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PROBLEMAI~

A néprajz tudománya olyan kisebb-nagyobb emberközösségnek életét, lel
kületét és környezetét ismerteti meg velünk, amely egy nyelvet beszél, ösz
tönös és azonos hagyományokból táplálkozik, ezzel sajátos kultúrát valósít 
meg. 

Az emberközösség, kollektivitás lehet - mondjuk - az egyetemes ma
gyarság, tekintet nélkül a mindenkori politikai határokra, az állami hova
tartozáara (beletartozik tehát nemcsak az elszakított, de a régi határainkon 
kívül: Moldvában, Bukovinában, Amerikában élő magyarság is). Lehet egy
egy tájnak a népközössége (palócok, kalotaszegiek, göcsejiek, stb.). Lehet 
egy-egy falunak differenciálatlan paraszti közössége és lehet - mint leg
kisebb egység - a család közössége. Minél kisebb népegységet veszünk szem
ügyre és minél összébb azoritjuk a földrajzi kiterjedést, annál homogénabb. 
jellegzetesebb és határozottabb egyéniségű embercsoportokra akadunk, 
amelyek nyelvükre (azaz: tájszólásra), felfogásukra, foglalkozásukra nézve 
mindjobban egyeznek egymással, hiszen ugyanabban a szellemi és földrajzi 
környezetben élnek. 

Az ú. n. egyszerű ember lelkivilága lényegesen különbözik az Ú. n. művel
tekétől. A nép a dolgok és jelenségek, továbbá sajátmaga között sokszor 
olyan vonatkozásokat és okozati összefüggéseket állapít meg, amelyek a mi 
racionális 'felfogásunkkal és tudományos ismereteinkkel ellenkeznek (pl. ba
bonák, ráimádkozások, stb.). A világgal szemben való magatartása elsősorban
érzelmi. Gondolkodását - különösen ha még nem fertőzték meg kártékony 
városi hatások - azért nem lehet alacsonyrendűnek, műveletlennek bélye
gezni. Egyszerűen : más, mint a miénk. A maga módján a nép is iparkodik 
a lét nagy misztériumaira feleletet adni. A világ és az élet az ő számára is 
izgató rejtély, amelyet a költőkhöz és filozófusokhoz hasonlóan ő is meg akar 
érteni és magyarázni. Értelmező kisérlete egyszerű, a lényeget kereső, de 
naivságában is költői. Nem egyoldalú, mint a tudománynak merőben raoio
nalisztikus magyarázata. Bár a nép éles megfigyelő, mégsem merül el a rész
letekben, mindenütt a nagy összefüggéseket igyekszik megpillantani**. Ezzel 

* Szerző készülő könyvéből.

** V.ö. Katolicizmus és magyar népiség c. tanulmányommal. Vigilia. 1935. Kará
csony 117. 1. s, kk. 
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függ· össze a népköltészetnek, népművészetnek a stilizációra való hajlandó
sága is, amely voltaképpen a szemlélet realizmusában gyökerezik. A paraszt 
"a természet ölén" a "valóságok" között él és mégsem naturalista. Felsőbb
séges megfigyelő erejével mindenütt megtalálja a lét titokzatos ritmusát, 
a formát, amely a dolgok életét adja meg. E stilizáló készség természetesen 
analízis-ellenes, az ismeret és élmény maximuma, amelyik mindent elhagy, 
ami a képzetek tisztaságát és mélységét megzavarhatná. 

A népnek a világgal szemben való magatartása szubjektív jellegű. Az ész 
rideg spekulációi, körülményes elemzései távol állanak tőle. Felfogása, esze
járása szintétikus. Gondolkodását nem a logika skolasztikus törvényei sza
bályozzák. Világképét a képzelet, érzelem és egyéb irracionális hajlandóságok 
alakitják, amelyekből azonban gondolat- és képzetrendszerét éppen olyan 
szigorú következetességgel, ha nem is teljes tudatossággal épiti fel, mint a 
rendszeralkotó tudomány. 

