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Boldizsár Zeyk Imre  
 

A település, amelyben élünk 
(folytatás) 

 
6. A település nemzeti rajza 

 
 A nemzetiségi élet  

 

Tiszta magyar vagy vegyes lakosságú a település. 
– Ha a település tiszta magyar, hol található legközelebb más nemzetiségű 

település? 
– Ha ma nincsenek, de voltak más nemzetiségűek, hol található meg a 

nyomuk? Temetőkben, templomi felírásokban, anyakönyvekben, család- és 
utónevekben? 

– A magyarsággal együtt élő más nemzetiség száma, a magyarsághoz viszo-
nyított számaránya, vallása; mikor, honnan és hogyan kerültek, jöttek a telepü-
lésre. 

– Növekvő vagy fogyó, erősödő vagy gyengülő, illetve a mellette élő más 
nemzetiségek? Mi őrli vagy erősíti egyiket vagy másikat: elvándorlás, kivándor-
lás, beolvadás, egyke; szaporaság, vagyonosság, szorgalom, erős regeneratív 
készség? 

– Hogyan élik nemzeti életüket, van-e kapcsolatuk az anyaországgal, a többi 
nemzettesttel? Elvárások, igények, a lehetőségek konkrét formái és intézmé-
nyei.  

– Az együtt élők egymás való viszonya, keveredés, összeházasodás, mely 
nemzetiség javára történik. 

– Magyar nevek a nem magyar családnevek között. 
– A nem magyarok együtt élnek a magyarokkal a településen, vagy a telepü-

lés külön negyedeiben élnek. 
– A nem magyarok beszélnek-e magyarul? Hol, mikor, milyen alkalmakkor? 

Szívesen beszélnek-e magyarul? A magyarok beszélik-e a nem magyarok nyel-
vét? 

– Ha a település ma nem tiszta, vagy elenyészően csekély benne a magyar-
ság, hogyan, mikor, milyen körülmények miatt csökkent a számuk, lett szór-
ványmagyarsággá? A magyarság és a többi nemzetiség szaporodási mutatói 
1900-tól. 

– A magyarság érezteti-e összefogó hatást a településen? Miben mutatkozik 
ez meg? Az egyház szerepe ebben a munkában. 
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A magyar egyházak, iskolák, egyesületek, intézmények nemzeti életre neve-
lő munkássága. Megszervezik-e és megtartják-e a magyarság nemzeti ünnepeit? 

– A magyar egyházak mint a magyar hősi halottak, deportáltak, elhurcoltak, 
kivégzettek kultuszának ápolói; emléktáblák, emlékfák, emlékoszlopok, emlék-
parkok, emlékházak stb. állítói. 

– Az utóbbi évek legerősebb nemzetnevelő eseményei, tényezői, intézmé-
nyei. 
 
A település nemzeti életének képe 

 
A nemzeti öntudat  
 

– Magyarságtudat, hazatudat, szülőföldtudat és hivatástudat konkrét jelent-
kezési formái a településen, a haza- és szülőföldszeretet megnyilatkozásai: 
anyanyelv, anyanyelvi iskoláztatás, áldozatkészség, anyanyelvi művelődés, be-
szélgetés, dal, tánc, öltözet, nemzeti ünnep megtartása, vegyes házasságban a 
szokásjog tiszteletben tartása, magyar hagyományokhoz való ragaszkodás, 
nemzeti történelmünk, költészetünk, irodalmunk és nagyjaink életének ismere-
te, példájának követése, eszményképek stb. 

– A „másik” magyarhoz kapcsolódó összetartozás érzésének megnyilvánu-
lásai, felekezeti, felekezetközi és társadalmi vonatkozásban. 

– Trianon következményei, a magyar nemzettest hatfelé való darabolása: 
Erdélyben, Kárpátalján, felvidéken, Burgenlandban, Szlovéniában és a Vajda-
ságban élő magyar nemzeti közösségek. 

– A tengerentúli magyarsággal való összetartozás tudata. 
 

 A nemzeti múlt  
 

A nemzeti múlt kiemelkedő, egyetemes, regionális és helyi személyiségei. 
– Nemzeti múltunk történelem- és sorsformáló eseményei és ezek vezetői. 
– Az egyetemes magyar és az erdélyi magyar nemzetközösség nemzeti ün-

nepei, az ezekhez kapcsolódó történelmi és művelődéstörténeti események. 
– Nemzeti szimbólumaink, eredete, története és a hozzájuk kapcsolódó 

jogszokások. 
– Egyházi és világi nemzeti imáink, himnuszaink. Keletkezésük története és 

leírása. 
– Magyar szentek. 
– Erdélyben és az országban a magyaron kívüli nemzetiségek szimbólumai, 

nemzeti ünnepei és az ezekhez kapcsolódó történelmi és művelődéstörténeti 
események rövid leírása, ismertetése. 
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7. A település erkölcsi életének képe és az ezt alakító tényezők 

 
A lakosság lelki alkata, vérmérséklete: érzéki, könnyelmű, durva, igényes, józan, 
becsületes, tulajdontisztelő, pletykázó, rágalmazó, intrikus stb. 
  
A ősi szokások, hagyományok 

 

–Vannak-e még olyan ősi szokások, amelyek kívánatos vagy nem kívánatos 
irányban befolyásolják a település erkölcsi életét? Például melyek ezek: próba-
házasság, szigorú családi erkölcs, erkölcstelen élet elnézése vagy elítélése, kikö-
zösítés stb. Legénybíró választás és legénybíró botja.  

– Melyek a település erkölcsi életét befolyásoló babonák? 
 

A környezet mint erkölcsformáló tényező  
 

A család és a családi élet: egymás iránti, tisztelet, megszólítás, alá- és mellé-
rendeltség, mértéktartás, őszinteség, a szülők és nagyszülők, általában a felnőt-
tek, az anyák és a nők, megbecsülése, tisztelete, az irántuk való gondoskodás, 
szívélyesség stb.; könnyelmű életmód, vallástalanság, kapzsiság, fösvénység, 
föld- és pénzéhség, feljebbvalókhoz való viszony, egyenlőség, káromkodás, 
csúnya, trágár beszéd, törvénybe ütköző cselekedetek gyakorisága, lopás, gyil-
kosság, öngyilkosság, a magántulajdon és a közvagyon tisztelete, védelme, 
megkárosítása; perek, pereskedő felek egymáshoz való viszonya, a pereskedé-
sek okai; börtönviseltek száma és a közösség hozzájuk való viszonya; csempé-
szés, adóbevallás stb. 

