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A NÉPHAGYOMÁNYOKAT ŐRZŐ EGYHÁZ

Az egyházi néprajz az utóbbi időben az általános néprajz elhanyagolt terü
lete, pedig többek közott sok vonatkozásban hozzájárulhat a vatikáni zsinat meg
beszéléseinek és határozatainak megértéséhez. A néprajznak ez az ága azzal II
néphagyománnyal foglalkozík, amelynek egyházi gyökere van, egyházi talajból
sarjad vagy valamiképpen az egyházzal kapcsolatba kerülve, ott meghonosodott.
Egy hivatalos és nem hivatalos formanyelv jellemzi, mert a liturgiához a nép
liturgia, a hithez a néphit, a természetfelettihez a természetes járult. Ez az
egymásmellettiség történelmi adottság, amely napjainkban is hat. Az egyházban
élő néphagyományokban az ősi keresztény hagyományok mellett kereszténység
előtti rétegeket is találunk. A középkori és újkori nyugati keresztény egyházi
szokásokban még az ősi babilóniai néphagyományok és a Latium paraszti kul
túrája is tükroződik. Ennek a történelmi kontinuitásnak az eredménye például,
hogy a "bolondok királya" néven ismert babilóniai szokás a római saturnalíák
ba került. Mindkettő a keresztény középkor paródíás hajlamából (1) a bolondok
ünnepébe (fete des faus) és az ezzel kapcsolatos festum jnierorumban folytató
dik (2), amelynek végső szakasza a Csíkban és sok más helyen is szokásos apró
szentekelés, Ezzel az áalandó egymás mellé rendeléssel és átformálással magya
rázható ez a "vallástörténeti geológia". Ezeknek a szokásoknak a kialakulásá
ban a tiltások mellett egy hallgatólagos beleegyezés is észlelhető, amely a lé
lek misztíkus vágyával (szubjektív áhítat) és a kollektív forma kívánalmaival
ís számol. (3)

A néphagyományokat az egyház tudatosan is ápolja. A II. vatikáni zsinat
határozata az egyházi életet érintő kérdésekben (istentisztelet, a népnyelv' hasz
nálata, népművészet, népénekek, ájtatosságok) a legnagyobb mértékben alkalmaz
kodik a népi szokásokhoz. Mindez a történelmi fejlődés alapján nyugszik. Már
az elvirai zsinat (306) figyelmeztet arra, hogya pogányok istenszobrait minden
ok nélkül nem kell megsemmisíteni. Előfordult ugyanis, hogy a túlbuzgók is
tenszobrokat zúztak szét s ezért életükkel fizettek. Ezeket a zsinat szerínt nem
kell vértanúkként tisztelni. (4) A régi zsinati törvényhozás szellemében adták
ki rendéleteiket a keresztény császárok is a templomok megőrzésére. (5) E ren
deletek hatékonyságáról tanúskodik Rómában a Vesta-templom kiásása is, arnény
nyiben igazolta, hogy a kereszténység nem rombolta le a pogány templomokat.

Ismeretesek r. Gergely pápának Szent Agostonhoz és mísszíonáríus társaihoz
intézett figyelmeztetése is, hogy Anglia néphagyományait tartsák tiszteletben, a
pogány templomokat ne rombolják le, hanem alakítsák át keresztény templomokká,
a pogány áldozásokat formailag ne tiltsák el, hanem változtassák agapévá. né
hány meg nem engedhető szokást telítsenek keresztény tartalommal. (6) Ez volt
II kereszténység ősi eszménye s egyszersmind a civilizáció és kultúra feladatainak
a kijelölése is. Később a tridenti zsinat előtti és utáni időkben a centralízációs
és normalízálódásí törekvések a néphagyomány és néphit némely szokásaít mel
lózték. (7) De jelentős az a tény, hogy az egyház az alkalmazkodási elvet az év
századok folyamán nemcsak megtartotta, hanem amint magunk is láthatjuk a
vatikáni zsinat óta, megerősítette.

Az égvházi néprajznak sokféle kifejezési formája van. Ezek közül jelen dol
gozatunkban a szenthelyekkel, egyházi évvel, áldásokkal, jogi élettel kapcsolatos
népi hagyományokkal foglalkozunk.