A népléleknek másik jellegzetes vonása, hogy azokat a normákat, ame
lyeket környezetének hagyományai, apáinak élete és példája szentesitenek : 
bírálat nélkül is elfogadja, magára nézve is elismeri kötelezőnek és azok szerint 
él. Ez a hagyományokhoz való ragaszkodás egészen a legutóbbi időkig meg
látszott magatartásán és érdeklődésén. viseletén és házatáján is. A népet 
tehát a műveltekkel szemben az egyéniség áldozata és nem állítása jellemzi. 
A népi társadalom eszerint organikus (szemben a városi ember organizált 
életével), amelynek minden egyes tagja ugyanazokból a gyökerekből táplál
kozik, ugyanazon ideálok felé törekszik és igy ugyanazt a kultúra jelleget viseli 
magán. A magyar néprajz következésképpen tehát nem más, mint a magyar 
népről és kultúrájáról való összes ismereteinknek elvi egységbe foglalása. 

A magyar néprajz, mint tudomány, egyrészt leírja, megrögzíti a jelen 
állapotokat és jelenségeket (gyűjtés), másrészt értelmezni iparkodik őket,
ősibb összefüggéseiket megpillantani, a miértjükre emberileg szabatos törté
neti, vagy lélektani feleletet adni (feldolgozás). Igyekszik azt is megálla
pítani, hogy a magyar népi kultúra egészében mi az egyetemes emberi, mi a 
magyarságnak sajátos tulajdona, azaz mi az, ami különös arcú nemzetté tesz 
bennünket. Vizsgálja még továbbá azt is, hogy mi az európai népekkel és 
kultúrákkal való együttélés kölcsönös hatása. 

* * * 

Népünk hagyományaiban és hiedelmeiben megdöbbentő régiségek ma
radtak fenn, amelyeket csak bizonyos részben tudott az európai kultúra, 
jelesűl a kereszténység eltörölni, illetőleg módosítani. Egyelőre azonban még 
korai és elhamarkodott dolog lenne néphagyományainkból őskultúránk jel
legét kihámozni, bár főképpen Munkácsi Bernát és Solymossy Sándor munká-
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lataiban már jelentékenyeredményekkel dicsekedhetünk. A magyar etnológia 
még számtalan kérdésnek adós a megfejtésével. Finnugor ősnyelvünkre már 
kimutatták a török, iráni, mongol és egyéb hatásokat, őstörténetünkis viszony
lag világosan áll előttünk. Hagyományaink mivoltáról azonban - amelyek 
pedig bizonyára különböző ázsiai őskultúráknak és kultuszoknak kövületei 
- még nem tudunk eleget. A primitív sámánizmustól a buddhizmusig, a 
totemkultusztól a keresztény, zsidó, arab inspirációkat egyesítő izlámig, szám
talan kultúrkör hatását sejthetjük a honfoglaláselőtti magyarság lelkületéri. 

A kereszténységre való áttérés természetesen mindezen képzeteket sur
vival-jelenségekké sorvasztotta. A régi vallás, a régi kultusz fölöslegessé vált, 
de képzetel mint babonák, mondák és mint meseelemek tovább éltek, tehát 
funkciójuk megváltozott. Egyes fogalmakat maga az Egyház is felhasznált 
(Isten, egy(=szent)ház, ünnep, áld, búcsú, Boldogasszony). Megszenteli a régi 
hagyományokat, az ősi varázsigéket exoroizmusokkal helyettesíti. Hogy ez a 
fölszivódás nem volt nagyobb mértékű, annak magyarázata az, hogy amikor 
a magyarság megkeresztelkedett, az Egyház magatartása, liturgiarendszere, 
ünnepeinek megszentelése többé-kevésbbé már kialakult. Természetes tehát, 
hogy az alkalmazkodás kötelessége jórészt a magyarságé volt. 

