MADÁR ILONA

ADATOK A KÁL-VÖLGYI FALVAK
VALLÁSI SZOKÁSAINAK
ÉS ERKÖLCSÉNEK VÁLTOZÁSÁHOZ
„A vallás igazi természete csak akkor
ismerhető
meg, ha a fejlődés csúcsán vesszük
szemügy
re .. . A kereszténység
legtisztább
formáiból
kell leszűrnünk a meghatározás
elemeit.''
(E. Durkheim:
A társadalmi
tényről.
Bp.,
1978:223)
Egy táj lakóinak vallási és erkölcsi szokásain
azok a beidegzett gondolkodási és cselekmény
rendszerek értendők, amelyek az egyházi hova
tartozáson belül meghatározták az emberek éle
tét. Ez a két fogalom össze is tartozott, hivata
losan valláserkölcsnek nevezték. A vallásos és az
erkölcsi szokások vizsgálata a ma idős korú em
berek elmondása, valamint a régi feljegyzések
alapján történhet, mivel társadalmi változásaink
között épp a vallási és erkölcsi normák azok,
amelyek értéküket vesztették, ill. átértékelődtek.
A Kál-völgyi falvak közül Szentbékkálla,
Mindszentkálla, Salföld és Kékkút katolikus, Köveskál, Monoszló és Balatonhenye a század ele
jén még jobbára református, Kővágóörs pedig
evangélikus. (Lásd a táblázatot!)
A protestánsok közül a Luther követői luteránusok, ismertebb nevükön evangélikusok, a kál
vini eszmék hirdetői pedig kálvinisták, általá
nosabb nevükön reformátusok. Ez utóbbi vallás
a Kárpát-medence magyar protestáns lakosságá
nak túlnyomó többségét magába foglalja. Kivé
telt képez a Dunántúlon Kemenesalja, valamint
a délnyugati térség, amelybe a Kál-völgye is
beletartozik, ahol magyar evangélikusok is nagy
számban élnek.
A különvált kálvinista egyházat a XVI. szá
zad közepén hat kerületre osztották. A pápai,
más nevén veszprémi egyházkerületben mintegy
félszázadnyi késéssel váltak szét az evangéliku
soktól a reformátusok. Feltehetően ez az oka an
nak, hogy az itt lakó magyar protestáns lakos
ság egy része luteránus maradt. Az ebből szár
mazó kölcsönhatások napjainkban is jól észlelhe
tők még.
A Kál-völgyiek vallási hovatartozása a réteg
beli, a nembeli, a helyi és a korcsoportokban
külön-külön befolyásolta és alakította mind az
egyházi, mind a közösségi élet formáját.
A katolikus és protestáns vallás követőinek
hitbeli meggyőződésében többek között az a kü
lönbség, hogy a katolikus közfelfogás szerint Jé
zus áldozatán túl imádkozással, böjtöléssel, bú
csújárással, ünnepszenteléssel, emberbaráti cse
lekedetek gyakorlásával tudhatják magukénak a
kegyelmet, a protestáns teológia szerint ingyen,
kegyelemből. A reformátusok ezenkívül az eleve
elrendelés által remélhetik az üdvösséget. Jól
lehet a tudatban — amint erre még sor ke
rül — gyakran előjön a katolikusok hite szerinti
üdvözülés bizonysága is.

A protestánsok — annak különösen a refor
mátus ága — bibliai gyökerezettségével is külön
bözött a katolikusoktól. Sokkal inkább az Ószö
vetség felé fordult, ahol Isten kijelentésében
mind olyan ódon zsidók szerepelnek, akik azzal
hoztak kedves áldozatot Istennek, hogy közös
ségüknek, fajuknak valami nagy áldozatot hoz
tak.
„Csak a zsidóknak engedtetett meg, hogy hitü
ket, vallásukat nemzetük védelmére éljék?" —
teszik fel a kérdést a XVII. század végén a pré
dikátorok. — Ez a szemlélet is oka lehet an
nak, hogy a református vallást „magyar val
lásnak" szokták nevezni. 1 A református prédiká
torok és az egyház presbiterei is az Ószövetség
felé fordultak, nem személyre lebontott keresz
ténységet éltek, hanem közösségben gondolkod
tak. Az ószövetségi prófétákhoz hasonlóan jeremiádákat mondtak, mikor a nemzet romlását
látták.
A katolikus egyház fölött a kegyúr gyakorolt
rendelkezési jogot — megjegyzendő, hogy gyak
ran nagy áldozatok árán és felelősséggel. A ka
tolikus pap a fülbe gyónáson át elvileg minden
szabályba ütköző dologról értestült, és a kisza
bott penitenciával igyekezett elejét venni a bün
további folytatásának. Ezen a valláson belül
a hívek jobbára Márián és a szenteken keresz
tül folyamodtak kérésükkel Istenhez. ,,A katoli
kus szentek közbenjárásában megtalálható az
emberi szolidaritás mély kifejeződése." 2 E vallás
hívei felszentelt papjukat isteni követnek tekin
tették, és tekintik ma is, akik vallásukat tartják.
A protestáns egyházszervezetek a kezdeti idő
ben a katolikussal azonos módon alakultak, fő
úri pártfogók védték és oltalmazták. De már a
XVII. század legelején tiltakoztak a főurak véd
nöksége ellen. ,,Parancsolja-e az Isten, hogy a
polgár társaság csak egy nagy úrtól vagy né
mely főembertől vezettessék? — tették fel e kér
dést a reformátorok — Nem! hanem rábízza az
Isten arra a társaságra, hogy úgy igazgassa ma
gát, ahogy hasznosabb néki." 3 A főúri támoga
tást később a presbitériumok látták el, amely
ben megjelentek a csizmás, szűrős, bocskoros
kisemberek, illetőleg a jobbágyok.
A presbitérium részben magyarázatául szol
gál a protestáns élettípusnak. A presbitérium
megalakulásáról Lorántffy Zsuzsanna, az „öre
gebbik fejedelemasszony" udvari lelkésze, Pálffy
János tudósít: „Pápán 1612-ben v a g y 1617-ben
659

megszervezték az első presbitériumot". 4 Az 1630as pápai zsinat kötelezővé tette az egyház kebe
lében működő világi szervezet megalakulását,
1650-re az egész Dunántúlon elterjedt.
A presbitereket azért is választották, hogy
,,az Eklézsiában bűnben élőknek és botránkoztatóknak intői, ítélői és büntetői lennének, s min
den teher és gondviselés ne szállna egyedül a
lelkész vállaira az Isten anyaszentegyházában". 5
Általuk a református egyház lehetőséget adott
a földművességnek, hogy a közösség érdekeit ér
vényesítse, eszményesítse. A presbitérium a pa
raszti közösségrendszernek az alapját képezte, s
abban az időben ennek óriási szerepe volt. A re
formátusok által lakott városokban és falvakban
a község elöljárói, képviselői egyszersmind presbiterként is működtek. Feltehető, hogy épp álta
luk maradtak együtt és kerültek vissza lakhe
lyükre a török elől szétszóródott paraszti és kis
nemesi közösségek." 0
A vallás és az erkölcs szabályait mindegyik
egyház megszabta és a lehetőség szerint irányí
totta is.
A katolikusok és a protestánsok vallásélménye
és magatartásmodellje különböző volt, jóllehet a
hitbeli alapfogalmak meglepően hasonlóak vol
tak, és maradtak.
A tanulmány négy fő részre tagolódik: I. A
vallás tudati elemei. II. A vallásos szokások.
III. Az erkölcsi szabályok. IV. A változások.
I. A VALLÁS TUDATI
HIEDELMEI

ELEMEI,

A keresztény vallás tudati elemeit, hiedelmeit
a ma 60-70-80 éves, vallásos emberek emléke
zetének segítségével sorolom fel, amelyek a szá
zad első felében még alapjául szolgáltak egy vi
dékünkön általánosan gyakorolt szokásrendnek.
1. Isten
Istenről alkotott képük a keresztény tanításon
alapul, de sok tekintetben jelentősen eltér, fata
listának is nevezhető. Isten legfontosabb tulaj
donságai: jóság, aki szükségében hozzá könyö
rög, megsegíti, könyörül rajta. A beteget meg
gyógyítja, ezért is nevezik ,,jó atyának". A meg
fáradt ember felsóhajt hozzá és erőt kap, tehát
erős. Akinek Isten segítségére van, még a csa
ládját is megáldja, az olyan emberre azt mond
ják: „Szereti az Isten." Akinek valami nagy baj
érte a gyermekeit, házasfelét vagy őmagát, arra
azt mondták: ,.Megverte az Isten, mind a két
kezével" (Monoszló), „Ránehezült az Isten k e z e "
(Köveskál). A nehéz életsors növelte a felsőbb
rendű lénybe vetett hitet, bizodalmat: ,,Én félszü
lői szárny alatt — apa nélkül — nevelkedtem,
ezért már gyermekkoromban megtapasztaltam
Isten segítségét" (Kővágóörs). A megpróbáltatás
némely embert közelebb vitt Istenhez, másokat
eltávolított. Volt, aki azzal vigasztalta magát,
hogy az Isten azt bünteti, akit szeret. A nagy
katasztrófák után a protestánsok Bibliába felírt
fohászai bizonyítják a sorsszerű, megváltoztat660

hatatlanba való belenyugvást. Ha elégett a takar
mány, ha elverte a jég a termést, ha levitte a
szél a háztetőt, a dátum és rövid közlés után az
olvasható: Kérjük az Istent, kíméljen meg ez
után, Dicsérjük az Urat! 7
Altalános jelző a vallásos emberre, hogy „is
tenfélő". Ha a fentieket végiggondoljuk, indo
koltnak találjuk a hatalommal szembeni félelmet,
különösen aki „nagyot vét", katolikus megfo
galmazásban: akinek „nem bocsánatos" bűnei
vannak (Szentbékkálla). A nyilvánossá vált bűn
következménye után azt mondják: „Az Isten
nem bottal ver", „Az Isten nem siet, nem késik".
Az Isten a természeti jelenség által is sokszor
megmutatkozik. „Az égzengés Isten haragja, a
villám az Isten nyila." „A földrengés sincs Is
ten nélkül!" — vélekednek Monoszlón.
Az Istent olyannak gondolják és nevezik, mi
kor mit kérnek, vagy várnak: szükségben segí
tőnek, betegségben gyógyítónak, nagy bajban
erősnek, hatalmasnak, ha nagy bűnben „leledzenek" — érzik magukat — félelmetesnek, szin
te ebből következik, hogy akinek jól ment sora,
azt tanácsolta falustársának: „Segélj magadon, az
Isten is megsegít" (Monoszló, Balatonhenye).
Az Isten tartózkodási helye az ég, illetve a vi
lágmindenség „De már azt is döngetik az űrha
jósok!" — vélekednek a köveskáliak. Mások sze
rint „mindent betölt". Ismét mások úgy tartják:
„Akik szeretik, azoknak a szívükben van."
Az első háború után „kerültek" olyanok, akik
tagadták az Istent — „azelőtt szó sem volt róla,
hogy nincs" (Köveskál).
2. Jézus
Jézus a vallás szerinti transzcendens szemé
lyek másodika. Szűz Máriától született — „volt
aki nem hitte a szűztől való születést, de nem
merte mondani" (Köveskál). Az embereket taní
totta, gyógyította, csodás tetteket hajtott végre,
halottakat is támasztott fel. Némelyek szerint
mágikus, mások úgy tudják, hogy „delejes" erö
igénybevételével tett csodákat, amiből mindenki
ben van valamennyi (Kővágóörs). Általános véle
mény a vallásos emberek körében, hogy Jézus
a bűnösökért halt meg, hogy áltozatával váltsá
got szerezzen. De vannak, akik úgy tartják, hogy
a zsidók azért haragudtak rá, „mert kikörösztölte
keresztelő János". „Azért a mostani papok is
nagyon haragusznak, ha valaki kikörösztölködik.
Mondta is szegény: Én nemzetem, én zsidó né
pem, Te ellened mit vétettem?" (Kővágóörs).
A katolikusok és az evangélikusok gyakrab
ban fordultak imáikkal Jézushoz, mint Istenhez,
a reformátusok kevésbé. A Bibliát olvasó em
berek, akik maguk is tanítványnak vallották ma
gukat, Jézus tanítványait példa gyanánt sokszor
felhozták gyermekeiknek: ,,. . . Én halálnak fia,
Krisztus tanítványa . . ." Olvashatjuk Győrfy Rózsika 1890-ben kezdett, kézzel varrott irkája fel
ső lapján, amelybe hazafias verseket másolt
(Köveskál). Jézus emberi megjelenése a protes
táns Kál-völgyieket is foglalkoztatja. Magasnak
képzelik, sötét hajúnak, nem szép, hanem jó
ságos arcúnak.