– A cigányság, a város és a katonaviseltek hatása a település erkölcsére. 
 
 A nevelői és művelődési intézmények hatása 

 

– Az iskola erkölcsnevelő munkája – az iskolás gyermek társas erkölcse. 
– Súlyosabb erkölcsi vétségek az iskolában – javítóintézet. 
– Az egyesületi élet erkölcsalakító hatása. 

 
 Az egyház mint a település erkölcsi életének befolyásolója 

 

– A vallásos nevelés alkalmainak hatása a település lakosságára. 
– A lelkipásztorok családlátogatása és az intenzív gyülekezeti munka. 
– Az egyház fegyelmező szerepének alkalmai: gyónás, eklézsiakövetés, sár-

ba taposás, kiprédikálás, úrvacsorától való eltiltás, konfirmáció elhalasztása. 
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– A sajtó, rádió, televízió, diszkó erkölcsformáló hatása a település életé-
ben.  

 

 A település különösen becsülendő erkölcsi értékei 
 
– Az erkölcsi élet színvonala milyen mértékben befolyásolja a település éle-

tét? 
– A régebbi és az újabb generációk erkölcsi felfogása közötti lényeges elté-

rések, pozitív vagy negatív hatásai. Ezek milyen irányban befolyásolják a telepü-
lés erkölcsi életének alakulását? 

– Erkölcsileg züllő, javuló vagy tiszta a település élete? 
 

8. A település gazdasági rajza 
 
a) A határ hektárokban vagy katasztrális holdakban. Ebből mennyi a szántó, 

legelő, rét, erdő, kert, gyümölcsös, szőlő stb., illetve mekkora a terméketlen, 
adó alá nem eső terület? 

– Hol és mennyi birtokuk van más település határában, illetve más települé-
sek birtoka a helység határában? 

– Mennyi a településbeliek tulajdonában levő összes földbirtok? 
 
 A birtok megoszlása 

 

– Hány törpebirokos, kisgazda, középbirtokos között oszlik meg a település 
határa. Hány 1–5, 5–10, 15–20, 20–25, 25–50, 50–100 hektáros gazda, illetve 
birtok van a településen? 

– Ki kezeli a birtokot, a tulajdonos vagy a bérlő? 
– Volt-e földreform a településen? Kinek a rovására? Mikor? 
– Volt-e tagosítás, és mikor? Miért maradt el a tagosítás? 

 
A birtok értéke 

 

– Mennyi egy hektár jó, közepes és gyenge föld értéke, ára? Mi alakítja a föld 
adásvételi árát? 
– Mennyi a haszonbér? Csökkenő vagy emelkedő irányt mutat? 
 
b) A termelési ágak 

 

A növénytermesztés 
 

– Szabad vagy nyomásos gazdálkodás folyik a településen? Miért? 
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– Milyen mezőgazdasági gépeket használnak? Ezek aránya a fogatos műve-
léssel szemben. 

– Milyen mezőgazdasági növényeket termesztenek a településen? A gabo-
nafélék, hüvelyesek, ipari növények, takarmányfélék aránya a megművelhető 
területekhez viszonyítva. Milyen sorrendben szerepelnek a vetésforgóban? 

– Önellátás vagy piac? Van-e különleges terményük? Melyik növény felel 
meg leginkább a település határában fellelhető talajtípusoknak? 

– Gyakoribb növénybetegségek és a védekezés módja. 
– Mennyi az egyes gazdasági növények terméshozama és a tiszta jövedelem 

hektáronként? 
– Kinél nagyobb a jövedelem: a kisbirtokosnál vagy a bérlőnél? 
 

Az állattenyésztés 
 

– Növekvő vagy csökkenő a település állattenyésztése? Egyik vagy másik 
oka. 

– Mekkora az állattenyésztésnél tekintetbe vehető legelők nagysága? Hány 
állatot bír el a legelő? 

– Milyen állatokat tenyésztenek a településen? Ezek száma, fajtája. 
– Az állattenyésztés foka: fejlett, fejletlen; fajtisztaság, törzskönyvezés; istál-

lózás, önellátásra vagy piacra tenyésztenek. Jövedelmezősége. 
 

Baromfitenyésztés 
 

– Milyen baromfi nemeket tenyésztenek: húsra, tojásra, tollra; magánhasz-
nálatra vagy értékesítésre? Kik foglalkoznak ezzel? 

– Baromfitelepek, baromfipiac, a város közelsége milyen jövedelmet bizto-
sít a lakosságnak. 

 
Haltenyésztés, apróállatok tenyésztése és méhészet 

 

– Halastó – halfajták – jövedelmezőség vagy önellátás. 
– Nyúl, selyemhernyó és ezek tenyésztett fajtái, jövedelmezősége. 
– Alkalmas-e a település méhészetre? Kik foglalkoznak vele, hány kaptár 

van a településen, jövedelmezősége? Piacra vagy önellátásra tenyésztik? 
 

Tejtermelés 
 

– Állatfajonként és egyedenkénti tejhozam évente. 
– A tej feldolgozása, értékesítése, ára, jövedelmezősége. 
– Van-e a településnek valamilyen speciális tejterméke, és ha van, mi az? 
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– Tejszövetkezet, értékesítési lehetőségek, önellátás. 
 

Állategészségügy a településen 
 

– A leggyakoribb járványok és az ellenük való védekezés, illetve ennek kö-
vetkezményei. 

– Állatorvos a településen, állatorvosi rendelő. 
 

Kertészet 
 

– Mi teszi a települést alkalmassá a kertészkedésre? 
– Zöldségtermesztés, zöldségfajták, primőrök. Jövedelmezősége, piaca. 
– Virágkertészet nemei, indoklása, jövedelmezősége. 
– Gyümölcskertészet. Mi teszi indokolttá az ág kialakulását? Gyümölcsfaj-

ták, értékesítése, jövedelmezősége, szakképzettség. 
 