Az Egyház nemcsak vallásosságnak, világnézetnek kategorikus irányával 
lépett föl, de az életet és művészetet is a kultusz szolgálatába állította, meg
szeritelte. Európa középkori élete igazán opus Dei volt, nem hiába bencések 
voltak a tanítómesterei. E hatásnak könnyű a magyarázata: a középkori 
ember és a mai népfia primitív, azaz az elsődleges dolgok ragadják meg, érdek
lődését nem forgácsolja szét, hanem az örök értékekre: Istenre, életre és 
halálra, szerelemre és munkára irányítja. Nem okoskodik, egyetlen magya
rázó principiuma: Isten. Isten, aki mindent tud, mindenkire gondot visel, 
mindenkit érdeme szerint ítél meg, mindig a legjobbat akarja. 

A nép a világot és önmagát nem fogalmakkal akarja meghatározni. A meg
ismerésnek és élménynek közvetlensége a világgal szemben való magatartását 
mintegy költőinekmutatja. Mértéke nem a szűk én, hanem az Istentől meg
szentelt humánum. A nép kultúra kultikus gyökerekből táplálkozik. És egyé
niség önzését hiába keresnők benne, csak áldozatát találjuk meg. Az az áldo
zat egyetemesen kötelezi a paraszti közösség minden egyes tagját. A nép 
műveltségi (racionális) áramlatokat, gyakorlati ismereteket a legutóbbi idő
kig, az iskoláztatás elterjedéséig alig tesz magáévá, csak művészetistílusokat, 
életformákat. Nem véletlen, hogy ezeket a legújabb időkig a katolicizmus 
közvetítette a számára. Talán ezzel is magyarázható, hogy életének jellegzetes 
stílusa van. 

A nép keresztény humanizmusából következik, hogy nem korlátozzák 
rendi, társadalmi, soviniszta elfogultságok, az egyéni önteltség modern kísér
téseit nem ismeri. Ezért kockázatos a parasztot kisgazda-öntudatra ébreszteni, 
ezért tévedés aparasztot hazafiatlansággal vádolni. Európa. népeit az Anya
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szentegyház nevelte föl, egyebek között innen van a különböző népi kultúrák 
nagy testvérisége. 

A népi vallásosság művészi kompozíció is, sokkal inkább, mint a városi 
embernél, akit vallásában is inkább az értelmi megfontolások jellemeznek. 
Ezért olyan fontos a népnél a nagymise drámája, a prédikáció közvetetlen 
hatása, az ének szárnyalása, az ünnepek liturgikus megszentelése. A templom 
művészi kiképzésében mi már sokszor csak a puszta dekorációt látjuk. A nép 
azonban még érzi a szimbólikus ábrázolásból áradó jelentést, az ő művészi

felfogásával egyezik az egyházi művészet alkalmazottsága. Minden templomi 
képnek, tárgynak a vallásos gyakorlatban rendeltetése, szerepe van éppenúgy, 
mint az ő művészi m6don kiképzett környezetének. A nép szeréti a kollektív 
ájtatosságokat, szereti a búcsújárást, a vezeklésnek és az elégtételnek ezt a 
nyilvános módját, amely különben a keresztény életnek, e földi zarándok
lásnak is olyan mélységes szimbóluma. A kereszténység tételes tanításait első
sorban nem elvont eszmékben, nem is egyoldalú erkölcsi okulásban. hanem 
főképpen artisztikus képzetekben fogja fel. A jelzett artisztikus képzetek meg
nyilatkoznak a néplélek vallásos szemléletében, a vallásos népéletnek majd
nem minden megnyilatkozásában. A dogmákat a misztériumjátékokban, ille
tőleg ezeknek töredékeiben és emlékezethagyományaiban érzékeli. A Szent
írás és a szentek élete verses, énekelt szövegekben, tehát költői formában válik 
benne rendesen ismertté. Az egyházi év legtöbb ünnepét, ezeknek jelentő
ségét, értelmét az énekből ismeri meg. Ezért van, hogy csöndes misére járni 
nem szeret. Hiányzik ebből az ének, de hiányzik az ünnepélyes hangulat, a 
kultusz érzékelhetőségeis. 

Ma már szinte egyedül az egyházi jellegű, tehát kultikus éneklés az, amely 
hacsak hírmond6ul is, de egyedül őrizte meg a régi heroikus korok életstílusát. 
Ebben az értelmezésben a művészet a szublimált élettel, a kultusszal egyenlő.
Kevéssé differenciált ugyan, de sokkal egységesebb, nem gazdag a változa
tokban, de organikusabb. 

