
Radó Polikárp

A VALLÁSI NÉPRAJZ ALAPVETÉSE

A legfiatalabb és napjainkban is alakulóban lévő tudományágat igyekszünk az alábbiakban
felvázolni. Tesszük ez.t azért, hogy némi eligaritást nyújtsunk azoknak, akik a vallási néprajz
iránt érdeklődnek, akik valamilyen formában bele akarnak kapcsolódni akispapság népszokás
és néphagyománygyüitd munkájába.

Szükséget érezzuk. ugyanis annak, hogy tisztázzuk a vallási néprajz fogalmát; legalább kör
vonalaiban rámutassunk sajátos területére, és ha mindjárt vázlatosan is, megismertessük
anyagát történelmi mélysegeiben. Teljességre nem számithatunk; hiszen még szinte áttekinthe
tetlen a terület, ossregyújtesre és rendsrereresre vár az a terjedelmes anyag, amit a vallási
néprajz magában foglal. Az itt közölt dolgozat csupán vázlata az 1947-48. év második félévében
a budapesti Hittudományi Karon elhangzott néprajzi eloadásoknak, melyeket Radó Polikárp
egyetemi tanár tartott. A dolgozatot az előadások alapján a Néprajzi Munkakdzosség készítette.

A) A VALLÁSI NÉPRA,JZ TÖRTÉNETE. Az általános néprajz történetében is csak évtize
dekre mchctünk vissza, a vallási néprajz pedig napjainkban vált ki az általánosból. Mégis
beszélünk a történetérol is, mert szálai előbbi időkbe nyúlnak, mint az első néprajzi társa
ságok megalakulása. Az első néprajzi társaság ugyanis 1878-ban alakult meg Angliában,
Folklore Society néven. Néhány év múlva hasonló célú társaság alakul Francia- és Német
országban is. Mi magyarok szintén az elsők között vagyunk. 1890-ben születik meg a Magyar
Néprajzi Társaság 350 taggal, és még ugyanebben az évben folyóiratot indít Ethnographia
címmel. Ebből az általános néprajzból vált ki a vallási néprajz. Nálunk Ipolyi Arnold mito
lógiájától (1834) lehet számítani az ilyesféle múvek megindulását. Kortársa, Sztachovits
Remig O. S. B. a hazai németség vallási életét kutatta. Ezek a vállalkozások azonban rend
szertelenek, A történelembe mélyen visszanyúló liturgikus szokásokat, főleg azok magyar
hajtásait Knauz Nándor és Dankó József, később pedig Zalán Menyhért O. S. B. Vizsgálta.
Nagyértéku vallási vonatkozású anyag található Kálmány Lajos múveiben és az Ethnog
raphia címü néprajzi szakfolyóiratban.

A vallási néprajz napjainkban lett önálló tudomán nyá. Hans Koren és Josef Weigert nevét
kell megemlítenünk, az utóbbi magyar vonatkozású anyagot is tárgyal müveiben. Itthon
Karsai Géza O. S. B. foglalta össze kettőjük megállapításait (A vallásos néprajz fellendülése.
Pannonhalmi Szemle, 1937). A hazai vallási néprajz elindulását Schwartz Elemér cikkétól
lehet számítani (A néprajz új útjai - a katolikus néprajz. Katholikus Szemle, 1934). Rendkívül
értékes munkásságot fejt ki Bálint Sándor egyetemi tanár (('lépünk ünnepei, Bp. 1938; Sacra
Hungaria, Bp. 1943 stb.), kívüle Manga János, Szendrey Ákos, Karsai Géza és mások is fog
lalkoznak vallási néprajzzal.

B) A VALLÁSI NÉPRAJZ FOGALMA. A néprajz tudománya - Bálint Sándor meghatározása
szerint - olyan kisebb-nagyobb emberközösség életét: lelkületét és környezetét ismerteti
meg velünk, amely egy nyelvet beszél, ösztönös és azonos hagyományokból táplálkozik, ez
zel sajátos kultúrát valósít meg (Népünk ünnepei, 7. l.).