Szőlőművelés 
 

– Melyik borvidékhez tartozik a település, és milyen fajtákat termesztenek? 
Borszőlők – csemegeszőlők. Borászat hol alakult ki? 

– A szőlőskertek területe. Értékesítés vagy önellátás a cél?  
– A szőlőskertek kezelése. Szőlészet, borászat a település életében. 
 

Erdészet 
 

– Mekkora a határ erdőterülete? Ebből mennyi a lakosságé, a közbirtokos-
sági és az államé? A leggyakoribb fanemek.  

– Milyen időközönként termelik ki az erdőket, és milyen célra? Van-e újra-
telepítés? Kőris, fenyő, bükk, tölgy; ipari épület, tűzifa, szerszámfa stb. 

– Hol értékesítik a kitermelt fát? Milyen szerepet tölt be a település életében 
az erdő? 

– Újabb fásítások, erdősítések programja. 
 

Bányászat 
 

– Bányászásra alkalmas anyagok a település határában: kő, kavics, márvány, 
homok, érc, szén, kaolin stb. Milyen mennyiségben fordulnak elő, folyik-e ki-
termelésük, melyik vállalat irányításával? 
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– A bányatermékek feldolgozása helyben történik vagy elszállítják, hova és 
mivel, mi készül belőlük? Van-e piaca az ásványoknak? 

– Hány embert foglalkoztatnak állandóan vagy részben? 
– Mit jelent a bánya és a bányászok jelenléte a település életében – káros 

vagy hasznos? Honnan toborozzák a bányászokat és miért? 
 

Gyógyforrás 
 

– Van-e a településen vagy annak a határában; épült-e rajta fürdő, gyógyin-
tézet; mit gyógyítanak, mire használják, kinek a tulajdonában, gondozásában 
található, mikor épült, mikor alakult? Rövid történetének leírása. 

– Mi a jelentősége a település életében, és milyen mértékben befolyásolja 
ezek jelenléte a település gazdasági, társadalmi életét? 

 
Gyáripar a településen 

 
– Van-e gyár, kisebb-nagyobb ipartelep, hány és milyen feladatkörű, mikor 

létesült, kinek a tulajdonában vagy gondozásában van? 
– Mi teszi indokolttá a gyár vagy ipartelep létét? Hány embert foglalkoztat 

helyből, a szomszédos falvakból, vagy máshonnan? 
– Gazdasági hatása mellett milyen morális, társadalmi, kulturális hatása van 

a település életére? 
 

Kézműipar 
 

– Van-e régi, régebbi vagy újabb iparág a településen? Mézeskalácsos, gyer-
tyaöntő, szabó és szűrszabó, szűcs, kerékgyártó, fazekas, cipész és csizmadia, 
kötélverő, takács, kádár, bádogos, rézműves, drótozó stb. 

– Melyek élnek még ma, és mikor, miért szűntek meg? Melyikből hány van 
még a településen? Név szerinti felsorolás. 

– Hogyan és hol értékesítik a kézműipar termékeit, helyben vagy vásáro-
kon, hol? 

– A kézműipar és a vele foglalkozók szerepe és jelentősége a település gaz-
dasági, társadalmi, kulturális és szociális életében. 

 
Háziipar 
 

– Van-e még és milyen előfeltételek teszik lehetővé létezését? Erdő, vízi 
növények, len, kender, kukoricaháncs stb. 
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– Háziiparágak: szövés, hímzés, gyékény és kosárfonás, szőnyegkészítés, 
villa, gereblye, kapa, ásó, csákánynyél, faragás stb. 

– Melyik társadalmi réteg foglalkozik háziiparral: férfiak, nők, öregek, fiata-
lok? Egész éven át vagy csak szabadidőben, a maguk hasznára vagy értékesítés-
re is? Hogyan, hol értékesítik? Piac, szövetkezet, megbízottak útján, kereske-
dőknél, faluzással stb. 

– Régibb keletű vagy újabb a háziipar a településen, hanyatló vagy fejlődő 
iparág? 

– Melyek voltak a régebbi háziipari ágak, vannak-e még nyomai? 
– Hányan élnek még részben vagy egészen a háziipar jövedelméből? Meny-

nyi pénzt hoz évente a házhoz a háziipar cikkek exportja?  
– Milyen kulturális és morális hatása van/volt a település életére? 
– Az iskola mit tesz, mit tehet a háziipar tovább éltetéséért, megmaradásá-

ért? 
 

c) A termelést előmozdító intézmények, értékesítés, kereskedelem 
 
A gazdakörök  

 
– Van-e, mikor alakult, hogyan működik, és ki vezeti? 
– Hogyan járul hozzá a mezőgazdasági termelés javításához, illetve a tele-

pülés gazdasági fellendítéséhez? 
 

Mezőgazdasági szakiskola és továbbképzés 
 

– Vannak-e mintatelepek, magánvállalatok, milyen szerepet játszanak a me-
zőgazdasági kultúra alakításában? 

 
Agrocentrum 
 
– Agrocentrum létrejötte, tevékenységének ágai, működésének gazdasági és 

kulturális eredményei. 
– Ki tartja fenn, ki a vezetője, irányítója? 
 

Közbirtokosság 
 

– Létrejötte, ma van-e még és hogyan működik, minemű tevékenységet 
folytat? Vagyona művelési ágakként, hatása a település szervezése és gazdasági 
tevékenysége szempontjából. 
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A településen található különféle célt szolgáló szövetkezetek, részvénytársaságok 
 

– Hitel-, fogyasztási, háziipari, tej-, földbérlő, kisipari, szolgáltató, szövet-
kezetek, társaságok. 

– Mikor alakultak, milyen támogatást élveznek, mi a céljuk, és kik a vezető-
ik? 

–Tesznek-e valamit a település általános fejlesztésére? Intézményeik. 
 