A középületek közül leginkább az istenháza hat termékenyítőleg a népha
gyományok fejlődésére, mert a falak díszítésére és népplasztikára indít. Sok helyt
a Madonna és a Szerit Család képeivel az anya és gyermeke nagy népi ábrázo
lásait szemlélteti. A templomoknak ez a hagyományt őrző jellege néhol egész
történelmet örökített meg. Ezt szemlélteti az az ősi szokás, hogy ahol a pogány
templom helyén keresztény templom éoült a pogány szobrokat a templom külső

falába falazták. Ezzel a kereszténység győzelmét szemléltették, de egyszersmind
megőrizték az ősi népművészetet is. Bregenzben (Voralberg) három pogány isten
szebrot a kápolna belső falába is beépítettek. A román templomok portáléin
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például Remagenben (Rajna-vidék) az Apokalipszis 22,15 szerint díszítményként
a templom belsejéből száműzött pogány szörnyetegeket, jeleneteket örökítettek
meg. A groszen-Undeni (Hessen) templom portáléján a germán mitológia isten
ségeit, a napot és holdat elnyelő szörnyeket láthatjuk. De néhol a templom bel
sejében is találhatunk pogány képeket, mint az aacheni székesegyház szószékének
a padozatán a föld istennőjének, Isísnek a képét és jelképét, a hajót (carrus na
valis). Ez a végső jelentésében abrenuneiaciós kép ősi hagyományokat is őriz. (8)

A Szent László legendáját ábrázoló középkori gelencei és székelyderzsi templo
mok falfestményei a pogány korba visszanyúló művészet becses emlékeit őrzik,

mert a Szent László legendákban eurázsiai, szkíta mondai elemek is keveredtek,
rnínt például a "keleties kedveskedési jelenet" (amelyet egyébként a Vatikáni
Legendárium is őriz). (9) A XIII. században épült kisbényi templom pillérfőjén

látható vadászjelenet az akkori viseletet, Hunor és Magyar mágikus vadászatát
örökítette meg, még ha egyházi tartalma az állati testbe öltözött gonosz üldö
zését és megsemmisítését is ábrázolja. (10) Hogy szülőföldem példájával éljek, a
csíkszentléleki szárnyasoltár (1510) a csíksomlyói zárda képét, a csíklak öltö
zetét, vonásait őrizte meg.

A szenthelyek azonban nemcsak plasztikus emlékeikkel őrzik a néphagyo
mányokat, hanem _ mint a hősköltészet forrásai is. Joseph Bédier (1864-1937)
francia irodalomtörténész szerint ugyanis a chanson de geste számára azok a
szerzetesek adtak anyagot, akik a középkori híres zarándokhelyeken éltek s ahol
a hősköltészet szereplőinek sírjait őrizték. (11)

Az egyházi és polgári esztendőn kívül van egy szakrális elemekkel tele nép
rajzi év is. Salzburg egyik múzeuma a 12 hónapot, a népi áhítat profán és szent
időszakait az alakoskodókkal együtt míntegy pillanatfelvételekben szemlélteti.

Az évezredes ősi hagyományok a napéjegyenlőség és napfordulók természeti
jelenségeihez kötődtek. Az egyház is megtartotta a hagyományos évet és szoká
sainak nagy részét - ha átértékelve is, de - megőrizte.

A téli napforduló legnagyobb ünnepe, karácsony néphagyományokban gaz
dag, mert mint a sol invictus, vita ínvicta ünnepe a hindu Pongol,. a perzsa
Mithras, az egyiptomi Osiris, a római Saturnus, a germán Freya ünnepének ha
gyományait őrzi. A gyermekek karácsonyi megajándékozása a római saturnaliák
maradványa (dies iuvenilis et servorum). A gyergyóditrói madármisét flandriai
papok honosították meg. (12)

A tavaszi napéjegyenlőség ünnepeihez tartoznak a tavaszi körmenetek. Az
ősl hagyományok leginkább az évfordulók körmeneteiben maradtak meg, mert
azok jeleneteket idéznek a nép múltjából s belékapcsolják őt cselekvőleg is a
hagyományokba. Nem ritka, hogya pogány hagyományok keresztény körmenet
ben szerepeljenek, mert miként a pogány .isteneket a kereszténység győzelmének
szemléltetésére a templomokba falazták. az ecclesia triumfans felvonultathatja a
legyőzött isteneket győzelmi menetében is. Ezekben a körmenetekben az áldást
közvetítő és megszentelő egyház mellett a természet és a történelem is felvonul.
Ilyen az aachení húshagyókeddi felvonulás, amelyen a napisten szekerén a Wotánt
helyettesítő napkerék helyett egy színarany Krisztus-szobrot hordoztak körül.
(13) Ilyen volt a csíki húshagyókeddi felvonulás is, amely a plébánia udvaráról
indult s a. hamubotosok "(hámvaszószerda jelképe) kíséretével elégette Konc ki
rályt (a farsangot), (14) Ezt az eszmekört illusztrálja a Laetare vasárnapi felvo
nulás is, amelyet a tél és a nyár harcának szemléltetésére Halberstadtban (Szász
ország), Mainzban, Strassburgban tartottak, ahol a dóm prépostjának részvételé
vel a tavasz hírnökeként egy medvét is körülvezettek. (15) A húsvéti felvonulások
érdekes formája a sevillai körmenet, amelyet hagyományos társulatok tartanak
középkorí viseletben passíós jeleneteket ábrázoló képekkel, szobrokkal. (16) Szép
szokásokat őriz a csíki húsvét-reggeli kikerülés is, amelybe sok egyházi és népi
hagyományos elem keveredik. (17)