Tárgyköre kizárólag a népre szorítkozik, ezért néprajz. Néprajzi szempontból - Hans
Koren meghatározásával - népen a nemzetnek azt a rétegét értjük, amely egész lényéve! a
közösségben gyökeredzik és prae-logikus, asszociatív módon gondolkodik. Ilyen rétegek:
parasztság, bányászok, falusi iparosok, erdömunkások, pásztorok stb. Vannak, akik a nép
tudomány, népismeret, néptan szót ajánlják, a néprajz azonban általánossá vált.

Jelzőül a "vallási" szót vesszük, a nyelvészeti szempontból kifogásolható "vallásos" szó
helyett, a .Jcatolikus néprajz" és "egyházi néprajz" elnevezést pedig kissé erőltetettnek

véljük. Ezért beszélünk mindenütt vallási néprajzró l.
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e) A VALLÁSI NÉPRAJZ ANYAGA. Vallási szempontból a néprajz anyaga annyiban kor
látozódik, amennyiben a vallási néprajz a néphit, népi erkocs és népi liturgia mibenlétét,
eredetét igyekszik felfedni. Azon elv alapján teszi ezt, hogy a népi megnyilvánulások vagy
ősi, közös kulturjavak - melyek az emberi természet legmélyéról fakadnak -, vagy felsőbb

rétegekből alásüllyedt kulturmaradványok (Gesunkenes Kulturgut), Ilyen lehet például
sok úgynevezett "babona", mely igen gyakran középkori szentelmények maradványa, de
kiszorulva a templomból, profanizálódott.

A vallási néprajz anyaga három nagy csoportba foglalható.
l. Néphit. Tartalmazza a nép lelkének hitanyagát. a katolikus hit igazságait és főleg azt a

sajátos módot, ahogyan azok a népben élnek, esetleg átalakulnak. A nép nem romlott, nem
babonás, még ha kissé naiv is. Elevenebb a hite, mint az intellektuelnek. A nép közel érzi
magához az Istent, nem racionalista elvontságban képzeli maga fölé, hanem az élet apró
cseprő dolgaihoz vonatkoztatja hatalmát, erejét: igazi dogmatikus hit ez, még akkor is, ha
azt hiszi, hogy az éjféli misén Úrfelmutatáskor a szentostyában meglátja Jézust. S vajon
nem látja-e meg hitével?

2. Népi erkölcs. Ide tartoznak a néphitből fakadó erkölcsi jellegü életmegnyilvánulások:
minden, amit a "möres" fogalma felölel. A népi erkölcs sokszor szigorúbb, mint a közvéle
mény erkölcse (a legény és a leány találkozását az íratlan hagyomány megtartása teszi a
nép szemében jóvá vagy becstelenné), máskor azonban a rosszat is hajlandó a nép szokás
sá, erkölccsé tenni (pl. az anyós szerepe az egykés vidéken a vagyon elaprózódása miatt).

3. Népi liturgia. Minden kűlsö forma, amit a nép Isten imádására használ. Ide tartoznak
még a szentségekkel, szent helyekkel (templom, temető), szakrális tájjal, búcsújárással, csa
ládi házzal kapcsolatos népi szokások; a nép körében alakult társulatok történelmi távlatú
vizsgálata (pl. a "Kalandosok" társasága: a hó Kalendáján gyültek össze, innen a nevük is), a
népi gyógyításmódok kezdve a piramisokban talált szővegektöl egészen a göcseji mon
dókáig. (A göcseji nép a ló lábficamának gyógyításánál valami .fice Márton'I-t emleget;
Radó Polikárp szerint ez nem lehet más, mint a "Virgo Mater" elmagyarítása, régi feljegy
zésekben, kódexekben ugyanis követni lehet az átmenetet: Virgo Mater, fice Mater, fice
maper, fiee Máté, fice Márton.)

D) A VALLÁSI NÉPRAJZ FELADATKÖRE. Hármat foglal magában: gytiiteni, szétvalasz-
tani, rendszerezni (colligere, distinguere ct ordinare). '

A gyújtés a legelső és legfontosabb: életszerű, gyakorlati beállítottságú emberek munkája.
A másik kettő már módszertani kérdés, mely bizonyos fokig a gyűjtés munkájára is vissza
hat. A szétválasztásnál ügyelni kell arra, hogy mely vonások fakadnak a nép lelkéből és me
lyek indultak el magasabb értelmiségü rétegekből, hogy a néphez lejutva bizonyos változá
sokon essenek át. A rendszerezesi sokféle módon lehet elvégezni: a hármas anyagfelosztás
szerint (hit, erkölcs, liturgia) kézenfekvő az egyházi évvel kapcsolt rendszerezés is (ezt teszi
Bálint Sándor a Népünk ünllepei-ben), vagy egyéni módok.