A vallásos népélet megnyilatkozásaiban bizonyára vannak kevéssé sza
bályos hagyományok és hiedelmek is, mint helyi képződményei a hivatalos 
inspirációnak, esetleg mint ősképzeteknekkövületei. Elismerjük, hogy ezeket 
a katolicizmus elvi, eszmei alapján álló művelt ember legfeljebb tűrheti, de 
nem helyeselheti. Nem szabad azonban senkinek sem szem elől tévesztenie, 
hogy a népi vallásosság nem elvi meggondolások, fogalmi szubtilitások szö
vedéke, nem a szellemnek elvont gyönyörűsége,nem summáz6dott rendszer, 
hanem sokkal inkább élet, amelyben főképpen a szív érzelmei találják ked
vüket. E vallási alkat legjellemzőbb vonása a bizonyosság. A művelt ember 
a maga széleskörű iskolázottságával, elemz6 hajlandóságával a megértésnek 
bizonyos liberalizmusával több világnézetet is el tud egymás mellett képzelni. 
Innen van azután, hogy a világnézeteknek e zűrzavarában nem találja meg az 
utat és a közömbösség zsákutcáiba téved. A nép számára ellenben a vallásos 
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világérzés abszolút, az egyetlen mérték és rendszer, a létnek és világnak kizá
rólagos magyarázata. Szelleme nem nyugtalankodik, szívét-lelkét átjárja hité
nek bizonyossága. 

* * * 

Az Egyháznak a magyar néplélekre való hatása fölmérhetetlen. A nép 
készséges szivvel fogadta be tanitásait, úgy érezte, hogy szolgái által Isten 
szöl hozzája. Az evangélum magvetése nem hullott rossz talajra. Megfogant, 
gyümölcsöt hozott: életté, világnézetté, költészetté érlelődött. Ennek rész
letes elemzése a magyar vallási néprajz feladata. 

Az eddigi néprajzi gyűjtés és kutatás általában mindig téves, vagy leg
alább is indokolatlan előföltevésekből indult ki. Vizsgálódásaiban a magyar 
ősvallás messze délibábjait kergette. Értelmező kísérleteiben - sokszor pozi
tivista elfogultságból is - csak végső szükségben fordult az egyházi tradició
hoz. Ez a makacs elfogultság magyarázza egyébként azt is, hogyanépélet 
tárgyait már alaposan felkutatták, de a néplélek vizsgálatától, amely lényege 
szerint vallásos jellegű - ma is meglehetősen húzódoznak. Igy aztán a vallási 
néprajz még napjainkban is mostoha gyermeke mind a céhbeli etnográfiának, 
mind pedig az egyházi tudományosságnak. Az első felfogás szerint az általános 
néprajz mindazon kérdésekre feleletet iparkodik adni, amelyek a népieiket és 
a népéletet illetik. Egyebek közt magyarázni kivánja a néplélek vallásos meg
nyilatkozásait is. Eszerint tehát a néprajz keretein belül további körülhatáro
lásnak nincsen jogosultsága. Nézetünk szerint azonban a gyakorlati elkülöní
tésen, tudományos munkamegosztáson túl igenis beszélhetünk a vallási nép
rajz sajátos igényeiről, autonóm szempontjairól. A néplélek szellemi, érzelmi 
habitusát ugyanis a tudománynak még oly fejlett módszereivel is bajos meg
közelíteni. A vallásos néplélek a kutatótól sok áldozatot követel: teljes meg
értést, bizonyosfokú azonosulást, különben kisiklik a kezünk közül. A vallási 
néprajzot nem lehet a tudománynak sokszor egyoldalúan racionális möd
szereivel értelmezni, hiszen itt a néplélek legspontánabb rezdüléseirőlvan szó, 
amelyeknek fogalmi meghatározása sokszor szinte lehetetlen. A vallási néprajz 
különben módszertani szempontból is megállja a helyét. A katolikus hittu
domány, erkölcstan, liturgia, művészet, európai kultúrtörténet és az általános 
néprajz találkozási pontjai, kölcsönös vonatkozásai bizonyára elég gazdagok 
és gyümölcsözők ahhoz, hogy külön tudományszak a vallási néprajz foglal
kozzék velük. Hisszük, hogy e módszertani föltevést munkánk igazolni fogja. 