A nyári napforduló jeles ünnepe Keresztelő Szent János napja (június 24),
ősi hagyományokat őriz az echternachi (Luxemburg) körmenetben, amelyben a
hívek egy. lépést hátra, két lépést előre téve haladnak. A hátra tett lépés a ke
mény telet, a két előre tett lépés a nyarat jelképezi, amely a hátra tett lépés el
lenére is előrehalad a biztos győzelem felé. Ez a hagyományos menet a fénynek
a sötétség hatalmával vívott harcát s végleges győzelmét szemlélteti. (18)
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Az OSZI napéjegyenlőség, amelynek hagyományöröksége nagyobbrészt már
elveszett, a Szent Mihály-nap körüli szokásokban tükröződik.

Az egyházi év szokásokban gazdag nagy ünnepeihez a szentek hagyományokat
őrző napjai járulnak. A szentek élete minden időben nagy hatással volt a népre.
Midőn az egyház lefektette a hősiesség dogmatikus alapját (communio sanctorum),
megnyitotta kapuit a szentek tiszteletéből fakadó népi hagyományok számára is,
s évszázadok óta állhatatosan halad ezen az úton. Ezért jelentős a modern etnog
ráfus számára az őskeresztény' hagiografía, amelynek néprajzi értelmezése még
távolról sincs kimerítve. A nép változó ízlésének és hangulatának megrajzolására
még sok megállapítást tehetünk. Amit az Acta Sanctorum, az Analecta Bellan
diana, Legenda Aureák, Gesták az Acta Martyrum és Vitae Sanctorum számára
a króníkások stílusában az elmúlt évszázadokban mondtak, a szentek ünnepeiben
tükröződnek. A szentek tiszteletének tradícióhoz kapcsolódó színes egyházi-népi
hagyományaiból e helyen csak néhányat említhetünk.

Szent Fábián és Sebestyén (január 20) már a IV. század óta [elentős, nép
szerű szentek. Mindkettő közbenjárását kérik ember és állat járványos beteg
ségei ellen. Sebestyén nyilát, mint amulettet a "pestis mérgező nyila" ellen hord
ták. Sebestyén Pestnek is patrónusa, róla nevezték el a Sebestyén teret, szobrát
szentmise után körüljárták. (19) Február 17-én van Szent Donát napja, aki a
mitológiai Donar helyére került. Ereklyéiről azt tartják, hogy lecsendesíti a vi
hart. Münstereifelben (Westfalen) külön "időharangja" is van. (20) Szent Gertrud
(március 17) a mitológiai Isis ünnepségeit helyettesítette, amelyeknek középpont
ja a belgiumi Nivelles volt. Isissel kapcsolatos Szent Gertrud hajóformájú ál
dáspohara is. Szent Gertrud egyébként a hajósok védőszentje. Kápolnája Bonn
ban a Rajna mellett van. Kocsiját, amelyben végighordozták a körmenetek al
kalmával, a nivellesi templomban őrzik. (21) Sarlós Boldogasszony napja az Ed
dak esőistennőjének Sif-nek emlékét őrzi. Ezt az ünnepet Németország egyes
vidékein Maria Sifnek nevezték s "negyvenes nap" jellegét a közeledő aratás
hoz fűzték. (22) Hilda valkürt Havas Boldogasszony (augusztus 5) képviseli. Híl
dáról ugyanis azt tartották, hogy ő idézi elő a havazást. Hildesheimben (Hanno
ver) egy Mária napi havazás emlékére Lajos császár (Nagy Károly utóda) ak
kora templomot építtetett, mint amekkora területre hó esett. Azóta azokat a
templomokat, melyekhez hasonló mondák fűződnek: Maria ad Nives, Notre-Da
me au nelge-nek nevezik. (23) Az ősi magyar néphit Boldogasszonyának nevét
őrzi a két nagy Mária-ünnep augusztus 15-én és szeptember 8-án. A kilences
szám varázserejének és az ősi áldozat emlékének hagyománya öröklődik a Nagy
boldogasszony-napi kilencféle növény szentelésében. (24) Az őspogány őszkezdő