E) A VALLÁSI NÉPRAJZ ANYAGÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSE A TEOLÓGIAI TUDOMÁ
NYOKKAL (vö. Karsai Géza: Hittudomány és néprajz. Theologia, 1937). A vallási néprajz a
teológiának majdnem minden tudományát érinti.

A dogmatikus vizsgálhatja a népi hitvilág és a normatív hitletétemény viszonyát, összefüg
géseit. Az apologéták a néprajz segítségével kivédhetik azt a támadást', mely szerint a kato-,
likus vallás dogmái és erkölcsei nem alkalmasak a széles néprétegek számára, mert elvont
ságukban nem tudják megérteni és magas eszményeit megvalósítani. A moralisták a népi
erkölcsvilág terűletén elemezhetik többek közott az egyéni és közösségi felelősségről, a
búntudatról. a magántulajdonról. a különféle erényekről vallott felfogásokat, megnyilatko
zásokat. A biblikusok kutatják népünk életének ószövetségi vonásait, a Szentírás haszná
latát a. nép életében, a Szentírás hatását a mondák-Iegendák világában. Ahomiletikának
szemléltetó anyagot, közvetlen kifejezésmódot nyújt. Főleg sokat nyer vele a liturgia:
megmutatja, hogy kapcsolódik bele a nép a hivatalos istentiszteletbe, hogyan töltötte meg
keresztény tartalommal a sokszor pogány eredetü szokásokat. A liturgia, a liturgiatörténet
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és a néprajz összefüggéseit legjobban az a tény bizonyítja, hogy a vallási néprajz kutatói a
legtöbb anyagot a népi liturgia területén találták. Az egyháztörténeti pozitivizmust meglen-

, díti a szellemtörténet felé, a néprajzi adatok segítségével sokkal jobban tud beletekinteni
a korok és eszmei áramlatok mélyére. Szerepet kap történeti szempontok érvényesítésében
(pl. történeti források feltárásával), sok kérdést tud tisztázni népünk hitéletével kapcsolat
ban (pl. a szentek tisztelete). Az egyházjog szintén felleli a maga terűletét. Ide tartozik
többek között a szokásjog áttekinthetetlen területe, a zsinati határozatok hatása egyes -szo
kások kialakításában és elterjedésében, stb.

A valláslélektan és a vallásszociologia - mindkettő szintén eléggé új tudomány - müvelöje
a stigrnatizáltak, démonikusok, mániákusok, halottlátók, jelenéslátók. álomlátók, szektás
megmozdulások, zarándoklatok, búcsújárás. egyházi vonatkozású népi társulatok stb. terü
letén dolgozhat. Az egyhárnnivészet és a ntúvésrettdrténelem templomaink, szobraink, farag
ványaink, szentképcink sokaságából meríthet megannyi népi díszítő elemet, ábrázolási
módot, művészi elgondolást stb. Az egyházi zene és ének, valamint a néprajz közötti kap
csolatra elég bizonyság Bartók és Kodály elismerése, mellyel a népzenét és a népéneket il
lették. A vallástörténet és a néprajz összefüggései is nyilvánvalóak és nagy jelentőségűek.A
katolikus vallási néphagyományok között sok pogány és idegen vallásból asszimilált anya
got találunk. A vallástörténet számára a néprajz tarja fel a pogány gyökereket és a termé
szetes színezetú vallási felfogást, a vallástörténet viszont rámutat egyházi szokásainknak a
többi vallással való nemzetközi kapcsolatára. Az aszketika bőséges anyago t fedezhet föl töb
bek közt az önmegtagadásoknak és vezekléseknek erényekre vonatkozó népi mondásaiban.
A misztika a látomások. jelenések, jövendölések területén és a mágia, a démonizmus vizs
gálatára támaszkodhat.