A pénz- és hitelügy a településen 
 

– Tanintézetek száma, neve, célja és működése. 
– Kölcsönök, kamatok, fellendülés vagy eladósodás. 
– A hitelezők száma, nemzetisége és illetősége. 
– Takarékpénztár és lakossági takarékoskodás; eredményei felhasználása. 

 
Értékesítés 
 

– Mit értékesítenek, hogyan és hol? Termény, gabona, fa, gyümölcs, zöld-
ség stb. 

– Hogyan történik az értékesítés: szövetkezet, nagykereskedők, vásárok, 
kofák, viszonteladók, piacolás útján? 

– A településen mit dolgoznak fel? Malomipar, szeszgyártás, fonoda, vá-
nyoló, olajütő, kötöde stb. 

– Az értékesítés mennyiben segíti elő a város vagy a közeli ipartelep, vásár-
hely? 

 
Kereskedelem 
 

– Számottevő-e a településen a kereskedelem? Kiknek a tulajdonában van, 
nemzetiség, felekezet szerint? Honnan telepedtek a kereskedők a településre? 

– Mit forgalmaznak, mit vásárolnak fel helyből és adnak tovább? 
– A gazdaságok és más termelési ágak maguk folytatnak-e kereskedelmet 

is? 
– A kereskedelem és a kereskedők hogyan befolyásolják a település gazda-

sági és kulturális fejlődését? Melyek a legszembetűnőbb, a közösséget érintő 
eredmények? 
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9. A tájhaza 
 

– Melyik tájegységen – földrajzi, néprajzi – fekszik a település? Földrajzi ha-
tárai, kiterjedése. A vele szomszédos tájegységek. 

– Mekkora a lakossága, felekezeti és nemzeti megoszlása, hány települést 
foglal magába? Ezek megnevezése. 

– A tájhazán belüli kisebb egységek megnevezése, például Kalotaszeg ese-
tében Felszeg, Alszeg, Nádasmente, Kapus vidéke, Kolozsvár környéke, pe-
remvidékek stb. 

– Melyek azok a városok vagy városias települések, amelyek a tájhaza kultu-
rális, gazdasági, közigazgatási központjait alkotják? 

 
A településsel szomszédos falvak, községek 
 

– Magyar és román elnevezése, lakosságának száma, nemzetisége, vallása. 
– A közöttük levő kapcsolópontok: gazdasági, kereskedelemi, piaci-vásári, 

közigazgatási, közlekedési, egyházi, felekezeti, iskolai, kulturális, rokonnemzeti-
ségi, nyelvi-nyelvjárási stb. 

 – Rokoni-vagyoni és házassági összeköttetések. Melyik, honnan, milyen 
mértékben házasodik, ez hogyan erősíti a nagyobb közösséghez való tartozás 
igényét, tudatát? 

– Ellenségeskedés, vetélkedés, gúnyolódás vagy verseny a jobbért, a szeb-
bért, a hasznosabbért. Ezek konkrét megnyilvánulási formája, a káros követ-
kezmények kiküszöbölésének lehetőségei. 

 
A város vagy városias települések 

 
– Mely érdekkörbe tarozik a település? Ezeknek mekkora a lakossága, nem-

zetiségi és felekezeti megoszlása. 
– A város hatásának erősödése vagy csökkenése a település közösségére.  
– A városi piac szerepei: mit ad el és mit vásárol a település lakossága? 
– A város mint munkaalkalom. Milyen munkát ad a településnek? Bejáró, 

szolgáltató, ipari munka, napszámos, cseléd stb. Mennyi pénzt hoz ez a telepü-
lésre? 

– Milyen más gazdasági kapcsolat van a település és a város között? Házi-
ipar, idegenforgalom, nyaralók, fürdőzök, turisták stb. 

– Város kulturális hatása a településre? Iskoláztatás, ruházkodás, építkezés, 
modor, szellemi igény vagy igénytelenség, sajtó, könyv, színház, opera, mozi, 
diszkó, társas és szórakozási élet stb. 
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– A város hatása a település politikai, nemzeti és egyházi életére. A város 
hatása építő vagy romboló irányú? 

  – A család városba szakadt tagjai a település életében a pozitív vagy a ne-
gatív értékeket erősítik. A város hatása összefoglaló pozitív és negatív eredmé-
nyei. 

– A település lakossága mennyiben érzi magáénak a tájhaza emberi közös-
ségeit? Van-e tájhaza tudata, ez miben nyilvánul meg? 

– A tájhaza szépségei, nemzeti, néprajzi értékei, műemlékei, művelődéstör-
téneti hagyományai, kulturális és nemzetgazdasági jelentősége, kiemelkedő 
személyiségei. 
 
a) Közigazgatás a település életében 
  

– A település, a község, a város statútuma és annak előírásai. 
– Milyen állami, illetve helyhatósági szervek székelnek a településen? Ezek 

viszonya a település lakossági érdekeihez. 
Az adózás. Állami és helyi adók. A költségvetés szerepe a település fejlesz-

tésében. Eredményei, hibái. Lakossági elvárások. 
– A helyi önkormányzat megvalósulásának módja az európai normákhoz 

viszonyítva. 
– A település, a község és a megyei székhely egymáshoz való viszonya a 

mellérendelés szemszögéből. 
 

Állami intézmények és szervek a településen 
 

– Rendőrség, csendőrség vagy határőrség, illetve pénzügyőrség a települé-
sen, ezek gazdasági, kulturális és erkölcsi hatása a lakosságra. 

– Bíróság, törvényszék, állami jegyzőség és telekkönyvi hivatal és ezek ha-
tásköre a településre és megyére, illetve tájhazára vonatkoztatva. 

 
A közlekedés 

 
– Melyik fő közlekedési vonalon fekszik a település? 
– Vannak-e megfelelő utak, bekötőutak? 
– Van-e vasútvonal és önálló vasútállomás? A vasút jelentősége a település 

életében. 
– Iparvasút: mire használják, és mely helységeket kapcsol össze, milyen ál-

lomásokon keresztül? 
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– Melyik autóbuszvonalon fekszik a település, és melyik vállalat bonyolítja 
le az utas- és áruszállítást, fuvarozást?  