3.

Szentlélek

A Szentlélekről alkotott képzetek azonosaknak
mondhatók mind a három vallás követőinek ese
tében. Az egyházi tanításból eredően Jézus küld 1
te a Szentlelket vigasztalónak, erősítőnek. Mi
vel a Szentlélek bátorít, de a hatását kevesen ér
zik, úgy tudják, hogy arra nem mindenki ér
demes. Amíg az Isten és Jézus segítségét sokan
tapasztalták, a Szentlélekét csak kevesen.
4.

ördög

A transzcendentális képzetek között a negatív
lélek is jelen van, ez az ö r d ö g . Bukott angyal
ból lett — amint az egyház tanítja. Ez az ör
dög nem hasonlít a mondákból még inkább a
mesékből ismert ügyefogyott, félszeg, könnyen
rászedhető alakra. Ellenkezőleg: erős, félelme
tes, ha teheti, rosszra csábítja az embert, utána
elhagyja. A rossz, szófogadatlan gyermekre, és
a veszekedős emberre azt mondták, hogy „ör
dög lakik benne", vagy hogy „megszállta a sá
tán". Nagyon féltek tőle. A „törzsölődő" — ve
szekedős — házasfelek egymásra mondták, hogy
hét ördög lakik a másikban (Monoszló). A rossz
gyermekeket úgy ijesztgették, hogy elviszi az
ördög. Az ördög lakóhelye a pokol. A pokolt a
föld mélyébe képzelik. Az idegenre azt mondják:
„Pokolról gyütt ember" (Balatonhenye, Mo
noszló).
5. Hit
Általános vélekedés, hogy a hit erőt ad, aki
nek hite van, minden jóra erősebb, ,,de nem
üdvözít, csak a cselekedet" — teszik hozzá a
katolikusok
(Szentbékkálla,
Mindszentkálla).
„Aki hisz Istenben, annak jónak kell lennie, de
van olyan ember, aki templomba jár, mégis go
nosz, hát annak nincs hite" (Köveskál, Kővágó
örs).
Jó cselekedetek nélkül nincs hit, vallják a
protestánsok is. „Amióta kevesebben hisznek,
több az öngyilkos, mert aki hisz, azt nem tán
torítja úgy meg a baj sem, mint a hitetlent"
(Balatonhenye, Mindszentkálla). A kisgyermeke
ket hitre nevelték — otthon is és az iskolában
is —, de mikor felnőttek — különösen, akik el
kerültek szülőhelyükről — azzal törődtek, hogy
minél többet dolgozzanak. Mikor aztán nyugdí
jasként hazakerültek, jobban ráérnek elmélkedni
és a templomba menni. Az emberek között nem
csak most több az idős korú vallásos, ezelőtt
is úgy volt, „. . . a k k o r r a jobban átlátta az em
ber az életet". Az élet során változott az embe
rek hite. Ennek oka az emberi élet korszakai
nak változása, és a jelen század eszmeáramlatai.
„Azt nem mondhatom, hogy amit a hitoktatáson
tanultam, mind elhittem, az embernek azért van
esze, hogy kikövetkeztesse, amit tud" — mond
ja egy 84 éves ember Köveskálon. A harctéren
nem nagyon jutott eszünkbe a vallás, megvadult,
elvadult ott az ember — emlékeznek vissza a
háborút járt emberek mindenütt. Mások is van

nak, akiket a sok csalódás kiábrándított a hitük
ből. Ugyanők mondják, hogy ,,. . . a türelem, meg
a szeretet fontosabb, mint a hit" (Kővágóörs,
Szentbékkálla).
6. Bün
A bűnbeesést mindenik egyház egyformán ta
nítja a bibliai mítosz alapján. „Éva hozta a bűnt
a földre, mikor evett a tiltott fa gyümölcséből."
Sokat mondta a nagymamám: „Amikor a mi ősszüleink elkövették a bűnt, a mi hajlandóságunk
is megnőtt." „Ez az Éva, ez az Éva, miért is volt
olyan torkos, most élhetnénk boldogan" (Köves
kál). „Ádámnak meg ott maradt a torkán az al
ma csutkája, azóta van ádámcsutkájuk az em
bereknek" (Kékkút). A bün így lett „eredendő
vé", ennek magyarázata különböző, néhol ellent
mondó. Némelyek szerint a testi szerelem bűn,
ezért „fogantattunk" bűnben, „valami bűn tapad
hozzá" (Szentbékkálla). Mások úgy vélekednek,
hogy a „sokasodjatok" parancsa alapján inkább
a gyermek elvétele, illetve a tőlük való védeke
zés a bűn (Monoszló). Ezeken kívül a tízparan
csok áthágásai is bűnök: a káromkodás, az idő
sebbekkel szembeni tiszteletlenség, a házasságon
kívüli nemi élet, a részegség, a lopás, a lus
taság, a rágalmazás. Általános véledelem: „Az
eredendő bűn az oka, hogy akarjuk a jót, mégis
a rosszat tesszük."
A Kál-völgyiek képzetei szerint Jézus csak az
eredendő bűnökért szenvedett kereszthalált, a
többiért még ebben az életben bűnhődni kell,
másként a pokolra jutunk.
Az emberek képzetében — teljesen függetlenül
attól, hogy melyik vallás követői — összezava
rodik a bűnöktől való szabadulás, amelyet
gyónás-áldozás, illetve úrvacsoravétel előtti bűn
bánás, és feldolgozás ad. Azzal a tudattal élnek,
hogy „az elkövetett bűnökért, ha mi nem egyen
lítjük ki adósságainkat, nem szenvedünk meg
vétkeinkért, az utódainkra haramiának át. He
tedhét íziglen bűnhődhetnek az i v a d é k o k " —
mondják. Ha egy fiatal meghalt, arra mindenki
azt mondta, hogy még nem lehetett bűne, csak
az elődeinek vétkéért halhatott meg (Monoszló,
Szentbékkálla). „Aki a faluban történteket figye
lemmel kíséri, láthatja, hogy a bűn visszatérül,
ha nem őrajta, hát a családján."
Ha valaki felbújt, felbiztat valakit — a Kálvölgyiek szerint — az még bűnösebb, mint aki
elköveti. A bűnöst a törvény bünteti, a felbujtót
pedig az Isten. Az emberek képzetei szerint a
bűnre való hajlandóság tekintetében különböz
nek az emberek: „Vannak Káinok, és vannak
Ábelek." Ugyanakkor az is általános szólás:
„Aki születik anyától, meg nem menekedhetik a
bűnnek zsoldjától" (Szentbékkálla, Mindszent
kálla, Kékkút).
7. Az élet

keletkezése

A világ teremtésének tudata a bibliabeli
legendából kiindulva él a vallásos emberekben.
Ez magától értetődő, hiszen egyházi iskolák 661

ban tanultak, ,,A mi tanítónk mindenről az Is
tent magyarázta nekünk: a fűről, a fáról, az
erdőben a moháról" — emlékeznek vissza Köveskálon. „Hat nap alatt teremtette Isten a vi
lágot, a hetediken megpihent — ezért kell a va
sárnapon megnyugodnunk." Némelyek szerint
azért hatalmas az Isten, mert ez mástól
nem telhetett k i " (Monoszló). ,,A nap, a hold,
a csillagok úgy forognak, ahogy Isten elindítot
ta." A föld felől megoszlanak a vélemények, né
melyek szerint „átkozott, mert mélyében van a
pokol" (Minds,zentkálla). Mások úgy gondolják:
„Áldott, hisz oda kerül a termést hozó mag, és
a könnyet is a föld nyeli el, amitől a bánat meg
könnyebbül" (Köveskál).
A termeszei jelenségekkel figyelmeztetni akar
az Isten, de van, amikor félreértik. ,, 1913-ban
úgy féltek az üstököstől és még egy ,gyel' (jel)
sem volt" (Köveskál, Monoszló). ,,A viharról
azt hitték, hogy Isten haragja, a villámról, hogy
Isten ítélete. Még nem tudták, hogy az eszkö
zök vasa vonzza a villámot" (Szentbékkálla).
A monoszlóiak tudatában az tette bizonyossá
az özönvíz meglétét, hogy a kupában — meden
cében
- annyira termékeny a föld, mivel a
hiedelem szerint ,,az özönvíz hordta oda a tele
vényt" ( termékeny földréteget). A búza köztu
dottan a legmegbecsültebb növény, a katolikusok
szerint azért, mert Mária képe van a búzaszemen.
A protestánsok úgy tartják, hogy Jézusé. A ma
darak közül a fecske az Isten madara, a galamb
a békességé, mivel ö vitte az olajágat Noénak,
mint Isten megbékélésének jelét (Szentbékkálla,
Kékkút).
Az ember teremtésének képzete az előbbiekhez
hasonlóan a Bibliából ered (miszerint Ádámot
földből, Évát pedig Ádám bordájából teremtette
Isten). ,,A férfinak ma is kevesebb a bordája
eggyel" (Szentbékkálla). Nagyon sok idős bizo
nyos afelől, hogy amit magunkkal hoztunk, az
zal el kell számolni, testünkkel, lelkünkkel egy
aránt. Némelyek szerint még a hajszálainkkal
is, amelyek fejünkről lehullanak. Ezért az öregek
mind összegyűjtötték kifésült hajukat, s haláluk
után utódaik a koporsójukba tették.
8. A halál, a halál utáni

9. Szentségek,

szent helyek,

szentelmények

A katolikus egyház tanítása szerint hétféle
szentséget ismernek: keresztségét, bérmálást, oltáriszentséget, a bűnbánat szentségét, az utolsó
kenetet, az egyházi rendet és a házasságot. Az
egyházi rend az ünnepek szentesítését is magá
ban hordozza. Ezenkívül az üdvösség elnyerését
szolgáló eszközöket is szentségeknek nevezik, a
velük megszentelteket pedig szentelményeknek.
Mindezek magukba foglalják a katolikus vallás
szentkultuszát.
Szent a templom, a kegytárgyak, a keresztek
— az út szélén állók is. A harangszó is szent,
mert eloszlatja a jégesőt.
Máriát és a szenteket közbenjárásukért tiszte
lik. „A szent életű embereket Jézus után avatták
szentté." „Mária azért tud segíteni a könyörgés
ben, mert ö is sokat szenvedett" (Mindszent
kálla).
A népi hagyományokat tekintve igen jelentő
sek a szentelményekhez fűződő képzetek, mivel
hogy olyan jeleknek tekinthetők a katolikus em
berek szerint, amelyek természetfeletti hatásokat
hoznak létre, részint az isteni áldást biztosítják,
részint az ördög erejének megtörését célozzák.
S noha a szentelmények anyaga a tárgyi világ
ból való, a szentelés által természetfeletti képes
séget nyernek.
A protestáns egyházak hivatalos tanítása sze
rint nem szent sem a templom, sem a temető,
mert a szentség fogalomkörében az Isten, Jézus
Krisztus és a Szentlélek értendő, mint a teljes
Szentháromság. A Kál-völgyi reformátusok és
evangélikusok szerint azonban szent hely a
templom is és a temető is. A gyűjtött anyagon
kívül bizonyságul szolgál erre egy múlt század
közepén írt feljegyzés a monoszlói presbiteri
jegyzőkönyvben, amely szerint: „A betelt te
metőt, azt a szent helyet, ahol elődeink és sze
retteink nyugosznak, soha senki ne merészelje
háborítani." 8

élet

A természetközeiben élő földműves ember szá
mára magától értetődő dolog a halál, jóllehet a
közeli, kedves hozzátartozó elvesztése itt is ép
pen olyan fájdalmas, de a saját elmúlásuktól
nem rettegnek annyira, mint a városlakók.
A halál utáni menny kevés ember tudatában él
(Mindszentkálla), a pokoltól többen félnek, töb
bet beszélnek róla. Az általános képzet szerint
azonban az utódokban támadnak fel ,,. . . az iva
dékok még formítják is az ősöket", ,,a természet
is öröklődik" (Köveskál, Monoszló, Szentbék
kálla). ,,Az emberiség olyan mint a növény, mint
az állat, megindul, virágzik, megérik és lehull."
„Mikor meg A rik az ember a halálra, akkor men
ni kell, az cíett gyümölcsöt sem lehetne felkötve
az ágon tartani" (Köveskál). ,,Az a legnagyobb
baj, ha fiatal hal m e g " (Szentbékkálla). „Csak
az a jó, hogy nem tudja az ember, mikor hal
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meg" (Monoszló). A katolikusok sokkal többet
foglalkoznak a „halál órájával", mint a protes
tánsok, feltehetően egyházi tanításuk folytán.