Szándékosan hagytuk utoljára a lelkipásztorkodástant, mert most ez érdekel minket a
legjobban. Korunk lelkipásztorkodása nem boldogulhat a vallási néprajz ismerete nélkül.
Alapvető követelmény, hogy ismerjük a népek Iclkulctét, gondolkodásmódját, életkörül
ményeit, vallási szokásait, hagyományait, amelyhez küldetést kaptunk. A legtöbb pap egész
életét, vagy legalábbis életének java részét az egyszerű nép közt tölti. Ha ismerjük őket,

nem állunk majd értetlenül, idegenül, esetleg fejcsóválva olyan megnyilatkozások és szo
kások előtt, amelyek népünk hitéletének értékes elemei; akkor meglátjuk az igaz értékeket
és azokat feltétlenül megőrizzük, s ha kell, nyesni tudjuk a vadhajtásokat is. Vigyázzunk
azonban a nyesegetessel és a gyomlálással. nehogy a dudvaval vagy éppen ahelyett az ér
tékes palántát tépjük ki jóhiszemű tudatlanságunkban. Kell ismerni a városi embert, annak
életrnódját is, de a falusit annál inkább. Az a helyzet ugyanis, hogy a pap nevelkedese vá
rosban, az úri modor, az illemszabályok betartásával, a városi kultúra, tudomány, múvészet
tanulmányozásával - még ha falusi származású is - maga is polgári vonásokat vesz fel, vá
rosias jellegű lesz. Nem kell tehát külön tanulmányoznia a városi ember lelkűletét. tud ve
lük bánni. Ezért van az, hogv sok pap fél a falutól, szívesebben jár, jobban érzi magát úri
szalonokban, mint a bagófüstös paraszti viskókban. "A néplelkész. aki ugyanazt az iskolát
járta, mint városi társa, magasabb rnúvcltsége s az igazi néptől való elszaka'dása folytán az ő
pasztorációs anyagát sokszor nem ismeri, annak lelki rejtekébe soha igazán bele nem néz,
népének vérét, tüdejét, szívét annak szellemét soha alaposan meg nem vizsgálja és éppen
ezért állandóan tévesen diagnosztizál, aminek kövctkczrncnye. hogy hiveivel nem sokra
megy" - írja Schwartz Elemér tEthnographia. Vallási néprajz, 1928. 2. füzet).

A városi születésü papnak magától értetődő kötelessége a néprajzi értelemben vett nép
megismerése, mert közvetlenül vagy közvetve. hosszabb vagy rövidebb ideig ö is kapcso
latba kerül a néppel papi muködésébcn. A falusi srármarasú teológusok nak könnyebb a dol
guk, de nekik is feladatuk tudatosítani és elmélyíteni a nép ismeretét.

F) A VALLÁSI NÉPRAJZ FORRÁSAI. A vallási néprajzot tágabb értelemben kell venni:
nemcsak a ma is meglévökct, hanem a történelmi mélységekben is kutatni kell. A fqrrások
java része, mint a népszokások is, a múltba nyúlik vissza. Ezek a források a következők:
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1. Kozépkori kézirásos és nyomtatott liturgikus könyvek. Misszálék, breviáriumok, rituálék,
zsinati határozatok, vezeklökönyvek, ereklyejegyzetek. Legendáriumok, épületes irodalom,
Iibri miraculorum stb.

2. A középkorból fennmaradt nyomtatott liturgikus könyveink kézirásos beiegyzései: E terület
kutatására különösen alkalmasak a történelmi viharok között is meglehetősen épen ma
radt kolostori könyvtárak (Pannonhalma, Gyöngyös, Szombathely stb.). Igen értékes nép
rajzi adatokat talált Radó Polikárp 141 nyomtatvány átvizsgálásával (l. "Nyomtatott litur
gikus könyveink kézirásos bcjegyzései" 122 oldalnyi terjedelemmel).

3. Torvénvsréki jegyzökönvvek. Első példája az úgynevezett Váradi Registrum, Fráter
György kiadványa az istenítéletekröl (1550). Karácsonyi János újból kiadta. Híresek az
I728-29-es szegedi boszorkányperek aktái is.