– A közlekedés iránya és jelentősége a település életében. 
– Van- e vízi közlekedés, és minek köszönheti kialakulását? 
– Az utak és a közlekedés fejlesztésének távlata. 
 

b) A külföld 
 

– A település kapcsolatai az anyaországgal és más európai országokkal. En-
nek formái, nemei. 

– A külföld a település gazdasági, nemzeti, kulturális és egyházi életében. 
Testvér- és más jellegű kapcsolatok konkrét leírása. 

– Családi kapcsolatok a település és külföld között. 
– A település idegenforgalma. 
– A Tengerentúl a település életében. Gazdasági, kulturális, morális és vallá-

sos hatások, kölcsönös látogatás és ezek hatása a település életére. 
 

III. A település vallásrajza 
 

a) Gyülekezetrajz 
 

 

– Milyen vallású gyülekezetek vannak a településen, melyik egyházkerület-
hez, egyházmegyéhez tartoznak? 

– Mikor alapították? Az alapítás dokumentumai. Hány tagja van a gyüleke-
zetnek; a lélekszám változásai a népszámlálási adatok tükrében? 

– Anya-, társ- vagy leányegyház. Az utóbbi melyik anyaegyházhoz tartozott 
a múltban, és melyikhez most? Mióta vált leányegyházzá, és mi ennek az oka? 

– A gyülekezet története, ennek kiemelkedő eseményei és a levonható ta-
nulságok. 

 
A gyülekezet hivatalnokai 
 

 

– Lelkészek, segédlelkészek, tanítók, énekvezérek, patrónusok és gondno-
kok. 

– A mai és a régi díjlevelek előírásai. 
– A gyülekezet nagy támogatói, örökhagyók, adományozók és adományaik. 
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A gyülekezet intézményei 
 

– Az iskola. Mióta van felekezeti iskola? Rövid iskolatörténet, kiemelve a 
fontosabb eseményeket és megnevezve a forrást, az idevonatkozó dokumen-
tumokat, okiratokat. 

– Az iskola népessége és foka a különböző időszakokban. 
– Egyéb intézmények: árvaház, szegények háza, aggok menhelye, temetkezési 

segélyintézmények, gabonamagtár, gyülekezeti terem, kultúrház stb. Mióta van-
nak, szerepük és jelentőségük a gyülekezet életében? 
 
 A gyülekezet vagyona 
 

– A földbirtok: szántó, rét, legelő, erdő stb. hektárokban vagy katasztrális 
holdakban. Ezek eredete: adomány, vásárlás, földreform stb.  

– Ki kezeli, gondozza, a jövedelmét mire fordítják? 
 

Épületek 
 

– A gyülekezet parókiás épületei: mikor épültek, milyen karban vannak, 
rendeltetésük régen és ma? Mikor kerültek vissza az egyház, a gyülekezet tulaj-
donába? Iskolai, gazdasági épületek, magtárak stb.  

– A templom vagy templomok mikor épültek, mikor voltak felújítva? Stílu-
sa és pontos leírása, története; felíratok, faliképek, domborművek.  

– Templomi felszerelés, berendezés: szószékoltárok, padok, szobrok, fa-
munkák, orgona, szószékkorona, festett padok, padelők, mennyezet és kardíszí-
tés. Úrasztala, keresztelőkút, medence stb.      

– A harangok száma, feliratai. Ki mikor, kinek a költségén öntötte? Helyze-
tük a két világháború idején. 

– Szövött és hímzett kézimunkák az oltárok, a szószékek, a padelők, az úr-
asztala díszítésére. Kik mikor, miért adományozták? Áldozatkészségük emléke. 

– A klenódiumok száma, anyaga, feliratai, ajándékozói, eredetének ideje, 
művészeti és művészettörténeti jelentőségük, értékük. 

– Anyakönyvek, iratok, könyvek, jegyzőkönyvek, amelyek a gyülekezetek 
életét hozzák közel a mai emberekhez.  

– Bibliák, énekes- és imádságoskönyvek. 
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A temető 
 

– Hány és hol van, kiterjedése, fekvése? A régi és az új temetők állapota. Mi 
van a régi temető helyén? A jelenlegi temetőben hogyan temetkeznek: sorba, 
családonként vagy összevissza? 

– A koporsók fekvése, elhelyezése: kelet-nyugati irányú-e, ha nem, milyen 
és miért? 

– Fejfák, sírkövek régen és ma. Anyaguk, stílusuk, díszítésük, feliratuk. 
– Halott- és temetőkultusz régen és ma. 
– Temetőrend: kerített, gondozott, kerítetlen, gondozatlan. 
– Más vallásúak temetkezhetnek-e a temetőbe? Ha a gyülekezetnek nincs 

temetője, hova temetkeznek? 
 

Az egyes felekezetek hitélete a történelmi keresztyén egyházakban 
 

– Melyik egyház hitélete a legerősebb, mi ennek a magyarázata? 
– Milyen az egymáshoz való viszonyuk: békés, semleges, ellenséges? Ezek 

okai és következményei. 
 

A felekezetek szerepe a település közösségének életében 
 

– Művelődési, nemzeti és erkölcsi téren – iskolafenntartás, egyesületi élet, 
nemzetiség-megőrzés vagy átalakítás, erkölcs stb. 

– Társadalmi téren – milyen társadalmi rétegek tartoznak túlnyomóan az 
egyes felekezetekhez, van-e szerepük ezek ügyeinek felkarolásában? 

– A községi, városi politikában melyik felekezeté a döntő szó, és miért? 
– Közös összefogás példái az egyetemes egyházi érdekek és nemzeti vagy 

települési érdekek védelmezésében, a káros szenvedélyek és a bűnözés elleni 
küzdelemben.  

 
A szekták a település életében 
 

– Vannak-e szekták, mióta, mennyien, melyik szekta hódít és milyen hatás-
sal? 

– A szekták keletkezésének és elterjedésének okai. Melyik társadalmi réteg-
ből toborzódnak a hívek? Milyen hatást gyakorolnak a település lakosságára? 