II. VALLÁSOS

SZOKÁSOK

1. Az emberi
a)

élet

Születés

A kisgyermek születésekor úgy biztatták a szü
lőanyát, hogy Isten majd megsegíti. Sok helyütt
körül is állták az ágyát, és együtt imádkoztak
érte.
b)

Keresztelés

A katolikusok 5-6 napos korban kereszteltek,
és keresztszülőkül inkább barátokat hívtak, egy
két házaspárt. A protestánsok 3-4 hetes korukban

kereszteltették kicsinyeiket, mikor az anya már
megerősödött. 1834-ben tudomására is jutott a
Füreden ülésező konzisztóriumnak, hogy ,, . . . sok
keresztyény szülék kisdedeik megkeresztelése
iránt gondatlanok, s hogy nem isteni tisztelet al
kalmatosságával viszik végbe, sőt az un. koma
vendégségtől teszik függővé . . .". Csak isteni
tiszteletkor szabad keresztelni, intik a prédiká
tort, kivéve a haldoklót. 9 A keresztelőt, ha csak
tehették, a nagy ünnepek másodnapján rendez
ték, de legalább vasárnap.
A keresztszülők jobbára a rokonok közül vol
tak. ,,Akkora volt a rokonság, hogy füle farka ki
telt . . . " (Balatonhenye). Egy-egy g y e r m e k n e k
10-12-16 házaspárt is hívtak. De mindenki réteg
belit hívott: gazdag gazdagot, szegény szegényt.

c)

Egyházaskelő

A református gyermekágyasok a reggeli kö
nyörgés idején mentek el a templomba. A közös
imádkozás után kimentek az úrasztalához, szem
beálltak a lelkésszel, aki ott hálaimát mondott a
gyermekért, a világrahozatalához kapott erőért
és áldást kért az életükre. A szertartás végén
pénzt tettek a perselybe. A katolikusok az oltár
elé térdeltek, volt, aki az előzőleg megkeresztelt
gyermekét is magával vitte, együtt áldotta meg
őket a plébános. A perselybe ők is mindig tettek
— anyagi erejükhöz képest — egy nagyobb öszszeget. Ha a gyermek meghalt, akkor is ,.kiment"
az anya az egyházhoz. „Különös enyhülést érez
tem, mikor a plébános velem könnyezett" — em
lékezik vissza egy salföldi asszony. Ahol plébá
nia nem volt (pl. Balatonhenyén), a gyermek
ágyas asszony a harangozótól elkérte a templom
kulcsot, egyedül beült a padba, és a nála lévő
imakönyv szövege szerint megköszönte gyerme
két, a hozzá kapott erőt és áldást kért Szűz Má
riától. Az adomány ilyenkor is szokásban volt.
Hazafelé menet mindenki megállította a gyer
mekágyast, és áldást kívántak reá, kicsi gyerme
kére és egész családjára. A gyermekágyast az
egyházhoz elkísérte a bábaasszony, annál is in
kább, mert a jelen század elejéig egyházi alkal
mazottként működött.

d) Imatanítás,

imádkozás

A vallásosság megélésének alapvető formája az
imádkozás, célja segítségkérés és hálaadás.
A katolikus kicsi gyermek a keresztvetést és a
„dicsérést" tanulta meg először. Úgy köszönt szü
leinek reggel, este: Dicsértessék az Ür Jézus ne
ve. „Nem ám úgy, mint most, hogy jó reggelt kí
vánok!" (Szentbékkálla). A kicsi gyermek azt
mondta először imádság gyanánt: „Jézusomnak
édes szíve, add hogy mindig jobban szeresselek"
(Szentbékkálla, Mindszentkálla).
A református kisgyermek 2-3 éves korában így
fohászkodott: „Én kis múzsa, gyenge rózsa
Alig állok, mégis Néked hangicsálok,
Én Istenem, Amen" (Balatonhenye, Monoszló).

Az iskoláskort megelőzően általában öregszüleiktől v a g y szüleiktől tanultak imádkozni, éne
kelni a kisgyermekek. A katolikusok keresztet
vetettek 1 1/2-2 éves korukban, ha a szoba falán
függő Mária-kép felé fordították.
A református és evangélikus kisgyermekek
összetették kezüket, meghajtották fejüket —
ahogy a nagyobbaktól látták, úgy imádkoztak.
Iskoláskorukra a „Miatyánkot" mindnyájan
tudták, a katolikusok az „Üdvözletet" is. Volt,
akit a nagymamája tanított imádkozni, másokat
az édesanyjuk, ismét másokat pedig a n a g y o b b
testvéreik. Esti imájuk elmondása után minden
rokont felsoroltak a gyermekek, gyakran a szom
szédokat is, segítséget kérve rájuk (Balatonhe
nye, Monoszló, Szentbékkálla, Mindszentkálla).

e) Iskolai

tanítás

Általánosan tudott dolog, hogy az államosítá
sig egyházi iskolákban tanították a gyermekeket
— kivéve néhány százaléknyi községi intézményt
—, magától értetődően vallásos szellemben.
Vidékünk falvaiban az egyházaknak voltak ele
mi iskolái. Szentbékkállát, Mindszentkállát, Kék
kutat és Salföldet katolikusok lakják, Kővágóörsöt evangélikusok, Köveskált, Balatonhenyet és
Monoszlót pedig jobbára reformátusok. A század
elején az egykezes következtében erősen lecsök
kent a reformátusok aránya, 1 0 így katolikus isko
lákat építettek; megemlítendő, hogy református
falustársaik segítségével. A protestáns szülők —
evangélikusok, reformátusok — fenntartás nélkül
íratták be gyermekeiket egymás tanintézetébe. A
kővágóörsi zsidó gyermekek az evangélikusok is
kolájába jártak. Előfordult, hogy egy szellemi fo
gyatékost átírattak a szülei a másik felekezet is
kolájába, mert csak így tudták elviselni annak
hiányos képességeit, hogy a tanítóra hárították
annak felelősségét, miszerint verés miatt lett
olyanná, amilyen.
A protestáns iskolás gyermekek 9-12 éves ko
rukig reggeli könyörgésre jártak. A katolikusok
nak este volt litániájuk.
A tanítási idő délelőttre és délutánra tagoló
dott. Előtte és utána a g y e r m e k e k együtt imád
koztak tanítójukkal. Ha összeszámoljuk, hogy
egy iskolás gyermek hányszor imádkozott hango
san naponta, meglepően nagy számot kapunk.
Reggel felkeléskor, az iskolában délelőtt és dél
után kétszer-kétszer, ebéd, ill. vacsora előtt és
után négyszer, este lefekvéskor egyszer, az össze
sen tíz. A katolikus gyermekek még a harangkonduláskor is elmondtak egy „Úrangyalát". A
reformátusok között is akadtak, akik a harang
megszólalásakor elmondták a Miatyánkot, de ez
korántsem volt általános. Ez a nevelés természet
szerűen kialakította az emberek transzcendens
erőkbe vetett hitét, és egész életükre hatással
volt, nem beszélve a vasár- és ünnepnapok vallá
sos élményéről — miséről, istentiszteletről, gyónásról, áldozásról, úrvacsoráról. „Az ember lá
nyába beleöröklődött az imádkozás" (Szentbék
kálla, Balatonhenye).
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í) Bérmálás,

konfirmáció

A katolikus gyermekek hétéves korukban első
áldozók. A kezükben szalaggal díszített gyertyát
tartva, a fiúk fehér ingben, sötétkék ruhában, a
kislányok fehér ruhában mennek a templomba.
Amikor a plébános feltette a kérdést: ,,Ellene áll
tok-e az ördögnek", a gyermekek egyszerre
mondták: ,,Ellene állunk." ,,Csak úgy harsogott a
templom. A k k o r minden szülőnek a szeméből ki
csordult a könny" (Szentbékkálla).
A protestáns fiatalok 12 éves korukban „ágendáztak" — konfirmáltak. Mivel ez régen a gyer
mek- és ifjúkor mezsgyéjének is nevezhető, a fel
nőtté válás egyik mozzanatának is tekinthetjük.
Hitük megvallása után úrvacsorát vettek.
Az evangélikus gyermekek ágendavizsga előtt
felkeresték keresztszüleiket, és megköszönték,
h°gy gyermekkorukban keresztvízre tartották
őket (Kővágóörs).
A katolikusok bérmálkozása 10 év fölött volt
szokásban. A bérmakeresztszülőket a gyermekek
választották, de általában szülői ösztönzésre.
A hitükről vallást tett fiatalok énekeskönyvet,
kisbibliát, imakönyvet kaptak ajándékul. A bérmálkozott lányok közül kerültek ki a Mária-lá
nyok, akik az ünnepeken fehér ruhában, kezük
ben gyertyát tartva állták körül az oltárt, vagy
szerepeltek a körmenetben.
g) Házasság
Az esküvő időszaka az ősz volt és a farsang.
Kivételt jelentett a kisböjt és a protestánsok úrvacsoravételét megelőző, ún. bűnbánati hét.
A Kál-völgyiek közül sokan kötöttek vegyes
házasságot. „Ha a nem a nemet k ö v e t t e " keve
sebb vita volt, de ha az egyik fél ragaszkodott
hozzá, hogy gyermekei az ő vallását kövessék,
akkor a másik félnek át kellett térnie. A Szentbékkállán található „hitehagyottak" és „megtér
tek" számbavétele szerint általában 1 — 1 ember
tért át és vissza évenként, mind 15-18-20 éves ko
rúak."
A régebbi századokban nemcsak a „szörző"asszonyok működtek közre a házasságok létrejöt
tében, a református egyháznak is gondja volt rá,
hogy csak egymáshoz illő házasfelek kerülhesse
nek össze, amint az a balatonhenyei presbiteri
jegyzőkönyvben olvasható. 1 2
,,A tanítómesterek és a presbiterek vigyázza
nak, hogy a fiatal lány öreggel vagy impotenssel
egybe ne kelhessen." A későbbi időkben több
rendbeli, templomban történő hirdetés volt hivat
va az ilyen rendellenes kapcsolat létrejöttét meg
akadályozni. A monoszlai presbiteri jegyző
könyvben a levirátusra található adat: „Mohos
István . . . az iránt adott be kérelmet, hogy test
vérbátyja özvegyét elvehesse . . . " A határozat
ban elrendelik, hogy az eklézsia prédikátorával
meg kell vizsgáltatni, „vajon ezen dologban mi
csoda grádicsban atyafiak vagy sógorok, s azon
edj valláson levők-e". 1 3
Esküvő előtt és után mindenik vallás követői
gyónáson vettek részt, a katolikusok természet
szerűen áldoztak is. (A protestánsok esetében a
664

gyónás úrvacsoravételt jelent.) Megemlítendő,
hogy ezt a katolikusoknál általános szokást a
protestánsok kevés helyen gyakorolták.
h) Halál,

