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Református vallási néprajzi 
konferencia 

A Doktorok Kollégiuma Egyháztörténeti Szakosztálya mellett működő református egyházi néprajzi 
szakcsoport 1981. április végén a berekfürdői lelkészüdülőben tartotta meg tavaszi tanulmányi konfe-
renciáját. A református vallási néprajzi munka iránt érdeklődő lelkészek mellett a theológiai akadémiákról 
három hallgató képviselte a theológus ifjúságot. Meghívásunkra a Evangélikus Egyház képviselője is részt 
vett a konferencián. 

Az értekezletet dr. Makkai László a Doktorok Kollégiumának főtitkára nyitotta meg. Hangsúlyozta a 
vallási néprajzi munka fontosságát és jelentőségét, egyházi életünk megújulásának folyamatában és társa-
dalmi hasznossága tekintetében is. „Célunk az - mondotta - , hogy megismerjük református népünk 
gondolkozását, de belőle nemcsak a kuriózumokat, nemcsak a néprajzosokat elsősorban érdeklő pogány 
maradványokat, hanem egész hitvilágukat, úgy ahogyan ma van és él." Felhívta a református vallási 
néprajzzal foglalkozni kívánó lelkészek figyelmét annak a kérdésnek a kutatására, hogy mit tud a mi 
református népünk a Bibliából, és milyen morális interpretációval tudja azt, ami a Bibliában van. Dr. 
Balassa Iván a Magyar Mezőgazdasági Múzeum főigazgató-helyettese a Vallási néprajz helye a magyar 
néprajzkutatásban című előadásában megállapította, hogy a református néprajzi kutatások történeti irány-
ban való elmélyítésének igen nagy és eléggé ki nem használt lehetőségei vannak. A református vallási 
néprajzkutatás három fő tennivalóját határozta meg: 1. A liturgiához vagy azon belül a kereszteléshez, 
úrvacsorához, házasságkötéshez és temetéshez kötődő jellegzetesen református színezetű népszokások 
összegyűjtése. 2. El kell végezni annak felmérését, hogy mennyiben más egy református falu szervezete, 
egy család élete, az egyén felfogása mint egy nem reformátusé. 3. Felhívta a figyelmet a református vallási 
néprajz ösztönös és tudatos művelőinek munkássága felmérésére, akik között Baksay Sándor püspök 
mellett dr. Illyés Endre nevét említette. Előadásában megemlékezett dr. Szabó Zoltán és dr. Ujszászy 
Kálmán sárospataki professzorok nagyszerű kezdeményezéséről, a „Faluszeminárium" munkájáról. Ezzel 
kapcsolatban idézte Ujszászy professzornak egy 32 évvel ezelőtt elhangzott beszámolóját az összegyűjtött 
vallási néprajzi anyaggal kapcsolatban: „a gyűjtő- és feldolgozómunka, amely mögöttünk áll, még mindig 
csak részjelentőséggel bír szemináriumunk életében, melynek értéke és értelme akkor fog kidomborodni, 
amikor eredményeit beállíthatjuk a magyar református gyülekezetekbe." Ez az idézet ma is indokolja 
református vallási néprajzi csoportunk életre hívását és munkálkodását. 

Balassa Iván előadásához dr. Ujszászy Kálmán, a néprajzi szakcsoport tiszteletbeli elnöke fűzött köszö-
nő és értékelő szavakat. Többek között rámutatott arra, hogy a néprajzi gyűjtés során azt is vizsgálnunk 
kell, hogy mi volt a mögött a jelenség, szokás mögött, amit a most meglevő új eltakart. 

Dr. Dankó Imre múzeumigazgató arról a növekvő érdeklődésről beszélt, amely a néprajzkutatáson belül 
az utóbbi években az úgynevezett szakrális vagy vallási néprajzi kutatások felé fordult. Ezt az érdeklődést 
főleg katholikus vonatkozásban Bálint Sándor és Erdélyi Zsuzsánna e témakörben megjelent könyvei is 
jelzik. A református vallási néprajz iránt megmutatkozó kezdeti érdeklődés követőkre nem nagyon talál-
ván, korán alábbhagyott, talán ez adott alapot ahhoz a vélekedéshez, hogy a magyar református vallásos 
néprajz kutatása terén lemaradás van, hogy gyors pótlásra van szükség. A továbbiakban a gyűjtés elenged-
hetetlen fontosságára irányította a figyelmet. „Természetesen - mondotta - a gyűjtésen a legszélesebb 
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Körű gyűjtést értem, a tárgyi anyag gyűjtését éppen úgy mint a szellemi anyag gyűjtését." A meglevő 
;yűjtésre vonatkozóan még van hiányosság és közelről sem összevetett még a munka, egyrészt kicsiny, 
másrészt földrajzilag és minőségileg is egyenetlen. Emlékeztetett Ujszászy Kálmán színvonalas kérdőívére, 
melynek kitöltésével a református vallási néprajz szellemi anyagának összegyűjtését már évtizedekkel 
ezelőtt meg lehetett volna oldani. Végül hangsúlyozta: ha tényleg fel akarjuk deríteni a magyar reformá-
tusság néprajzát, akkor rendszeres, jól szervezett, kellően irányított és ellenőrzött gyűjtés sürgős megindí-
tása szükséges. Ehhez a munkához a legapróbb részletekre is kiterjedő gyűjtési útmutatót adott előadása 
további részében. 