– A felekezetek és a szekták, a szektások és a település lakosságának egy-
máshoz való viszonya. Hogyan tekinti őket a település? Eltűri, közömbös, lené-
zi, kiközösíti stb. 
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IV. A településre vonatkozó néprajzi ismeretek 

 
A település élete – különösen a falué – a legszorosabb összefüggésben van 

bizonyos tárgyakkal és jelenségekkel, melyek az emberek életéhez és környeze-
téhez tapadnak vagy azok kísérői. Ezek ismerete tehát a közösségi élet összete-
vőinek ismeretét is jelenti. Mi több: megismerésük egyenesen parancsoló jellegű 
lesz akkor, ha tudjuk, hogy ezek a tárgyak és jelenségek nemcsak a település 
emberének produktumai, hanem a nemzeti identitástudat őrzői és továbbadói 
is egyaránt, és így az ember legrejtettebb életének és érzelmeinek kijelentői. Igaz 
ugyan a Széchenyi által megfogalmazott tömbmagyarságra vonatkozó megma-
radás igéje: „nyelvében él a nemzet”, de mi lesz, mi legyen a szórványban élő 
magyarjaink gyermekeivel, akik alig vagy egyáltalán nem beszélik édes magyar 
nyelvünket, de még él bennük a magyarságtudat, vagy akik a legjobb esetben az 
elemi osztályokat végezhetik el magyarul, vagy magyarságukat már csak szoká-
saikban, dalaikban élik, élhetik meg. Ebből a szomorú nemzeti és nemzetközi 
tapasztalatokból levont tanulságokból kiindulva újra kell fogalmaznunk a meg-
maradás igéjét, hogy bár a nyelv az alapvető és elsődleges ismérv: Itt és most nyel-
vében és szokásaiban él, dalaiban és művészetében érez a nemzet. Ugyanis az elmúlt év-
tizedek magyartalanítási törekvéseiben az I–VIII. osztályokban folyó magyarta-
nítás, tanterv és az olvasókönyv is szinte csak a szellemi és tárgyi néprajz tanítá-
sa, esetleg gyűjtése, a tanórán vagy a diákkörökben való feldolgozása kapcsán 
nyújtott alkalmat annak, aki akarta, vagy aki ki tudta használni ezt a rejtett lehe-
tőséget, a tanulók, az ifjúság önismerete, környezete, nemzeti tudata kialakítás-
ban, formálásában, továbbfejlesztésében. Tehát valamely faluközösség életével 
kapcsolatos néprajz két ága: a tárgyi és szellemi néprajz nemcsak hogy mellőz-
hetetlen, hanem a közösségi élet összetevő tényezőivel egyenlő fontosságú, a 
környezet- és az önismeret egyik nélkülözhetetlen sarkköve. 

 
1. A település tárgyi néprajzából 

 
a) Az élelem. A gyűjtögető életmód emlékei 
 

– A növényi nyersanyag feldolgozása, tartósítása, tárolása, eszközei leírása, 
bemutatása: savanyítás, aszalás, sajtolás, malom, prés, mozsár stb. 

– Az ételek elkészítése, ételfajták: tűzgerjesztés, tűzszerszámok, tűzhely; sütő-
főző edények, szerszámok. 
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– A tej, tojás, vaj és méz; a növényi és állati eredetű ételek: levesek, saláták 
és zöldfőzelékek; kásák, pépek, lepények, rétesek, bélesek, perecek, fánkok stb. 
népünk konyháján. 

– A kenyér, kenyérkészítés és a kenyérsütő-szerszámok: merőlapát, szita 
vagy sziták, sütőlapát, szakajtó, vonó, harizsáló stb. 

– Italok és fűszerek. Vízszerző módok, fából faragott vízhordó és ivóeszkö-
zök, kutak, 

– A leghasználatosabb fűszerek és fűszertartók: paprika, bors, kakukkfű, majo-
ránna, hagyma, kapor, csombor, lestyán, zeller, petrezselyem, rozmaring, ecet 
és ecetkészítés, korpacibere; ételjárulékok: zsír, olaj, cukor, gyümölcsízfélék stb. 

– Tápláló és evőszerszámok – étrend. A tálalás ősi módja: az asztal, a szék, a tál, a 
tányér, a maguk készítette evőeszközök. A pohár és az ételhordó edények.  

– Az étrend. A patriarchális étkezés és ennek nyomai a mai étkezésben. Ki 
tálal, ki szegi meg a kenyeret? Étkezés előtti és utáni ima, mondóka. 

– Melyek az ünnepi étkezések, vendégségek alkalmai? Sátoros ünnepek, ke-
resztelő, konfirmáció, lakodalom, névnap, halotti tor, és az ezekhez kapcsolódó 
hagyományos ételek és italok, főétkek. 

 
b) Építkezés 
 

– Kezdetleges hajlékok: juhász, gulyás csőszkunyhók, emberi és állati menhe-
lyek. 

– A ház építőanyaga és építése: részei, tető, házfedés, házcsúcsok, tornác vagy 
ereszalja, ablak, ajtó, zár. A család vagy a közösség munkája a házépítésben, 
kaláka stb. 

– A lakóház belseje, tagozódása: egy helyiségű, szobás, konyhás, első- vagy há-
tulsóházas, és pitvaros lakások. A tűzhely, kürtő, füstelenítés. Nyári konyhák, 
sütőkemencék. 