temetés

Az egészségben eltöltött hosszú élet Isten áldá
sa. A könnyű halálért a katolikusok különösen
sokat imádkoztak. Az „Üdvözlégy" utolsó mon
datában ezt kérik is. A reformátusoktól is hallot
tam, hogy minden hónap első péntekjén elmond
tak egy „Miatyánkot", a könnyű halálért (Monoszló, Balatonhenye).
A másik, legalább ilyen fontos dolog a katoli
kusoknál az „utolsó szentség" — utolsó kenet —
felvétele, a protestánsok esetében pedig az úrvacsoravétel. Ez utóbbi azonban nem általános.
A katolikusok szenteltvízzel mossák meg ha
lottaikat, és szenteltgyertyát gyújtanak a ravatal
mellett. A felravatalozott halottat virrasztani
szokták, imádkoznak, énekelnek és a halottról
beszélgetnek a résztvevők.
A protestánsok is virrasztottak a halott mellett,
míg a temetőkben meg nem épültek a halottashá
zak.
Temetéskor a katolikusok a halottat bevitték a
templomba a Szent Mihály lován, 5 gyertya égett
körülötte, amíg a plébános elbúcsúztatta. A férfi
ak az egyik oldalon ültek, a nők a másikon. A
protestánsok csak a lelkész koporsóját vitték be
a templomba, a másokét letették az ajtó melletti
padra.
A halál beálltát a harangozó adta hírül, a férfi
nak 4 verset húztak s a nőnek hármat. Ezenkívül
„délt" és „nyugvót" is szoktak húzatni temetés
előtt. Temetés után halotti tort rendeztek, ahová
a lelkészt is meghívták. Bojtos időben történt ha
lálesetkor a katolikusok feloldást kértek a plébá
nián a toron szokásos ételek főzésére, fogyasztá
sára.
A régi időben harangozással rótták le kegyele
tüket az elhunytak hozzátartozói. „Olyan sokat
harangoztak, hogy alig győztük hallgatni." Monoszlón a múlt század elején „határoztatott, hogy
a harangozásban bizonyos rend tétessék". 1 4
2. Időszakok

vallásossága,

hétköznapok

Mikor elhagyták az iskolát, csökkent az imád
kozások száma, de a felnőtt emberek is imával
kezdték a napot. Családtagjaikkal, szomszédaik
kal való találkozásukkor a katolikusok „Dicsértessékkel" köszöntek. Este, ebéd, illetve vacsora
előtt és után továbbra is imádkoztak. Ezenkívül a
katolikusok harangozáskor továbbra is imádkoz
tak az „Őrangyalát". Szentbékkállán volt olyan
család a század elején, amelynek minden tagja
együtt imádkozott otthon, letérdelve, míg szólott
a reggeli, déli és esteli harang. „Olyankor nem is
mehettünk messzire játszani, mikor megkondult a
harang, hanyatt-homlok rohantunk haza, más
képp nagyon kikaptunk volna" — emlékezik
vissza egy 92 éves asszony Szentbékkállán. Balatonhenyén még ma is élnek olyan reformátusok,
akik gyermekkorukban, mikor meghallották a

harangszót, elmondták a ,,Miatyánkot", de ez
volt általános.
A reformátusok felnőttkorban a Kál-völgyben
is reggeli könyörgésre mentek hétköznapokon,
egész éven át. Ez a szokás a feljegyzésekben is
megtalálható, s rákérdezéssel még napjainkban is
gyűjthető. Ügy is nevezték ezt az alkalmat, hogy
„reggeli könyörgés". „Az öregek úgy tartották,
hogy másként nem lenne áldás a munkájukon"
(Balatonhenye). 1675-ben, a soproni országgyűlé
sen rendeletben írták elő a protestánsoknak a
reggeli könyörgésben való részvételt. 1 5 Tavasztól
őszig, határra menet, az Isten háza felé vették út
jukat, eszközeiket nekitámasztották kívül a temp
lom falának, úgy mentek be a könyörgésre. ,,Jól
meg is látszott a kapanyél magasságában a kopás
a falon" — emlékezik vissza Csekő Gyuláné Balatonhenyén. Ugyanott mondja Mátyás Károlyné:
„Kérdeztem öreganyámat, hogy nem lopta el so
ha senki a kaszát, kapát, és nem cserélték el? Er
re ő azt felelte, hogy a munkára való szerszámot
nem lopták el, és a magáét mindenki megismeri,
azon meg van a keze jegye." „Téli reggeleken
csak löktünk a marhának szálastakarmányt, és
úgy viselősen — viselő ruhában — mentünk a
templomba," emlékezik vissza a 83 éves Német
Lajos Köveskálon.
Télen az idős református emberek Bibliát ol
vastak esténként vagy imakönyvből imát, taní
tást, leginkább az öregapa, esetleg az öreganya.
Utána megmagyarázták, végül énekeltek. Nagyon
szerették a zsoltárokat. „Aki énekel, kétszer
imádkozik" — úgy tartják. Adventben a karácso
nyi énekeket gyakorolták. A hegyben lakók kö
rében különösen elterjedt volt az esténkénti bib
liaolvasás és a közös ének. Egynémely családhoz
a szomszédokból is eljártak Bibliát hallgatni. A
jó bibliamagyarázók közül senki sem él már, de
akik g y e r m e k k o r u k b a n hallgatták, még jól emlé
keznek rá.
A Kál-völgyi katolikusok között igen sok a
hitbuzgó, imádkozó asszony. A mindössze csak 25
mindszentkállai imádkozó még napjainkban is
végzi a „Rózsafüzért" és a „Lourdesi kilencedet".
A nap minden óráján váltják egymást. Van, aki az
ő órájának letelte után tovább imádkozik, hátha az
őt felváltó elaludt, s utána még tovább, a soron
következő helyett. így történt, hogy Győri Mártonné, Mariska néni Mindszentkállán, látomást lá
tott: „Már hajnal felé lehetett, én csak imádkoz
tam, és egyszer elszunnyadtam. Arra ébredtem,
hogy a sekrestyében v a g y o k és valami nagy fé
nyesség közelít felém. Meg is ijedtem, de kíván
csi is voltam, felnéztem, és édes Jézusom! Mária
volt! Tőle jött a fényesség. Rámnézett. Mosoly
gott. A fejemre tette a kezét és megsimogatott.
Én leborultam. Mária! Mária! Csak ezt mondogat
tam. Azután eltűnt. Ennek már úgy öt éve, de ha
a sekrestyébe megyek, még most is mindig meg
fog ez az érzés."
a)

Munkában

A katolikusok, ha igával indultak a határba,
ostoruk végével keresztet rajzoltak az igavonó
állatok elé, ha pedig gyalogmunkára mentek,
„Jézus n e v é b e n " indultak el. A református föld

művesek munkába indulása „Isten n e v é b e n " tör
tént. Az evangélikusok Jézust említették.
A kocsin ülők odaköszöntek a háznál maradó
családtagoknak: „Isten áldja meg magukat!"
„Áldjon meg!" szólt a viszonzás fejbólintás kísé
retében, amíg a nagykaput betették utánuk.
A határban járva mindenkinek odaköszöntek,
akit hallótávolságon belül munkálkodni láttak.
Áldást kívántak végzendő dolgukra, „Isten hall
gassa meg!" viszonozták azok.
Munkakezdéskor felsóhajtottak: „Én Istenem
segíts!"; nemkülönben, ha nagyon fogytán volt az
erejük (Balatonhenye, Kékkút). „Mikor vetettem,
mindig azt gondoltam: Jó Atyám, ha Te megál
dod, meg lesz áldva!" (Kékkút, Monoszló).
A katolikus ember kereszt alakban vetette az
első fél marék magot. Aki gépből vetett, akkor
hozzágondolta, hogy „Jézus nevében", mikor a
magot beöntötte a vetőgépbe. „Volt, aki vetés
után megállt a föld sarkánál, rátámaszkodott a
kapa nyelére, kalapját a szemére húzta, úgy
mondta el a M i a t y á n k o t " (Balatonhenye, Monosz
ló). A reformátusok magukban úgy fohászkodtak
vetés előtt: „Uram, Jézusom, Krisztusom segítsd
meg kezünk munkáját, áldd meg, szaporítsd
meg!" — Az evangélikusok inkább Jézushoz
imádkoztak.
Volt egy olyan ima, amelyet mindegyik vallás
követői mondtak. „Isten nevében kezdem el, Ö
segéljen — vagy segítsen — kegyelmével, Ha ő
segít, mi sem nehéz, Ha Ö elhagy, erőnk elvész,
Ezért legjobb e feltétel, Isten nevében kezdem
el." (Szentbékkállán katolikus,
Kővágóörsön
evangélikus, Köveskálon református emberektől
gyűjtöttem ezt az imádságot.)
A növények védelméért a reformátusok és a
katolikusok is imádkoztak. A katolikusok Szent
Márk napján és a keresztjárónapokon az egész
határ védelméért esedeztek. Ezt az időszakot „ha
ragos napok"-nak is nevezték, mert gyakran volt
égiháború.
Ha szárazság volt, esőt kértek. Mikor sötét
szürke fellegek gyülekeztek, harangoztak elé,
hogy szétoszoljon. Hogyha pedig a jég verte el a
határt, a búzát, a szőlőt — megrendülten álltak a
föld végénél. Könyörögtek az Istennek, hogy ne
adjon máskor rájuk ilyen csapást. Az időjárást
nem szidták soha — már a vallásos emberek —,
azt mondták, hogy Istentől van. 1 6 Otthon pedig
beírták a jégverést a Bibliába. Alig van olyan
múlt századbeli Szentírás vidékünkön, amelyben
nem találunk jégverést feljegyezve, védelemért
esedező fohász kíséretében.
A betakarítási munkálatokon belül kizárólag a
gabona aratásához fűződő szokások jelzik a kapá
sok későbbi elterjedését. Aratás előtt a föld vé
génél főlehajtva imádkoztak a protestánsok, meg
köszönve a termést és erőt k é r v e a betakarítás
hoz. Aki az aratók felé járt, odakiáltotta: „Dí
szítsd szaporáját!" (Ez azt jelentette, hogy bő ter
mést kíván.) A katolikusok kereszt alakban vág
tak egy kévét, amíg sarlóval arattak, s afölött ke
resztet vetve, főlehajtva imádkoztak.
Erre az alkalomra külön énekek és imák van
nak az énekes-, illetve imakönyvekben. Az em
berek egyénenként is hálát adtak a termésért és
kérték az erőt a munkához:
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„Ott, hol elvetett marokkal,
Ott most kiterjedt karokkal
hordja, kéri sorát"
,,A búzának azért is van olyan nagy tisztelettye, mert a búzaszemen Jézus ábrázattya v a n "
— vélekednek Mindszentkállán. 1 7
b) Vasárnap
A vasárnap ünnep volt. Azon a napon nem dol
goztak. Az állatokat sem fogták be, legfeljebb
esős időben hazaszállítottak egy-egy kocsi takar
mányt, de ha mód volt rá, azt is elkerülték. Volt
olyan hiedelem, amely szerint a vasárnap dolgo
zó ember beteg lesz. ,,Egyszer öregapám szénát
hozott haza vasárnap reggel, de olyan beteg lett,
hogy elhatározta, soha többet nem tesz ilyet, még
ha egészen tönkre is megy a szénája" (Köveskál).
Legtöbben még a takarmányt is bekészítették az
istállóba az előtte való szombati napon. Néme
lyek úgy is nevezték a szombatot, hogy ,,kisvasárnap". Feltakarították az udvart és az utcát. Az
asszonyok takarítottak, sütöttek, főztek, készül
tek az ünnepként számon tartott pihenőnapra.
A mosakodást is elvégezték, a gyermekeket is
megfürösztötték szombaton, a hajukat is meg
mosták.
Vasárnap mindenki azon fáradozott, hogy ide
jében elérjen a templomba, mert ez régente kö
telező volt.
Napjainkban mindenki ritkábban megy temp
lomba. ,,Ha egy hetet kihagyok, a másik már
könnyebben elmarad. A harmadik vasárnap már
a harangszót sem hallom" — mondják az elfog
lalt Kál-völgyiek.
A katolikusoknál reggel kismise volt, délelőtt
nagymise. A reformátusoknál délelőtt volt az
istentisztelet. A templomot egyformán tisztelték,
akármelyik egyházé volt.
A templomba csoportosan mentek, néhol csa
ládonként, másutt a fiatalok gyülekeztek az utcá
kon — tekintet nélkül vallásukra, és csak a temp
lom előtt váltak szét. A fiatalok mindig legszebb
ruhájukban mentek, az új ruhát, cipőt nem is le
hetett máshova felvenni.
Az emberek mindig külön oszlopokban ültek
nemenként. A gazdagabb, rangosabb családok
tagjai elöl ültek, hátrább a szegényebbek. A ka
tolikus templomokban éppúgy. Az ötgyertyás em
ber is a jómódúak közül való volt. A protestáns
templomokban még kihangsúlyozottabb volt a
rangsor. A balatonhenyei református templom
ban a megesett lányok és az elvált asszonyok is
külön padban ültek.
A jelen század első felében a templomba mene
tel sokak szemében inkább társadalmi megmoz
dulás volt, ahol mindenki rangjához méltóan öl
tözött és viselte magát az elődeiről ráörökítödött
helyén.
A vallásos élményre vágyó igény kevesekben
volt meg, s ez a protestánsokra sokkal inkább ér
vényes. A misén az együtténeklést és imát, az is
tentiszteleten az éneklést szerették a legjobban.
Lehet, hogy ez sokak számára meglepő, de a
gyújtott anyag alapján kijelenthető, feltételezhe
tő, hogy az aktív részvétel nyújt nagyobb él
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ményt. ,,Volt úgy, hogy elvettük a kántortól az
éneklést és úgy fúttuk" — emlékeznek vissza a
balatonhenyei és köveskáli reformátusok.
A protestáns fiataloknak jól meg kellett figyel
niük a textust és a prédikációt, mert otthon szá
mot kellett adniok róla. Aki elaludt a templom
ban, arra azt mondták, hogy körülvették az ördö
gök (Balatonhenye, Monoszló, Mindszentkálla).
Istentisztelet, illetve mise végén mindig ada
koztak. Sajátságos dolog, hogy akik már régen
nem járnak a templomba, azok is összegyűjtik a
vasárnaponként odaadandó perselypénzt, és egy
szerre odaadják adományként.
A katolikusok egyházi tanácsukat és a protes
tánsok presbiteri gyűlésüket vasárnaponként tar
tották a szertartás után.
A katolikusok miséről hazaérve úgy köszöntöt
ték a házbelieket: ,,Részesüljenek a szent mise
áldásában!"
Templom után az asszonyok siettek haza, hogy
befejezzék az ebédet. A férfiak még együtt ma
radtak egy ideig, hogy „megfirtassák" — megvi
tassák — a prédikáción, illetve a misén hallotta
kat, hogy mit, hogyan lehet és kell értelmezni.
Vasárnap délutánonként a fiatalok sétáltak, al
kalomadtán este táncoltak. Az idősebbek meg
látogatták rokonaikat, barátaikat, amikor ,, . . . a
kínálás olyan kötelező volt, mint az utcán a kö
szönés, a férfinemzetnek az ital, a női nemzetnek
az étel" (Köveskál, Szentbékkálla).
3. Karácsonyi
ünnepkör
a) Advent
A keresztény ünnepek között a katolikusoknak
és az evangélikusoknak a karácsony, a reformá
tusoknak a nagypéntek (ez még szóba kerül). A
reformátusoknak a karácsony a legörömteljesebb
ünnep.
Karácsony előtt négy héttel kezdődik az adven
ti időszak, a katolikusok „kisböjtnek" is nevezik,
ők a zsíros eledelektől és a vigalmaktól való
megtartóztatással is készültek a nagy ünnepre. A
katolikus községekben általános szokás volt a
,,Szentcsalád járás", a közös imádkozás, de nem a
családban, hanem a családon kívül. Jobbára nők
voltak az imakör tagjai, amelynek keretében kö
tött szöveg szerint tartották ájtatosságukat. Ezen
kívül egyházi eredetű dramatikus játékok játszá
sával járták a falvakat. Ilyen volt a betlehemes
és az Ádám—Éva-játék. Ezeknek a célja a gyer
mekek esetében jobbára a pénzszerzés volt. A
felnőttek által előadott játékok kegyességi él
ményt akartak nyújtani. Az adományt — amit
kaptak — templomi eszközök vásárlására, javí
tására fordították. Kékkúton a tanító házában
megsütött ostyát három fiúgyermek hordta szét a
faluban, a Háromkirályok betlehemi látogatására
emlékeztetve.
,,A három királyok Ázsiából jöttek, született
Jézusnak ajándékot vittek. Mink is ezért jöttünk,
ajándékot hoztunk" — szólt a beköszöntő. 1 8
A betlehemest járó fiúgyermekek más helysé
gekbe is eljártak, valamint a hegybeli lakott pin
cékbe. A protestáns házaknál is szívesen látták
őket, különösen ahol gyermek volt.