4. Kolostori irodalom (1490-1541). Horváth János elnevezése a magyar irodalmiság forrás
tel-ületét is megjelöli. E magyar nyelvu kódexekben fólcg az ünnepek rnegűlésérc,Mária és
a szcntck tiszteletére, a szertartások végzésére találunk sok utalást. Az Ethnographia 190s-i
számában Katona Lajos ír Kedd asszonyáról. Szeged környékén ugyanis mindmáig na
gyobb ünnepélyességgel ülik a keddet Szent Anna tiszteletére (főként a magtalan asszo
nyok). Ennek a szokásnak nyomai megvan nak már a Teleki- és Kazinczi-kódcxckben is.

5. Hitúiiták és a velük vitárok irásai. Értékes forrasterület. mcrt sok vallási szokásról, azok
katolikus mivoltáról éppen a protestánsok szolgálnak hasznos adatokkal. Szkárosi Horváth
András I946-ban gúnyolódva ír Tállyán a katolikusok "agyaras rniséjé'l-röl. Az adventi misét
nevezték akkor "missa aurca'I-nak. aranyos rnisénck, az aranyosból aztán agyarast formált
Szkárosi. Bornemi\ssza Vétel' ördogúzési formulákkal szolgál Ördögi kisértetek-röl szóló
könyvében.

6. Olyan újkori kéziratok, amelyek régebbiek leirásai. Nyári Albert az Ethnographia 192s-i
évfolyamában ráolvasásokat, kuruzslásokat közöl a birtokában lévő kéziratokból, melyek
azóta elvesztek. Katona Lajos Gyöngyösön talált ördögűzö formulákat, melyeket Bajor
országban írtak Ic 1665 körül.

7. Plébániai levéltárak anyaga. Ez a terület, bár legkönnyebben hozzáférhető, mindeddig
teljesen fclkutatatlan, pedig igen sok értékes adattal szolgálna. Ide tartoznak a historia
dom us, a Canonica visitatio és az anyakönyvek régi bejcgyzései is, Igen nagy érték: Liber
consuetudinarius sec. chorum almae Agriensis (egyetlen példánya Krakkóban van).

8. XVII. és XVIII. századbeli történeti munkák (Hevenesi G., Katona, Pray adatai).
9. A "szakrális tájak" adatai. Egy-egy népszerű szent, kegyhely, kegykép, ereklye virágzó

kultúrközpontot alakíthat ki (pl. a palócság mátraverebélyi központja). Ezek adatai,
mondái, legendai feljegyzései értékes anyagot szolgáltathatnak.

10. A gyűjtés. Ez igényli a legnagyobb fáradságot, ez adja a legtöbb anyagot, és sok örömöt
is szerez az igazi gyújtónek.

G) A VALLÁSI NÉPRAJZ RENDSZERBE FOGLALÁSA. A rendszerezest hármas anyagfelosz
tás szcrint végezzük: I. Vallási hiedelem (néphit). II. Vallási szokások: (népi erkölcs). Ez a két
rész még nincs feldolgozva. várjuk a hozzászólásokat III. Népi liturgia. Alább felépítését
adjuk ennek.

l. ISTEN CSALÁDJA.
A) Szakrális kapcsolat Istennel.

a) A szentmise folklórja. Hogy mennyi minden tartozik ide, csupán a témaköröket jelölve
is láthatjuk: áldozati adományok és maradványai (az offera-kérdes), Úrfelmutatás, halottak
miséi, fogadalmi misék. A karácsony elötti 9 nap miséje (aranyos rnise), adventi misék.
Misesorozatok. Primiciás misék (egy kassai graduáléban) a céhek miséi. Misemagyarázatok
a Pray-kódcxtöl kezdve (hogyan viselkedjék a nép a szentmisén).

b) A nép részvétele a zsolozsmán' (magyar vesperás néhol még ma is minden vasár- és
ünnepnap).

e) Avigiliák és mai emlékei. Jeremiás siralmai. A genealógia olvasása karácsony elott.
d) Betlehemi játékok. Vízkereszti játékok (a "Tractus stellae" misztériumjáték a Hart

wick-kódcxben). Húsvéti játék (Iudus paschalis), cbböl fejlődött ki a mai feltámadási
körmenet.
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