– A gazdasági melléképületek, ezek berendezése, elnevezése. 
 

c) A bútorzat 
 

– A lakóház bútorai és ezek elrendezése: ágy, ágynemű, ágyvetés módja. 
– Szekrény és láda, sublót, pad és székfélék, asztal és típusai.  
– Fali téka, fülke, vakablak. Mit tartanak benne: rúd, fogas, tálas, ezek ré-

szei, mit tesznek rá, mit tartanak benne? 
– A gyermekbútor: bölcső, ringó, állópad, linga stb. 
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d) A fűtés és világítás 
 

– A tűzhely: nevük, anyaguk, alakjuk, díszítésük, alkatrészeik, fűtőanyaguk. 
– Világítóeszközök: világtartók és ezek neve. Mécsesek és fajtái, olaja, gyer-

tya, koppantó, böndő és szarulámpás, petróleumlámpák, lámpaolajok. Újabb 
lámpások. 

 
c) A viselet 

 
– A férfiak hajviselete, bajuszviselete, a szakáll. 
– A leányok, menyecskék, asszonyok hajviselete. 
– A női fejrevalók: kendők, párta, főkötők, kalap. 
– A férfi fejrevalók: sapka, kucsma, süveg, kalap. Kalapdíszek: pántlika, toll, 

bokréta. 
– Női ruhák: ing, pendely, kötény, muszuly, fersing, szoknya, blúz, rékli, 

derekas, pruszlik, viganó, vizitke, mellény, mellrevaló, bújka, condra. 
– A férfi ruhanemű: férfiingfajták, gatyák, vászonnadrág, guba, szűr, nya-

kas, dolmány, zeke, condra, szokmány, ködmön, bekecs, bunda; öv, nadrágszíj, 
tüsző, lábszíj; posztómente, nadrág, ujjas, kötény, surc. 

– A lábbeli és kesztyű: bocskor, papucs, cipő, bakancs, csizmafajták, sar-
kantyú. A kesztyű és anyaga, fajtái. A paccseny (paccsent)1. 

 
f) Ősfoglalkozások 
 

– Gyűjtögetés – mit, mikor, miért és kik végzik, végezték? 
– A vadászat emlékei, eszközei, szerszámai, anyaga. Csalétek, vadászjelvé-

nyek. 
– A halászat módjai és eszközei. 
– Az állattartás: nyáj, gulya, csorda, konda, őrizőik. 
– Legelő és legeltetés, itatás, terelés és terelő szerszámok, pásztorbot. Kifo-

gás, befogás, őrzés, számontartás, jegyek, bélyegek, betegségek, gyógyítás, igába 
törés; állatűző, terelő szavaik, kifejezések, szerszámok, építmények. 

– A takarmány fajtái, szárítása, szállítása, tárolása, szerszámainak neve.  
– A jászlas, istállózott állattartás, alom, almozás trágya. 
– A szőr és a gyapjú, hús, bőr, csont, szaru feldolgozása stb. 
– A földművelés. Gabonafajták. Talajjavító és -művelő eljárások, eszközök, 

szerszámok. 
– Eke, szántás, szántásfajták. Vetés, boronálás, gyomirtás és eszközei. 

                                                           
1 paccsent: posztóból készült burok, melyet télen a hideg ellen a lábbeli fejére húznak 
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– az aratás és eszközei, marok kéve, fél- és egészkalangya, pap. Aratóünne-
pély – búzakoszorú. A hordás és módjai, cséplés, nyomtatás. Csűr, asztag. 

– Kertgazdaság – gyümölcs- és szőlőművelés: szaporítási módok, metsző- és 
vágóeszközök. Szőlő és szőlőfajták, szüret. 
 
g) Teherhordás, közlekedés, járművek 
 

– Teherhordás emberi erővel. Út, híd, bot. 
– A híradás ősi kellékei, jelei, jelzései. A gyalogjárás és eszközei.  
– Vízi járművek, evezők. Szán, vontatójárművek fajtái, eszközei. 
– Taliga, kocsi, szekértípusok. Rakódás, befogás, hám és részei, szekér és 

részei. Ökörfogat, járom, lovaglás, nyereg részei. A kengyel, a sarkantyú. 
 

h) Mesterkedés – díszítőművészet 
 
– A fa- és csontfaragás anyaga, eszközei, díszítése és díszítőmotívumai.  
– A len-, kender-, gyapjú- és gyapotfeldolgozás, fonás, fonás és szövés. 

Anyaga, eszközei, szerszámai, technikája, díszítése és díszítőelemei.  
– A vászon-, a szűr- és a bőrhímzés. Anyaga, eszköze, mintakincse, techni-

kája. 
– A fazekasság és technikája, szerszámai, díszítőmotívumai. Központok. 
– A csipke elemei, fajtái, motívumai, technikák. 
– Fejfafaragás és technikája, méretei, típusai, motívumai. Kapuk, típusok. 
– Fémmunkák, ón- és ólomöntés, fémberakás, szegecselés, díszítőelemek. 
– Mézesbábosság: alakjai, formái és díszítőelemei. Viaszmunkák.  
– Kőfaragás. 
 

2. A település szellemi néprajzából 
 

a) A népköltészet a lírai, epikai és drámai hagyományok, oktató és alkalmi költészet 
 
– A település lírájából: a szerelmi és házasító dalok, hazafias dalok, katona-

nóták.  
– Betyárköltészet. 
– Pásztor-, halász-, földműves, béres, és mester dalok. 
– A világháborúk, a hadifogság, munkásdalok és a kommunizmus nótái. 
– Munkadalok, bor- és mulatódalok. 
– A település nótafái. 
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A település epikai költészetéből 
 

A mese: tündér-, tréfás, állat- és csalimesék. 
– A mesélés ideje, módja és alkalmai. A település mesefái. 
Mondák, regék, anekdoták, a helység történetéhez fűződő elbeszélések: hun-, 

honfoglalási, tatárjárási, Mátyás-, Rákóczi-, Szent László életéhez és tetteihez 
Szent László életéhez és tetteihez fűződő mondák, a helységekhez, várakhoz, 
templomokhoz fűződő mondák. 

– Utak, dűlők, hidak, hegyek, szakadékok, források, tavak, folyókhoz fűző-
dő legendák. 

– Kincsmondák. – Nemesség, címerek, szokások, felíratok mondái. 
– Krisztusról, Máriáról, az apostolokról és szentekről szóló mondák. 
– Az égből hullott tárgyak, állatok és növények mondái. 
– Család- és ragadványnevek mondái, magyarázatai. 

 

A település drámai hagyományaiból 
 

– Dramatikus gyermekjátékok: kiolvasók, regölés, betlehemezés, 
kolegyálás2, gergelyjárás, balázsolás, aranyos vízvitel, pünkösdi királynéválasz-
tás, énekes és nem énekes-felelgetős gyermekjátékok stb. 
 