A protestánsok adventi készülődése otthon, a
szűk családi körben történt (ez a tendencia az
előzőekben már szóba került). Esténként, szürkü
let után, néhol elmondták a karácsonyi története
ket, elmélkedtek fölötte, utána minden családban
karácsonyi énekeket énekeltek, tanították a
gyermekeket, akik az ünnep közeledtével e g y r e
lelkesebben fújták már előre:
,,Az Istennek szent angyala mennyekből,
hogy alászálla
És a pásztorokhoz juta, nékiek eképpen
szóla . . . "
Mindenik vallás követőire egyformán érvényes
volt — s ez ma is megvan még —, hogy házukat
kimeszelték, különös gonddal takarítottak ki
mindent, gyermekeiket megfürösztötték, ők ma
guk is megtisztálkodtak, úgy készülődtek a nagy
örömünnepre.
b) Ádám—Éva

napja,

szenteste

Karácsony estéjén a pásztorok kolompoltak,
ostoraikkal pattogtattak, annak emlékére, hogy
az angyalok őnekik jelentették meg először Jézus
születését. Ilyenkor a protestáns g y e r m e k e k is
eljártak „köszönteni" az ablakok alá. A vegyes
lakosságú falvakban együtt jártak a gyermekek,
és az ablakok alatt a ház lakói vallásának meg
felelő énekeket énekeltek.
A karácsonyi asztalt mindenütt fehér abrosszal
terítették meg, ahol az étel mellett a Biblia, az
imádságos- és énekeskönyvek is elhelyezést
nyertek.
A kisgyermekek megkapták a karácsonyfát, s
azt körülállva énekeltek, utána ott olvasta fel a
református családfő Lukács evangéliumából Jé
zus születését. Balatonhenyén emlékeznek rá,
hogy a régiek emlegették a családtagok egymás
megkövetésének szokását, de az ő idejükben —
80-90 évesek — már nagyon ritkán történt meg.
,,Pedig csak így lehetett volna tiszta lélekkel vár
ni Jézus születését" — vélekednek.
Amelyik iskolás gyermek karácsonyi verset
tanult, ezen az estén elmondta szüleinek, testvé
reinek.
A katolikusok kását és káposztát tettek egy
tálba a karácsonyi asztal alá, s a kásába fakanalat
merítettek. Ennek a kanálnak varázserőt tulajdo
nítottak a következő esztendőben. A tál mellé
szénaköteget raktak, amit másnap az udvar végé
ben szórtak szét, hogy a t y ú k o k ne üljenek min
dig a konyhaajtó előtt (Szentbékkálla, Kékkút).
A legnagyobb élményt az éjféli mise nyújtotta.
Éjféli mise után kimentek az istállóba, megnézték
az állatokat. Némelyek szerint ilyenkor megszó
lalnak az állatok.
c) Karácsony

első

napja

Az ünnep első napján templomba mentek, ha
sonlóan a ,,Vasárnap" címszó alatt leírtakhoz,
csak magától értetődően ünnepélyesebb volt a
szertartás, mindenik egyház templomában. A pro
testánsok úrvacsorát vettek ,,Az magasztos ér
zés . . . az ember megéli a bűntől való megtisztu

lást, én mindig sírva veszem az úrvacsorát" —
szólnak a visszaemlékezések (Köveskál, Kővágó
örs, Monoszló).
A katolikusok az áldozással ugyanezt az él
ményt élik át. Délután rövid istentiszteletre, ill.
vecsernyére mentünk. Az első nap délutánja
ezentúl rokon-, és keresztszülő-látogatással telik
el. Belépéskor boldog karácsonyi ünnepeket kí
vánnak, utána előkerül az ital és a kalács, ill. a
sütemény.

d) Karácsony

másnapja

Általában csak délelőtt volt istentisztelet, csak
mise volt vecsernyére. Akinek más faluban vagy
a hegyben éltek rokonaik, ilyenkor látogatták
meg őket. Kocsival mentek vagy szánkóval, ma
gukkal vitték a gyermekeket is. Nagy vendégsé
gek voltak ilyenkor. Ha egy református ember
olyan hegyi rokonát látogatta meg, aki nem volt
a templomban, vitte a templomi textust is, együtt
olvasták, megbeszélték, utána énekeltek. Csak
ezt követően kezdődött a beszélgetés, a világi
dalok éneklése.

4. Húsvéti

ünnepkör

A katolikusok húsvétot megelőző nagyböjtje
a hamvazószerdával kezdődött, amit Jézus negy
vennapi böjtjének emlékére tartottak. Sokak sze
rint a r r a is jó volt a böjt, hogy így a szalonna és
a hús megmaradt tavaszra, a nagy dologidőre
(Kékkút, Salföld).
Virágvasárnap Jézus jeruzsálemi bevonulásá
nak napja. A templomban kora reggel Szent József-ájtatosságot végeztek ezen a napon a kato
likus hívek (pap nélkül). Ezen az ünnepnapon
szentelték a barkát, amely hitük szerint szentelményként védte a házat az elemi károkkal szem
ben. Régente a protestáns fiatalok virágvasárna
pon tették le az ágendavizsgát.
Hétfővel kezdődött a nagyhét. Mindenfelé ta
karítanak, meszelnek, készülnek az ünnepre,
amely a karácsonyhoz hasonlóan jelentős minden
keresztény számára.
Nagycsütörtökön a katolikus templomokban
oltárfosztás van. A gyertyákat is eloltották és az
örökmécsest. Este felhúzzák a harangot és a ha
rangkötelet. Ezelőtt azt mondták, hogy ,,a haran
gok Rómába mentek". Ettől az időtől kezdve
,,kelepöltek" harangozás helyett.
Nagypénteken a katolikusok passiót énekeltek
a templomban. Általában délelőtt ünnepeltek,
délután már dolgoztak, készülődtek az ünnepre.
Az evangélikusok is kisünnepként tartották szá
mon, délelőtt templomba mentek, délután dolgoz
tak.
A reformátusok a nagypénteket tartják a leg
nagyobb ünnepnek. ,,Akkor szenvedett értünk
Jézus" — szól az indokolás. „Egyetlen nap az év
során, amikor a régiek böjtöltek." Sokan még vi
zet sem ittak, míg az esthajnalcsillag fel nem jött.
Mindenki templomba ment ezen a napon. Köveskálon úrvacsorát is igényel a reformátusság. Dél667

után sem dolgoztak az emberek, legfeljebb meg
nézték a vetéseket.
Nagyszombat reggelén a Kál-völgyi katoliku
sok tüzet szenteltek. A dékány kicsiholta a tüzet,
a pap díszbe öltözött és megáldotta. A vallásos
emberek abból a szénből vittek haza, és az abból
élesztett tűzzel főzték meg a húsvéti ételt, amit
valamikor még külön is megáldottak a templom
ban. Erre azonban csak az idős emberek is „hal
lomásból" emlékeznek.
A katolikusok nagyszombati körmenete a J é 
zus feltámadása fölötti örvendezés kifejeződése.
A ,,kegyes" — vallásos — asszonyok húsvét
hajnalán kimentek a temetőbe, Jézus sírjának ke
resésére. Kora hajnalban indulnak — 3-4 csoport
mire megvirrad, megjárják a temetőt. A temp
lomajtóban találkoznak, s együtt mennek be a
templomba, ahol folytatják a közös imát (Mindszentkálla).
Húsvét első és másodnapját a karácsonyhoz
hasonlóan ünnepelték, természetesen a megfelelő
vallásos szellemben. A templomjárás, az áldozás,
az úrvacsoravétel, valamint a rokonok látogatá
sa, köszöntése ugyanúgy ment végbe, mint a meg
előző kétnapos ünnepen.
Húsvét második napján 20-30 kislány össze
gyűlt, játékos párváltással végigjárták a falut,
mikor bekérezkedtek, elkezdték:
„Ma van húsvét napja, másod éjszakája, jól
tudjátok
Kinek első napján Jézus feltámadott,
békességben
Zöld palánták újulnak, termőfák virulnak,
virágoznak
Még a madarak is hangicsálnak. Ök is
vigadoznak,
Adjon Isten jókat, koronázzon sokat az egekben
Végre az egekbe, vigye föl mennyekbe,
dicsőségbe."
Piros tojást kaptak.
(Szentbékkálla)