A következő napon dr. Péter László, a szegedi Somogyi Könyvtár munkatársa emlékezett meg a 
nemrégiben elhunyt dr. Bálint Sándor professzor szakrális néprajzi munkásságáról. Dr. Makra Sándor ny. 
református lelkész a népi imádságok gyűjtése során szerzett tapasztalatait és gyűjtési módszereit ismertet-
te. Dr. Takács Béla múzeumigazgató a gyűjteményben található néprajzi tárgyakról, dr. Kormos László 
levéltár-igazgató pedig a levéltárakban található vallási néprajzi forrásanyagról tartott nagy érdeklődéssel 
kísért előadást. 

A konferencia zárónapján került sor Molnár Ambrus ügyvezető elnök előterjesztésére. Felhívta a nép-
rajzi szakcsoport tagjait a református vallási néprajzi bibliográfiai összeállításában való segítségadásra. 
Ezután bemutatta a kereszteléshez, konfirmációhoz és az úrvacsorához fűződő szokások összegyűjtéséhez 
készített kérdőívet, melyet eljuttatnak a szakcsoport minden tagjához, hogy áttanulmányozás utáh véle-
ményét és javaslatát hozzáadva végleges formájában sokszorosításra kerülhessen. Ez a dr. Ujszászy Kálmán 
A falu c. kérdőívnek és dr. Dankó Imre gyűjtési útmutatójának felhasználásával összeállított és a 
későbbiek folyamán a vallási néprajz minden témáját magába foglaló gyűjtőív lenne az alapja, vezérfonala 
a szellemi néprajzi anyag összegyűjtésének. A konferencia elhatározta református vallási néprajzi témával 
foglalkozó tanulmányok készítésére pályázat meghirdetését. 

Az ügyvezető elnök befejezésül emlékeztetett dr. Gunda Bélának a Református Élet egyik, 1941. évi 
számában megjelent Református vallási néprajz című cikkére, melyből ma is érvényes megállapításokat 
idézett: „Kálvinista népünk vallási néprajzi képének megrajzolása a magyar műveltség és lelki élet sokszínű 
freskóján új és jelentős foltot foglalna el." 

A néprajztudománynak nemcsak az a feladata, hogy az összegyűjtött hagyományokat magyarázza és 
mint kihalt életjelenségeket bebalzsamozza, hanem nég inkább az, hogy a néphagyományt áttegye a 
literátus műveltségbe. Kutatásunk eredményével - mint a magyar népi kultúra egy részével - szolgálni és 
segíteni kívánjuk a kialakulóban levő új, modern magyar műveltséget, melynek alapját a népi kultúra 
értékes elemei jelentik. 

Az ügyvezető előterjesztése után dr. Makkai László professzor zárószavaival ért véget - a jelenlevő 
néprajztudós szakemberek véleménye szerint is - a rendkívül értékes és hasznos tanácskozás. 

Az első nyomkeresők 1981-ben talán azok a középiskolába és szakmunkásképzőbejáró diákok voltak 
akik az év első negyedében egy vasárnap délelőttjüket arra szánták, hogy a főváros XV. kerületében 
keressék a múlt maradandó emlékeit. Ez a szándék találkozott a Hazafias Népfront kerületi bizottsága 
honismereti körének azon igényével, hogy a kerület megfelelő módon emlékezzék elődjének, Rákospalotá-
nak múltjára. Az alkalom egy 1281. szeptember 21-én keletkezett oklevél volt, amelyben a Nyír szó 
mellett első alkalommal említődik Palota neve. 

Sokszor került szóba, hogy nem helyeselhető, ha a lokálpatriotizmust az ünnepélyes emlékezésre 
szűkítjük. A XV. kerületben - megítélésem szerint - valami más történik, ennél sokkal egészségesebb. 
Más az alapvető cél: nem emlékezés, sokkal inkább a megismertetés. Az, hogy az itt lakók és az itt 
dolgozók közelebb jussanak a kerülethez. 

Az első nyomkeresőket újabb gyermekek követték. A tavaszi Éneklő Ifjúság Szemle keretében az 
önkéntes alapon jelentkező kórusok műsorában palóc népdalok csendültek fel az alig egy esztendeje 
működő kerületi úttörőházban. Alig néhány hét múlva, az úttörőmozgalom 35. születésnapján rendezett 
őrsi vetélkedőkön a kerületet igazán jól ismerő pajtások kerültek a legjobbak közé. 

A cselekvő emlékezésből természetesen a felnőttek sem maradtak ki. A XV. kerületi művelődési 

Molnár Ambrus 

Az elmúlt idő nyomában 
Rákospalotán 
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