
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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