5. Pünkösdi
a)

ünnepek

Áldozócsütörtökön

Jézus mennybemenetelét ünneplik. A katoliku
sok ezen a napon bérmálkoztak. A jelen század
ban a protestánsok konfirmációvizsgája is ezen a
napon volt általában. Előfordult, hogy az úrvacsorát is felvették a fiatalok, régen a szülők és a
keresztszülők velük együtt úrvacsoráztak.
b)Pünkösd
A szentlélek kitöltésének napja, kettős ünnep.
Jelentősége alatta marad a karácsonynak és a
húsvétnak. Ilyenkor már sok a munka, kevesebb
idő és energia jut mind a készülődésre, mind az
ünneplésre. Első napján úrvacsorát osztottak és
áldoztak. Az utóbbi időben legtöbb konfirmált if
jú ilyenkor vesz úrvacsorát először. A katolikus
kislányok pünkösdölője pünkösd másodnapján
volt szokásban.
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c)

Pünkösdölő

Pünkösdkor összeálltak a fiatal lányok, zöld
ágakból koszorút fontak, papírvirágot tettek rá.
Ügy indultak pünkösdölni, napfölkelte előtt öszszeálltak, és mikor a nap jött felfelé — amint a
vers is szól —, már hazamentek. Hét koszorút
fontak — összekötés nélkül — mindeniket kétkét lány fogta. Minden házhoz beköszöntöttek:
,,A pünkösdnek jeles napján, Szentlélek Isten
küldetek,
Megerősíteni szívüket az apostoloknak.
Tüzes nyelveknek szólása,
Ügy mint szeleknek zúgása,
Leszálla az ő fejükre
Nagy hirtelenséggel (fényességgel)
ö r ü l j ü n k ezért Őneki
Mondván ékes dicséretet
Felmagasztalván ö nevét
Mindörökké, Ámen
Egy kislány kiállt:
Szentlélek áldása szálljon ezen házra
A benne lakókat indítsa vígságra
Mind:
Már minekünk el kell menni
Csillag után kell sietni
Mert a csillag nem vár minket,
Mindörökké, Ámen.
A házbeliek megköszönték, s áldással eresztet
ték útjukra őket (Mindszentkálla, Szentbékkálla).

III. ERKÖLCSI

ÉLET

„Az erkölcs ott kezdődik,
ahol a
csoportokhoz
való csatlakozás megjelenik . . . Hosszú
évszáza
dokon át az erkölcsi és a vallási élet
teljesen
összefonódott."
(E. Durkheim, 1978: 166,179)
A keresztény vallásos életforma erkölcsi rend
szere az ószövetségi Tízparancsolatra épült,
amely a zsidók érték- és eszmerendszerének
megfelelő élettípust állította modell gyanánt az
emberek elé. Jézus az Újszövetség Hegyi Beszé
dében egyetemes emberi é r v é n y ű v é tágítja az
addig csak a zsidókra vonatkozó szabályokat,
és a szeretet magasztalásával mintegy új paran
csolattal kiegészíti. Ez tulajdonképpen új értel
mezést adott az emberek társadalmi követel
ményrendszerének.
Közösségi alcsoportok, amelyben az elvárások
megvalósulhatnak: családi, rokonsági, falusi, táji,
azonkívül a nemi, a kor szerinti, a munkahelyi,
a foglalkozási és a művelődés szerinti. Ezeket a
csoportokat a nemesi kiváltságok maradványa,
a vagyoni rétegződés és a vallások különböző
sége tovább tagolta, az egymásrautaltság pedig
mind a munkában, mind a szórakozásban egy
másra utalta, közösséggé kovácsolta az egy hely
ben lakókat.
Az erkölcs fogalmába a társadalomban élő
ember magatartásának szinte minden megnyilvá
nulása beletartozik. Mindazonáltal megkülönböz
tethetők: a munkaerkölcs, a nemi élet erkölcse
és a magatartási fegyelem, melyek jelentős há-

nyada tiltásban nyert megfogalmazást. Pl.: „Ne
ölj!", Ne lopj!"
1. Család
A társadalom alapsejtje a család. A felnövő
nemzedék az erkölcsi szabályokat elsősorban ott
hon, családja körében sajátította el. Azonkívül
az iskolai oktatás és nevelés gyakorolt rá mély
benyomásokat. A családban a férj ura a felesé
gének, együtt nevelik gyermekeiket, úgy, hogy
felnőttkorukra a következő nemzedék irányítá
sára képesek legyenek. Előrebocsátandó, hogy a
legjobb nevelő a példaadás, amit a gyermek
ösztönszerűen a tudatába épít. A gyermekekkel
szüleik, öregszüleik, testvéreik szeretettel bán
tak, s őket is megtanították szeretetük kinyil
vánítására. Megtanították a saját és környezetük
nevére, köszöntésére és a munkára.

többször újra kellett értékelnie, de ha nem tar
totta be, közvetlenül vagy közvetve éreztették
vele viselkedésének szabálytalan voltát. Az írá
son, olvasáson, számtanon, földrajzon és valláson
kívül történelmet is tanultak. Az iskola falán a
legnagyobb magyar festőművészek alkotásai tet
ték szemléletes élménnyé történelmünk jelentős
eseményeit. Az iskolalátogató presbiterek, is
kolaszéki tagok, lelkészek nemcsak a gyermekek
tudásáról győződtek meg, vizsgálat alá vették
a tanító magatartását, de még a tankönyvek tar
talmát (irányzatát) is. Például a Monoszlón 1807ben történt iskolalátogatás alkalmával olyan tan
könyvet találtak: „amelyben Bocskai ístván láza
dónak bélyegeztetik. Figyelmeztetem a tanító
urakat — szól a feljegyzés — hogy az egy
házi felsőbbség és a törvény által tanítandókul
kijelölt tantárgyakat más kézikönyv szerint ta
nítsák."
a) Szikszay

a) Munkára

való

nevelés

Az otthoni munkából a gyermeknek ki kellett
vennie a részét. Korától, erejétől, nemétől és a
szükségtől függően vették igénybe a kisfiúkat,
kislányokat, leginkább szünidőben. Elsőrendű cél
a munkába való belenevelődés volt, de termé
szetesen számba vették az általuk elvégeztethető
tevékenységet is. A fiúk az apjuk „szárnya alatt"
nevelkedtek; először állatokat őriztek, utána fa
hordásban, trágyahordásban segédkeztek. A kis
lányok elmentek libát őrizni, s közben baba
ruhát varrtak maguknak, s így belejöttek a
varrásba is. A szegény sorsú gyermekek őrző
gyermeknek álltak el, ruhát, cipőt kaptak, az
zal jártak iskolába. A kislányok odahaza mosás
ban és sütésben voltak segítségül anyjuknak.
b) Verés
A rosszul viselkedő, feleselő gyermeket megfeddték, általában csak szóbelileg, de volt olyan
anya, aki megverte, különösen az első gyerme
két, ha a kisebbek előtt rendetlenkedett, mert
attól félt, hogy a kicsik eltanulják. A felnőttek
is vigyáztak, nehogy illetlen szavakat mondja
nak gyermekeik előtt.
c) Nemi

élet

A lányokat az anyjuknak kellett volna felvilá
gosítani a nemi életre, de restelltek. Csakúgy
mint az apák fiaik esetében. Ezért jobbára tiltás
ban és ellenőrzésben merült ki az ilyen irányú
tanítás.

A református iskolában Szikszay György: 1 9 Ke
resztény tanítások és imádságok с könyvének
második függelékében az Aranyábécé három fe
jezete versbe szedett szabályt közölt, s ezeket
jobbára meg kellett tanulniuk a gyermekek
nek. Jórészt ma is kívülről fújják az idős embe
rek Balatonhenyén és Köveskálon.
Az illemszabály
a reggel otthon, az utcán,
iskolában, a templomban, az asztalnál, akárhol,
este otthon megkívánt viselkedési módozatokat
adja közre. Versének utolsó két sorában azt
ígéri:
„Ha így intézed dolgaid,
Boldogul folynak napjaid."
Az életszabályok
és etika című fejezetében is
tenfélelemre, becsületre biztat. Alább úgy fo
galmazza meg a közösségben való gondolkodás
alapelvét: ,,A közjó méltóbb jó a magadénál."
A továbbiakban sok bajt előidéző tulajdonsá
gainkra figyelmeztet: „Restségből sok rossz gyűl
minden dologban", „Zűrzavart, perpatvart, há
zadból kizárj".
Az életiskola hitre, kegyességre, hazaszeretet
re int. A gyermeki szeretetet, a házastársi hűsé
get és a majdani gyermeknevelés fontosságát
ecseteli: „Ints, de eszedben tartsd e szabályt
szüntelen, ki mást dorgál maga feddhetetlen le
gyen." — A takarékosság, a tékozlás és a fös
vénység egymás mellé került, úgy serkentett jóra.
A részegeskedéstöl és a lopástól külön hang
súllyal óv. A becsületet az életnél fontosabbként állítja elénk. Ebből kiindulva a mások be
csületébe való gázolástól is int: „A rágalom min
den bűnök között a legnagyobb."
3. Káromkodás,

2.

Iskola

Mikor a gyermek „felkerült" a tanító elé —
6 éves korában —, megismerte a nagyobb közös
ség iskolában elsajátítható tudásanyagát és a ve
le szembeni követelményeket. Ezeket élete során

hatása

a)

részegség

Káromkodás

A káromkodást a második parancsolat tiltja.
A káromkodót mind az egyház, mind a falu
elítélte. Óvatos fogalmazás szerint: „A káromko
dás senkinek nem válik díszére" (Monoszló).
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Ennél sokkal általánosabb vélekedés, hogy a
„káromkodás", a ,,csúnya beszéd" vétek. A fiúk
nak nagyon tiltották, a lányoknál elő sem for
dult. ,,A káromkodás csaknem mindig tehetet
lenség miatt történik, részegségben kerül elő,
egyéb erkölcstelenséggel együtt" (Balatonhenye).
A köveskáli református egyházban 1766-ban
káromkodásért büntetett a presbitérium: ,,Nagy
György Ferenc a szőlőben sok kárt tett szél
miatt káromkodott és békétlenkedett." 2 0 — Tehát
nem mindenki. írta bibliájába fohász kíséretében
a természeti csapást. — Ugyanakkor, ugyanott:
„Szigeti János az őt káromkodásért megbüntető
külső magisztrátus ellen nyakasán felelgetett."
b)

c) A részegeskedés

következménye

A jómódú nemesek között akadtak olyanok,
akik elpazarolták apjuktól örökölt vagyonukat,
hagyták elzülleni gazdaságukat. Azokat nem néz
ték semmire, ,,rongy embernek" tartották. „Jól
lehet azt mondják, hogy ő még jobban haragu
dott a többire, mert nem kérdezték tőle soha
semmit, s ha valamibe beleszólt, rá se figyel
tek" (Köveskál). A zülött ember az utódaira kihatóan is elverte a család becsületét, nyugal
mát. A gyerekeinek, különösen a fiainak, na
gyon meg kellett állniok a helyüket, hogy ,,le
ne írják őket a térképről" (Köveskál).
szteletadás

Az emberekről szóló első parancsolat tárgya
a szülők iránti tisztelet, megbecsülés. Aki ezt
nem teljesítette, az egész falu megvetését ma
gára vonta, „rongy embernek tartották". A szü
lők tanácsait megfogadták, bíztak tapasztalat út
ján szerzett tudásukban. „Volt, aki úgy szerette
a szüleit, hogy mielőtt meghalt, meghagyta,
hogy oda temessék a szülei mellé" (Salföld).
A szülők iránti tisztelet az idősebbekre is ér
vényes volt. Az öregembert apónak nevezte
mindenki, az öregasszonyt anyónak. Aki nem
segített, nem köszönt az öregeknek, arra is ki
mondták, hogy „rongy ember".
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köszönés

Az egymás megbecsülésének egyik fontos jele
a köszönés, a jókívánás. Az utcán egész nap, a
napszaknak megfelelően, a házbeliek reggel és
este köszöntik egymást. Szembehaladva mindig
a fiatalabb köszön, még ha az öregebb szegény
is. Ha két csoport szembe megy, a kisebbik kö
szönti a nagyobb számút. Ha valaki állt a kapu
ban, az arra menő köszöntötte. A férfiak kezet
fogtak, a nők csak bólintottak egymásnak. Akik
haragban voltak, az utcán sem köszöntek. Elő
fordult, hogy valaki részegségében nem vette
észre, hogy köszönt neki valaki, s emiatt let
tek haragba. Ha birtok miatt volt a harag, ha
lálesetkor sem békültek ki.

