
.Krisztus Urunk azt mondotta..."

A népi vallásosság

Ha valamit okkal-joggal bírálhatunk az elmúlt évtizedek társadalomtudományi
kutatásaiban, az a vallással, egyházakkal kapcsolatos témák ideológiai okok mi
atti kényszerű elhanyagolása. A vallási néprajzi kutatások is nagyon sokáig szin
te csak egyetlen ember, a szegedi néprajzprofesszor Bálint Sándor nevéhez fű

zödtek. Az ő tág horizontú érdeklődésébebelefért a vallásos népélet egésze. Az
1970-es évektől lépett mellé az archaikus imádságok, az alig ismert vallásos
népköltészet e mély gyökerű műfajának felfedezőjeés leírója, Erdélyi Zsuzsan
na, akit most születésnapján e tanulmányok közreadásával köszönt a Vigilia.

Az alábbi hét tanulmány jelzi, hogya hetvenes-nyolcvanas években - rész
ben Bálint Sándor és Erdélyi Zsuzsanna szakmai támogatásával - felnőtt egy
nemzedék, amely folytatni akarja s remélhetőleg folytatni is tudja majd a nagy
elődök munkáját. A tennivaló sok, az idő sürgető. Az egyházban és a világban
századunkban mélyreható változások történtek és zajlanak. Nagy átalakulás,
remélt megújulás előtt áll a magyar egyház, a magyar katolikus kereszténység
is. Az el nem végzett munkák mellett ezek újabb feladatot jelentenek a tudo
mányos kutatások számára. Egy korábbi korhoz, szemlélethez kötődö hagyo
mányos népi vallásosság jellemzői átalakulnak, a vallásgyakorlás peremére szo
rulnak, s nagyon gyorsan a feledésbe merülnek. Most még sok elemét rögzíteni
és értelmezni tudjuk, köztük olyan értékeket, gyöngyszemeket is, mint a közép
kori vallásos költészetünknek a közösségi emlékezetben, a szóbeliségben meg
őrzöttemlékeit: az archaikus népi imádságokat. A hagyományos népi hitélet sok
mozzanata pedig nemcsak lejegyzésre, hanem követésre is méltó. Formálódó,
alakuló vallásos kisközösségeink például méltán visszanyúlhatnak a népi vallá
sosság erős közösségí szelleméhez.

E tanulmányok a vallási néprajz és társtudományai tematikai sokszínűségét

mutatják, hiszen foglalkoznak az imádságok értelmezésével, az imádkozás szo
kásaival, a búcsújáró gyakorlat átalakulásával, a református közösségek ünnepi
köszöntőivel, vagy a keresznévadás szokásainak, a keresztény ikonográfia né
hány jelképének értelmezésével. A vallásos élet teljes gazdagságát azonban alig
ha tükrözhetik. Nem egyformák módszertani szempontból sem. Az egyszeru
elemzéstől a történeti analízisig, s a legújabb nyelvészeti elmélet alkalmazásáig
terjed a skála. Ily módon inkább a kibontakozó, útjait kereső, módszereit alakító,
formáló tudományos érdeklődés pillanatnyi állapotát mutathatják. Reményt éb
resztve arra, hogy egy-két év, évtized múlva hazánkban is olyan eredményes és ér
tékes vallástudományi kutatások folynak kialakult tudományos műhelyekben, mint
amilyenek Európa sok más, nálunk szerencsésebb sorsú országában már régóta.
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