Oktató és alkalmi költészetből 
– Dajkarímek, altató, szoptató és játszó versikék. Imádságok. 
– Gyermekversek, gyermekdalok, név- és egyéb csúfolok. 
– Szóhabarók, nyelvtörők, hangutánzók, játszóversek, szövegek. 
– Ünnepi, névnapi köszöntők, locsolóversek. 
– Bakarigmusok, köpülő- és fejőversikék, munkanóták, munkadalok. 
– Kortes-, bakter- és koldusversek. 
– A házasságkötés költészete: hívogatók, vőfély- és tálalóversek, itatórig-

musok, kurjantások, táncszók. 
– A halál költészete: halotti siratók, búcsúztatók, gazdamondókák, virrasz-

tóénekek, sírfeliratok, nevető fejfaköltészet. 
 

b) Közmondások, szólások, találós kérdések, szóláshasonlatok, indulatszavak  
  

– A település nyelvjárásbeli sajátosságai és beszédstílusa. 
– Névragozási, igeragozási, mondattani sajátosságok. A szótő változásai. 

Tájszavak, kifejezések. A köznyelvi eltérések leírása és ismertetése, nyelvjárás-
beli besorolása. 
                                                           
2 Kolegyálás–koledál: adománygyűjtés 
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– Hogyan beszél el, ír le vagy jellemez valamit a település embere, mit 
használ az érzéki és gondolati fogalmak kifejezésére, az idő érzékeltetésére? 
Képes beszéd, virágnyelv, előadásmód, bőbeszédűség, szűkszavúság konkrét 
példái. 

 
c) A település emberének zenéje és táncai 
 

– A szöveges zene szövege, verselése, dallam. 
– A hangszeres zene. Milyen a népi hangszerek használata a hagyományos, 

és milyenek találhatók ma a településen? Van-e valamilyen sajátságos hangsze-
rük, mikor játszanak rajta és mit? 

– Van-e parasztzenekar, cigányzenekar vagy újabb keletű zenekar? Ennek 
neme, elnevezése és hatása a település zenei ízlésére.  

– A táncok. Melyek az alkalomhoz kötött táncok. Gyermekjátékok, kör-
táncok, menyasszonytánc, gyertyás- és párnástánc, szakácstánc, kemencetánc, 
májusfatánc, magános és páros táncok, legényesek, csűrdöngölők stb. 

– Alkalomhoz kötött táncok. A csárdás és változatai, a polka, a keringő, a 
legújabb modern táncok. 

 
d) Babonás hiedelmek és eljárások, ezek magyarázata és cáfolata 
 

– Élelmiszerekhez és konyhaeszközökhöz fűződő babonák. 
– Ruházati tárgyakhoz fűződő babonák. Az épületek babonái.  
– A gazdálkodás és a foglalkozási ágak babonás hiedelmei. 
– Az emberi és állati betegségek babonás gyógyításai. 
– Az életkorral és a halállal kapcsolatos babonák. 
– Boszorkányok, boszorkánymesterségek, színek és számok babonája. 
– Szerelmi babonák és varázslások. 
– Állatbabonák, növények és fák babonaköre. 
– Az égitestekkel, időjárással kapcsolatos hiedelmek, babonák. 
– A jeles napok és a hozzájuk fűződő babonák. 

 
3. Az alkotó- és termelőmunkához, a családi élet eseményeihez  

és az év jeles napjaihoz fűződő népszokásokból 
 
a) Az alkotó- és termelőmunkához kapcsolódók 
 
– Tejmérés, aratóünnep, újkenyér ünnepe, napraforgóverés, szüret, újbor, 

tengerihántás, kendermorzsoló, fonó, fonalmosó, tollfosztó, disznótor stb. 
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b) A családi élet eseményeihez kapcsolódok 
 

– A keresztelő, konfirmáció, leánykérés, ágyvitel és lakodalom, esküvő, 
menyasszonytánc, hérészezés 3 , komatál; katonabúcsúztató, rukkoló bál stb.; 
András- és Katalin-nap, Szent Márton-napi szokások leírása. 

 
c) A naptári év jeles napjaihoz kapcsolódók 
 

– Újév, újévi köszöntők, aranyos vízhordás, ételek, szokások, babonák. 
Időjóslási módok.  

– Vízkereszt – háromkirályok ünnepe. A nappal kapcsolatos szokások és 
ezek leírása. Hiedelmek, babonák. 

– A farsang – szokások, köszöntők, maszkurák öltözete, alakoskodások, 
énekek leírása. Húshagyókedd – hamvazószerda. Farsangtemetés – bábégetés. 

– Tavaszi népszokások: március 12.: Szent Gergely napja – gergelyjárás. 
– Sándor, József, Benedek; március 25.: gyümölcsoltó Boldogasszony nap-

ja. 
– Húsvéti ünnepkör: nagypénteki szokások. Húsvétvárás, tojásfestés, locso-

lás leírása. 
– Április 24.: Szent György napja – a pásztorok ünnepe. 
– Május 1.: májusfaállítás szokása, jelképei, leírása. 
– Pünkösdi ünnepkör: áldozócsütörtök,  konfirmáció, pünkösd, pünkösdö-

lés leírása, felelevenítése. Csíksomlyói búcsú. Június 24.: Szent Iváni-éji tűzgyúj-
tás. 

– Szent László napja – június 27; búcsú, kórustalálkozó. Péter-Pál napja – 
június 29. 

– Augusztus 24.: a széki tatárbetörésre való emlékezés. 
– Szeptember 8.: Kisasszony napja – sínfalvi búcsú. Szeptember 29.: Szent 

Mihály napja. 
– Október 31.: a reformáció napja, az új bor ünnepe. 
– November 1–2.: mindenszentek és halottak napja. Leírása. 
– Karácsonyi ünnepkör: adventi koszorú, Mikulás, betlehemezés, kará-

csonyfa állítás, lucázás, regölés, kántálás, köszöntés és aprószentekelés, butykó-
húzás stb leírása. Karácsonyi asztal. Óesztendő kergetés.     

 
 

                                                           
3 Lakodalom utáni vasárnapon az ifjú párnál tartott vendégség, ajándékgyűjtés az ifjú pár 

részére, ill. ebbe adott ajándék 