Részegség

A Kál völgyében sok szőlő terem. Az embe
reknek gyakran van alkalmuk az ivásra, s a
gyenge akaratúak közül jó néhányan „eliszákosodnak". A részeges ember „ellustul". A fériembernél azt tartják a legelítélendőbbnek, ha lus
ta, „tohonya", ez egyúttal erkölcstelen.
A XVIII. században különösen büntetésre mél
tónak ítélték az első ünnepeken történő mula
tozást: ,,Nemes Nagy István fiát, Nagy Pált,
Gombos Bálint, Molnár József és Varga Imre ta
kácslegényekkel együtt magunk elejibe hivat
ván, a szent innepeknek az éjjeli borozás, hege
dűszó mellett való dorbézolás által való meg
rontásáért mind a négyet megintettük, meg
feddettük, miután jóra ajánlották magukat, elbo
csátottuk." 2 1

4. T

a) A

b) Kínálás
Nagy ünnepeken és új év kezdetekor boldog
ünnepeket kívántak, csakúgy, mint családi ese
mények idején. Látogatáskor a konyhabeli, il
letve a szobabeli leültetés „kijárt", mint a kí
nálás, a rokonsági foktól függően. Kenyérszegéskor a kenyér kínálása a jelenlevőknek az
alkalom vonzata volt. A pincénél minden arra
járót megkínáltak. ,,Az én apám kitöltötte a bort,
felemelte a poharat, Dicsértessék az Úr Jézus
neve! — mondta, mikor koccintottak." (Salföld)
A kéregetőnek adni kellett. A katolikus köz
ségek sorkoszton látták el a község szegényeit,
de a reformátusok is törődtek azzal, aki arra
„vetemedett" — rászorult. (Az eddigi gyűjtések
szerint református koldus nem volt a vidéken.)
Kálvin szerint: „Aki ingyen alamizsnát oszt, kár
hozatba taszít, . . . aki dologtalannak munkát ad,
lelket ment." 2 2

5. Gyilkosság,

öngyilkosság

Ne ölj! — szól az ötödik parancsolat. A Kál
völgyében az utóbbi három nemzedék alatt több
szörösen vétettek e parancsolat ellen. Egy fiút
az apja lőtt agyon, egy apát pedig a fia ütött
agyon baltával (ugyanabban a faluban). Ezeket
a súlyos tragédiákat magyarázni igyekeztek az
emberek, s a magyarázat fényt vet az emberek
gondolkodására. A faluközösség általános véle
ménye: „Isten keze nehezedett rájuk." A gyer
mekgyilkos apa esetében némelyek annak any
ját tették felelőssé. A múlt század végén jár
vány pusztított a környéken, s az említett aszszony — ti. a gyilkos anyja — azt mondta:
„A halál is onnan viszi a gyereket, ahol kevés
van. Neki bezzeg öt van, abból nem tud vinni."
A következő héten két gyermeket temetett el, s
az arra következően hármat. Ezt követően szülte
azt a fiát, aki gyermek- és ifjúkorában mindig
fegyverkészítéssel foglalkozott: „Jó párat elvit
tek tőle a csendőrök is." Az a fiú, akit agyon
lőtt az apja, a falubeliek szerint nagyon csen
des, szorgalmas, jóravaló ember volt. ,,Ö fizetett
mindenért" — vélekednek az előzőkben leírt
elmélet szerint.

Az apagyilkos fiút az anyja biztatta fel. ,,Ren
detlen életű", ,,Pokolról gyütt", tanyáról beköl
tözött család volt. A fiút a törvény tizenöt é v r e
ítélte. Mire hazakerült, elmebeteg lett. Egyedül
tengette életét. A falubeliek részint megvetették,
de szánakoztak is rajta nyomorúságáért. A fel
biztató anyát ,,Isten keze sújtotta", tizenöt évig
nyomta az ágyat, ,,alig nyitottak rá ajtót, csupa
seb volt." ,,A házat is eladták a feje felöl, mi
előtt meghalt." Alig várták már, hogy meghal
jon, így a közösség tudatában a bűn indoklása
és büntetése a helyére került.
Az öngyilkosság egyik-másik községünkben
különösen gyakori. Oka lehet az alkoholfo
gyasztás, a társadalmi-gazdasági változások meg
rázkódtatásai, az utánzás és még sokféle kiderí
tetlen dolog. Köztudott a magyarság öngyilkos
ságarányának magas száma. Általános vélekedés,
hogy „Aki egyszer megkísérli az öngyilkossá
got, azzal az ördög addig incselkedik, míg meg
nem cselekszi."

6. Rágalmazás,
a)

átok

Rágalmazás

A rágalmazás, a mások szidása közel áll a gyil
kossághoz. ,,Szájjal öl", aki másnak a jó hírét
bemocskolja. Noha a rokonok nem híresztel
ték kifelé, annál inkább ,,ették", s ez minden
csoportra vonatkozott. A 18. század végén a
presbitérium a veszekedésben is ítéletet hozott
„Pál Mihályné Györffi Ferencnével és Szigeti
Jánossal, kik edgymást motskolták, összebékél
tettek és magok egymást kézbeadással ajánlot
ták." 2 3
b) Átok
,,Az átok, ha indokolt, rászáll az átkozottra,
ha nem, visszaszáll az átkozóra." Van, aki a
harmadik nemzetséget is beleveszi rossz kíván
ságaiba. ,,Itt betelt, mert volt egy asszony, aki
től az urát elvette a másik és az úgy átkozta
meg, hogy az ivedékait is. Hát az asszonynak
nem lett semmi baja, de a fiai mind részeges
asszonyokat vettek el." Az anyai áldást hasz
nosnak tartják, de ,,az apai átok még annál is
többet ront, az nem száll a sírba" (Balatonhenye).

7. Lopás
,,Ne lopj!" — szól a tulaj dontiszteletre ser
kentő parancsolat. Térségünkben ritkán vétet
tek ellene, s ennek oka abban is keresendő,
h ° g y gyümölcsöt, szőlőt mindig adtak egymás
nak. Ha valaki ráéhezett a szomszédjáéra, meg
kóstolhatta, nem tartották lopásnak. ,,A szegény
sorsú asszonyok szalmalopása az uradalom kaz
lából még a k k o r sem volt szégyen, ha csendőr
kísérte őket" (Mindszentkálla).

Ő. Paráznaság
A hatodik parancsolat a szabálytalan nemi
élettől óv, a kilencedik külön tiltja a más fele
ségének elcsábítását. Úgy látszik, hogy abban a
korban a férfit nagyobb felelősség terhelte eb
ben a vonatkozásban, mint a nőt. A 18. századi
feljegyzések szerint mind a két félnek felelnie
kellett az eklézsia presbitériuma előtt: ,,Monoszlói Bognár Péter legénye Csekő Mihály kül
ső fórumon paraznaságért megbüntetődvén ezt
előttünk is megvallotta, de mivel az eklézsia fe
nyítésre nézve makacskodott . . . megtérésének
semmi jelét nem adta, . . . 1776 január 13-én kö
zülünk őtet ki is tiltottuk . . . február 7-én ma
gába térvén az eklézsiai fenyítéknek magát
ajánlja és itt nálunk kanonika abszolváltatott." 2 4
,,Ebben az évben (1776-ban) június 14-én Alsó
Györfi János és özvegy Nagy Gergelyné dolga
folyt előttünk. Az asszony mondja, hogy Györfi
János kézbeadással kötelezte magát arra, hogy
őtet elveszi feleségül. Ama pedig tagadta . . . Mi
a dolgot, amint lehetett, megvizsgáltuk. Végére
nem mehettünk, hozzátettük, hogy gyanús társa
ságok lehettek edgyütt. ő k e t megfeddtük és in
tettük a jóra . . . augusztus 2-án az Isten cso
dálatosan világra hozta a fentiek paráznaságu
kat, fél-félheti templomba való penitenciális fel
járás után kanonika abszolváltattak vasárnap
reggel." 2 5
Erre a századra már jól kialakult kettős nor
ma szerint ítélték meg a nemi kihágásokat. Ennek
szellemében sokkal jobban vigyázták a lányo
kat, mint a fiúkat. Egészen természetesnek tar
tották, hogy amikor egy legény egy leányt „be
sározott", „bepiszkolt", nem vette el feleségül.
,,Ha a legény leejti a kalapját a sárba, megtörli,
visszateszi, és újra legény. Ha a leány leejti ko
szorúját, nem leány tovább." (Nagyon sok az
ilyen és ehhez hasonló szólás még ma is az egész
térségben.) Napnyugtára minden lánynak haza
kellett érnie a táncból is, és a munkából is. A
falvak melletti káposztáskertben csak a „roszszak" maradhattak alkonyat után. Némelyek sze
rint azért hívtak annyi keresztanyát, mert mind
egyik szemmel tartotta keresztlányát, s ha észre
vett vagy hallott valamit, azonnal szólt az any
jának: ,,Te, a leányod hol, merre jár? Vigyázz
rá!" (Balatonhenye, Köveskál). ,,Ha egy katolikus
lányról kitudódott, hogy van valakije, hogy öszszeadta magát valakivel, nem lehetett többé Má
ria-leány. Nem is mehetett volna oda, és szé
gyellte is volna magát" (Szentbékkálla).
Aki „hallgatott a legényre", „rossz viselke
désűnek", rossz személynek mondták. Ez leg
többször együtt járt a részegséggel is" (Balaton
henye). Az urát megcsaló asszonyt nagyon el
ítélték. ,,Még ott is nehéz, ahol a kakas szór,
hát még ahol a tyúk is kifelé kapar!" (Balaton
henye, Monoszló). Keresztanyának sohasem hív
ták az ilyen asszonyt, legfeljebb beíratták a ne
vét az urára való tekintettel, de keresztvízre nem
tarthatott gyermeket. A legerkölcstelenebbnek
azt az asszonyt tartották, aki elvette a más férjét.
Ezt a nők és férfiak egyöntetűen vallják ma is
mindenütt.
A jelen században a férfiak nemi szabadságát
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sokkal enyhébben ítélték meg. „Tapolcán volt
egy Mester utca, oda jártak azok a férfiak, a há
zasemberek is, akiknek »olyan« nő kellett"
(Szentbékkálla, Köveskál, Kékkút). Azonkívül
minden faluban volt „olyan" asszony, vagy
leány, aki feladta a közösség megbecsülését,
mert „hajtotta a v é r e " .
VÁLTOZÁSOK

ÍV.

