek végzése stb.). . .

A kérdőívhez csa to lt Útmutató néhán y fontos szempo ntot ad a kitölt éshez. Így : hitel es ada to
kat kér ; a taj szavak po ntos, fone tikus írá sá t, a hosszabb szövegek (ráolvasások, mondák , versek,
énekek . . . ) pontos leírását, az adatközlő nevének, életko rá na k, foglalk ozásán ak köz lését.

A kérdőív és az útmutató sz ő vegé bő l az derül ki, hogy elsősorban teológusok számára készült.
Ennélfogva az összeállitás során főképpen teo lógiai szem pon tok érvé nyesü ltek. Éppen ezért, s
úttörő jellegénél fogva is, nagy haszonnal forgat ha tja az a nép rajzi szakember is, aki a szakr ális
néprajzban kíván b úvárkodni , hiszen ezze l új , másfaj ta nézőpontból közelítheti meg ezt a
terüle tet.

GALAM BaSI LÁSZLÓ

Sugarat
bocsátó asszony

Talpa diotevél,
térde aranyr ázsa,
keze fé ltett rigók
barna b újtatája.

. Melle báránykáján
betlehemi csillag.
vállán holdba hajló
sz árnyak érce virrad.

Lámpáva l lép elö.
diólevél-talpa
szapor áz a hóban
hódoló magasba.
Ata nyrázsa-té rde
messzire világít.
jeges ösvényen át
sugárzunk hazáig.
Melle báránykája
gyo lcsból búj ik f ényre.
vállát melengeti
palástozó kéve.
Ölembe dől . alszik:

fölöttünk az almák
a kip ólyált szellöt
kézről kézre adják.
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