magyar nap Kisasszonynapja. Mária napjává változott. (25) Dömötör napján
(október 20) a szegedi pásztorok zászló alatt vonultak búcsúra; s az egyházi
szertartás után a juhászok megajándékozták a plébánost, a búcsúebéden felszol
gált birkapapríkást pedig a templom udvarán főzték meg. (26) Mindenszentek
ünnepét Csíkszentdomokosori a népliturgia gazdagította: ezen a napon a nép
.Jceresztaljával" a közeli erdőségbe, Pásztorbükkbe ment búcsúra. A menet a
templomból indult. A mindenszentek Iitáníája után a búcsú vezetője olvasót
mondatott. Pásztorbükkben azon a helyen, ahol Ördög Balázs és Nagy Kristály
András megölte Báthori Endre bíboros fej edelolet, a falu papja misét mondott,
szentbeszédet tartott, elvégezte a halotti zsolozsmát s a feloldozó éneket, majd
míndnyáian elénekelték a Báthori életéről szólő ősi éneket. (27) Mindezt egy
tölgyfa alatt végezték, amelynek derekáról 1936-ban ezt a történelmi felírást
olvastam:

Báthori kardinal Erdély fejedelme,
Éltét it fejezte s végsö veszedelme
T1ilajdonítt>atik Nagy Kristály Andrásnak,
Mikor egy híja volt az ezerhatszáz7Jak.
lizután tizenhét s kétszáz esztendökkel,
Tétetett e kereszt, hogy lenne örök jel.
Tette e keresztet Puskás Tamás papunk,
Mikor ezernyolcszáz tizenhatban írtunk.

Szent Márton (november 11) a téli évnegyedkezdés szokásait őrzi, a rőmaíak

nál Aesculapiusra emlékeztet ("avis Martini"), kardjával, köpenyével (,.prémes
Márton"), lovával a mitológiai kultuszt idézi. (28) Szent Miklós (december 6)
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a németeknél mint mítológíaí alak lóháton jelenik meg, ezért templomaiban
több helyt patkót láthatunk befalazva. Az ünnep kalácsát is patkó formára sü
tik. (29)

A népliturgia áldásai is sok keresztény elemet tartalmaznak és sokszor ezek
tartják életben a varázsénekek szövegeít, Az áldásformulák az emberi kap
csolatok, betegségek egész területét felölelik. A középkorban nemcsak a gaboná
hoz és fontosabb terményekhez, hanem mindenfajta haszonállathoz is fűződött

egyházi szertartás. (30)' Az áldások láncolata ma is átfogja a folyók és tengerek,
virágok és mezők, a havasi viharok és ernberek életét s mint ősi közösségí ja
vak a vaüés, kultúrtörténet és irodalom számára értékes dokumentumok.

Ha a népi áldásokban tovább él a varázsének. az egyház áldás-szövegeiben
a technika új vívmányai is szerepelnek. A nehéz problémának látszó kérdés:
technika és vallási hagyományok közös nevezőre hozatala, gyorsan fejlődő korunk
nélkülözhetetlen termékeinek (gőzgépek, gépkocsik, repülőgépek) megáldása fi
gyelemreméltó modernségzel oldódik meg bennük. Az áldás a természeti folyama
toknak, a technika csodás eredményeinek elismerésével és lelki kontaktussal
drámai együttéléssé és új élőszokások forrásává válik.

Az egyházi néprajz jogtörténeti hagyományokat is őriz. Ezeknek egy része
a szentek legendáíban előforduló királyi adományozásokban maradt fenn. Esze
rint például Chlodwíg király Szent Remigiusnak annyi földet adományozott,
amennyit körüllovagolt a király déli alvása idején. Hasonló módon adományozta
a földet Waldemár király Szent Andrásnak, Dagobert Szent Florenciusna1c és Ká
roly császár Szent Arnoldnak. (31) De nemcsak a legendák, hanem az egyház
községi gyakorlat is, főleg a patronárusok kérdésében, sok [ogszokást őriz. Ilyen
a cluny-i monostor Péter-kultusza, a franciaországi "Bertalan gyertya", (32) a
szülöanya törülköző és fonaladományai (ofíerenda Iiní et canabi). Ilyen nálunk
a hívek számának és oblatióinak vízkereszti összeírása. (33) Mindezek a szokások
a néprajz és kultúrtörténet számára értékes adatokat szolgáltatnak.

Mindent egybevetve megállapíthatjuk, hogy az egyház minden időben tisz
teletben tartotta a népek egyéniséget, jellegzetességeit, hagyományait s ez szün
telenül közelebb vitte a népekhez. A II. vatikáni, zsinat ennek a folyamatnak
kontinuitását jelzi.
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