„Apánk s anyánk csizmasarka,
miután
ösvényt
taposott nekünk, elkopog lassan Kháron
ladikja
ielé. A megüresedett
teret és időt a cselekvő
emberiségnek
miíajta minőségével
töltjük
ki?"
(Sütő A.: Anyám könnyű álmot ígér)
1. Tudati

elemek

A fiatalok Istenről alkotott képe elmosódóban
van. „Valaminek lenni kell." „Valaminek irá
nyítania kell" — mondják bizonytalanul. Jézus
ról hasonlóan vélekednek, érdeklődésük, ismere
tük csekély.
A Szentlélekről alig tudnak. Az ördögöt rossz
nak tartják, a gonosz szándékú embert, illetve az
emberek gonoszkodását ördöginek is nevezik.
A hitről úgy tartják, hogy mindegy miben,
csak higgyen az ember. Az is jó, ha a munkájá
ban hisz, de az jobban tudja a munkáját is végez
ni, aki hisz. Annak lendületet ad a munka célja.
Hinni lehet az emberek jövőjének tartalmasabbá
válásában is: „Most elég sivár az élet, mindenki
csak a pénzt hajszolja."
Az elkövetett vétségekért mindenkiben van
bűntudat, emiatt lelkiismeret-furdalása van an
nak, aki esténként elszámol magával. Az el nem
szenvedett bűnök utódokra való hárításától most
is sokan félnek.
Az élet keletkezését az iskolában tanult koz
mikus magyarázattal veszik tudomásul.
A haláltól nagyon félnek. A halál utáni életben
nem hisznek. A valamikori csendes belenyug
vásnak, hogy születtünk, élünk, meghalunk, csak
a híre van — ti. az öregek tudatában. A meg
semmisüléstől való félelem minden fiatalnak
kiül az arcára, mikor szóba kerül, még ha addig
derűs, elnéző mosollyal hallgatták is a vallásról
szóló kérdéseket.
2.

Szokások

A mai gyermekek kórházban születnek. A fia
tal anyák elmondása szerint a szülőszobában min
denki fohászkodik Istenhez, hogy ép gyermeket
szüljön.
Egyházavatás nincs, senki nem megy szülés
után a templomba. A gyermeket általában meg
keresztelik, gyakran a másik faluban. A keresz
telőebéd és -ajándék anyagi értéke megnöveke
dett, mintha a régi tartalmat anyagiakkal akar
nák pótolni.
A gyermekek vallásos nevelésben alig része
sülnek, hacsak valamelyik öreganyjuk nem tanít
ja vagy taníttatja őket. Az iskolai hittan az óra
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beosztás és a szülők indokolatlan óvatossága
miatt lecsökkent.
A vasárnapi templomba menetel részint azért
csökkent annyira le, mert a református lelkész
hét gyülekezetet lát el, s a katolikus ötöt. Magá
tól értetődő, hogy nem fejthetnek ki a régi lel
készekével egyenrangú tevékenységet. Másrészt,
ha azelőtt az vitte a templomba az embereket,
hogy úgy illett, hogy társadalmi elvárás volt,
most ugyanez tartja vissza, hogy mit mondana
más. A hittanra járó gyermekeknek is gyakran
el kell viselniök társaik gúnyos megjegyzéseit.
Házasságkötéskor mintegy fele-fele arányban
igénylik a templomi esküvőt, de azt is jobbára
szüleik, pontosabban öregszüleik kedvéért. A
temetést általában egyházi szertartással végzik,
ez az az alkalom, mikor a lelkész nagyobb cso
porthoz szólhat.
Az ünnepek megülése napjainkban jobbára a
vendégjárásban merül ki. Karácsonykor nagy
értékű ajándékokkal szereznek örömet, de az
öregszülők általában pénzt adnak, mert ízlésük
nem egyezik unokáikéval.
A húsvéti szokásokból az első napi templomba
menetel, áldozás, úrvacsoravétel, az idősebb em
berek által gyakorolt. Húsvét másodnapján a
locsolkodás és a vendégeskedés a legnagyobb
élményt nyújtó esemény.
3. Erkölcsi

élet

Az erkölcsi élet változása a társadalmi válto
zások függvényeként igen jelentős. A gyermekek
családban való nevelődése 3 éves kortól nem
általános, mivel az anya is dolgozik, így az óvo
dától, az alsó és felső tagozatos napköziken át, a
szülők külön-külön munkahelyén, az ébrenlét
mintegy kétharmadában nincs együtt a család.
Tehát a gyermekeket jobbára házon kívül érik a
hatások.
A gyermekek munkára való nevelődése is
megváltozott, azon igyekeznek, hogy gyermekük
minél felsőbb szintű oktatásban részesüljön. Meg
jegyzendő, hogy itt nem az anyagiak dominálnak.
(Majdnem egyedüli jelenség.)
De ha figyelembe vesszük, hogy napjainkban
az iskolázottság szerinti rétegződés éppolyan
mély, mint azelőtt a vagyoni, illetve a társadalmi
volt, akkor ez a szülők törekvését megmagya
rázza.
A régi társadalmi tagozódás utójelenségének
nevezhető, hogy a nemesi ivadékok tudatában
ma is benne él a nemesi múlt. A régi szegénység
pedig magában hordozza sérelmeit, és egymás
között nagyon örülnek jelenlegi körülményeik
nek, és sokat felemlegetik régi megalázottságukat.
Az ivás és a káromkodás a nőkre is jelentősen
átragadt, de a züllött embert ma is lenézik.
A szülők tisztelete, szeretete idős korukra álta
lánosnak mondható, csak nagyrészt magukra
maradtak. Városra költözött gyermekeik csak
néha látogatják őket, de télre gyakran magukhoz
viszik, különösen, ha az egyik szülő meghalt.
A falubeliek köszönése ma nem kötelező, de
általánosnak mondható, noha vannak idős em-

berek, akik felpanaszolják. ,,A fiatalok azt se
mondják az embernek, hogy befelhősült."
Az öngyilkosok számaránya nagyon felszökött
az 50-60-as években, s ez ma is növekvő tenden
ciát mutat. Oka lehet a sok ital fogyasztása, a
családi együttlét hiánya, de a vallási meggyőző
désben való megrendülés is.
A nemi erkölcs szabályai egészen újak. Meg
szűnt a kettős erkölcsi elvárás, de nem a férfiak
viselkedési normáit szigorították meg, hanem a
nőkkel szembeni szabályok lazultak fel.
Az elköltözések során sok ház kiürült a Kál
völgyében, s ezeket mind budapesti vezető állású
vagy művészemberek vásárolták meg, akik a
hétvégeket és a szabadságukat jobbára itt töltik.
Legtöbbjük tiszteletben tartja az itt lakók szokás
kultúráját, s magasabb civilizáltságuk ellenére
érzékelik, hogy itt egy mély gyökerű művelt
ségi renddel ismerkedhetnek meg. Megemlítendő
azonban, hogy akadnak olyan emberek, akik a
legelemibb elvárásoknak sem tesznek eleget,
szomszédjukat éveken át nem látogatják meg,
pedig ide ők „jöttek", státusuktól függetlenül.
Mások azzal érzékeltetik magasabbrendűségük
tudatát, hogy vállveregető nyájassággal bánnak
a falubeliekkel, s ez legalább annyira sértő. Ismét
mások bikiniben járnak az utcán, van, aki hajcsavarokkal megtűzdelt hajjal megy a boltba —
s ez Budapesten sem szokás.
Mindent összevetve, a beköltözött idegenek
akkor viselnék magukat el elvárásoknak meg
felelően, ha az itt lakók életmódját megfigyelnék,
és mikor itt vannak, azokhoz alkalmazkodnának.

ZÁRÓSZÖ
A Kál-völgyiek vallási és erkölcsi szokásai
csak egyes részleteikben kerülhettek leírásra,
mivel még a helyszíni kutatás folyik, s a levél
tári anyag pedig jobbára feltáratlan. Különösen
vázlatos a katolikusok gazdag ünnepi vallásos
szokásának és szentkultuszának leírása, az el
következőkben erre a legnagyobb hangsúlyt fek
tetem.
A vallásos képzetek legfontosabb elemeinek
ismeretében kiábrázolódik a vallásos tudat. A
hétköznapok és az ünnepek ezek vetületei.
Az erkölcsi szokásokról szóló adatok is hiá
nyosak, bemutatásuk kísérletszerű. A további
gyűjtés eredményeként újabb összefüggések fel
tárására is sor kerülhet majd.
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ILONA MADAR

DATEN ZUR VERÄNDERUNG DER RELIGIÖSEN SITTEN UND
BRÄUCHE UND DER MORAL IN DEN DÖRFERN DES KÁL-TALES
Die Bewohner des Kál-Tales sind Anhänger von drei
Religionen: Katholiken, Reformierte und Lutheraner.
Die Bewußtseinselemente der Religion lernte man
in den kirchlichen Schulen und in der häuslichen
christlichen Umgebung. Gott hält man für gut, rein
und stark, der den in Not sich an ihn wendenden Men
schen hilft und die Schuldigen bestraft. Jesus, der
Zweite unter den transzendenten Gestalten, von der
Jungfrau geboren, starb für die Schuld der Menschen
am Kreuze. Vom Heiligen Geist meint man, daß er von
Gott zur Stärkung und als Tröster auf die Erde gesandt
wurde. Der Teufel ist böse, stiftet zum Übel an, ist aber
stark und furchterregend und damit das Gegenteil der
aus den Sagen und Märchen bekannten ungeschickten
und täppischen Gestalt. Die Katholiken flehen außer
dem die Jungfrau Maria und die Heiligen um Hilfe an.
Vom Glauben sind sie der Meinung, daß er Kraft gibt.
" W e r glaubt, ist stärker!"
Die Sünde und deren Entstehung stellt man sich
aufgrund des biblischen Mythos vor. Die Befreiung
davon ist einigen zufolge durch den Tod Christi am
Kreuz gegeben, andere sind der Meinung"— diese sind
zahlenmäßig mehr —, daß man dafür sühnen muß, da
dies sonst auf unsere Nachkommen fällt.
Die Welt und die Entstehung des Lebens stammt
ihrer Vorstellung entsprechend von Gott — wie man
es auch in der Schule gelernt habe. "Unser Lehrer
erklärte in allem Gott: im Gras, in den Bäumen und
im Moos im Wald." — erinnert man sich in Monoszló.
Vom Leben nach dem Tode halten die meisten, daß
wir in unseren Nachfahren neu geboren werden.
Die sich in den Bräuchen abzeichnende Frömmig
keit kann auf den drei Hauptstationen des Lebens —
zur Zeit der Geburt, der Heirat und des Todes — gut
wahrgenommen werden. Dabei gibt es Menschen, die
bei diesen Anlässen um Hilfe flehen — vor einem
Menschenalter war dies allgemein so üblich. In un
seren Tagen dienen die Zeremonien hauptsächlich
dazu, die Anlässe feierlicher zu gestalten. Die Anlässe
zum Beten an den Wochentage erfolgten in der Kirche,
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den kleineren oder größeren Gemeinschaften und zu
Hause nach gut eingespielten Bräuchen. Außerdem
meint man: "Wochentags ist auch die Arbeit ein Ge
bet".
Die Feiertage untergliedern sich in Winter-, Früh
lings- und Sommerfeiertage. Hierbei besteht der grund
legendste Unterschied zwischen der Sittenordnung der
Vertreter der katholischen und protestantischen Reli
gion.
Die Sittenbräuche bildeten sich aufgrund der in der
Bibel formulierten zehn Gebote heraus. Diese Regeln
eignete sich die heranwachsende Generation ähnlich
wie die religiösen Kenntnisse zu Hause im Familien
kreis und später in der Schule an.
Das Verbot des Fluchens schützt auch vor der Trun
kenheit. Das Gebot der Ehrfurchtserweisung gilt den
Jugendlichen, es schreibt in erster Linie das Verhalten
gegenüber den Eltern vor, aber auch den alten Men
schen gebührt das Zuerstgrüßen und jegliche Hilfe,
falls jemand ihrer bedarf.
Der Mord und der Selbstmord lebt in den Menschen
als etwas schicksalhaftes und unvermeidliches. Von
einem Verleumder sagt man, daß er "mit dem Mund
mordet". Die Verleumdung hält man für ein Sünde.
Der katholische Priester rügt den sich darin Verge
henden im Rahmen der Beichte, das reformierte Presbyterium verbot die Teilnahme am Abendmahl.
Von Diebstahl spricht man nicht viel, an einen Dieb
aus dem Dorf erinnert man sich kaum.
Gegen die Unzucht richten sich zwei Gebote, das
neunte Gebot gilt den Männern. Es hat den Anschein,
daß damals dem Manne bei der Einhaltung der geschle
chtlichen Regeln eine größere Verantwortung zukam.
Die presbyterialen Protokolle aus dem 17.—18. Jahr
hundert bezeugen, daß die Vertreter beider Geschle
chter verurteilt wurden, die gegen das Gebot vers
tießen. Im 19.—20. Jahrhundert dagegen wurde der
Mann fast völlig freigesprochen und nur die Frau
bestraft.