A vallási néprajz, vallási jelenségekkel foglalkozván, beletartozik a ke
reszténységnek, főképpen pedig a katolicizmusnak rendszerébe is. Feladata 
annak vizsgálata, hogyanépIélek hogyan reagál a katolikus előírásokra. Nem 
szabad azonban a vallásos néplélek felé dogmatikus szigorúsággal közelední, 
hiszen a megértés és nem az ítélkezés a célunk. Az egyházi tudományosság és 
pasztorális gyakorlat még napjainkban is bizonyos idegenkedéssel, sőt elutasí-
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tással nézi a népi vallásosságnak kevéssé szabatos, egyházilag nem approbált, 
visszaélésnek látszó megnyilatkozásait. Ennek több oka lehetséges. Az egyik 
a túlzott óvatosság, amely az effélékben együgyűséget, sőt eretnekséget lát. 
A másik ok a közömbösség. Papnevelésünkbőlhiányzik sajnos, a népi paszto
rációra való speciális kiképzés. A megértés és nagylelkűség fontosságát pedig 
talán nem is szükséges magyarázni. 

A helyi vallásos gyakorlatban, a népies liturgiában, az egyházi év lokális 
megszentelésében sokszor találkozunk olyan megnyilatkozásokkal, amelyeket 
hivatalos előírásokban hiába keresünk. A lelkipásztor adott esetben türel
metlenebb lenne, mint egyháza? Ismeretes, hogy az Anyaszentegyház a meg
keresztelt népek ősi hagyományait körültekintőokossággal és mértéktartással 
nem irtotta ki. Nem irtotta ki gyökerestől, hanem átalakította, megszen
telte, a régi pogány hiedelmeket jámbor képzetekkel helyettesítette. A régi 
törvényt nem eltörölni, hanem betölteni, szublimálni jött a kereszténység. 
Ez igen érdekes és sok tekintetben még tisztázatlan jelenség, az európai, de 
főképpen a magyar szellem történetében. 

Az Egyház tanításait és igényeit tekintve, ugyan időtlen,egyébként azon
ban az ő életében is érvényesül a történet szelleme: a változás. Ebből és előbb
jellemzett magatartásából következik, hogy ami nem lényeges, abban enge
dékeny. Egyháznak és népnek közös vonása e mellett a tradiciótisztelet, a mit 
kölcsönösen megbecsülnek egymásnál. A vallási népszokásokban a régi, hiva
talosan ma már elavult vallási gyakorlatnak számos formája kövült meg és 
szűkebb körben még ma is kötelező erővel hat. Ez esetben az Egyház régi elő
irásait az apák jámbor hagyományai ajánlották és tartották fenn a későbbi
nemzedékek körében is. Természetes, hogy az efféle jelenségek csak régi, zárt, 
azonos gyökerű emberközösségeknél lehetségesek, amelyeknek stílusformáló 
ereje éppen a hagyományok kultusza. Előfordulaz is, hogy minden külső indí
tástól függetlenül, maga a nép termel ki bizonyos szokásokat. A népnek sok
szor igen nagy fájdalmat okoz, ha az új lelkipásztor - nem lévén tisztában a 
helyi vallási hagyományok összetartó erejével és artisztikus szépségével 
erőnek erejével tiltani akarja őket.

Majd meglátjuk, hogy a vallás szelleme mennyire átjárja a régi hívek 
egész életét bölcsőtől a sírig. A gondviselő Isten nem vasárnapi fogalom a szá
mukra, megszenteli életük minden mozzanatát. Igazán ott lebeg az ötesta
mentomi tűzoszlopmódjára és vezeti őket földi útjaikon. 

(Szeged-Alsóváros. ) 
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