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Elô szó

„Énekelekalélekkel,deénekelekazértelemmelis.”

(Korinthusbeliekhez írt I. le vél 14:15)

„MertazegészföldkirályaazIsten:énekeljetekbölcsességgel.”

(Zsol tá rok köny ve 47/8)

El kop ta tott, gyak ran hasz nált köz hely ko runk em be ré nek vélt vagy va lós cél ta lan -

sá gá ban, re mény te len sé gé ben, mind eb bôl kö vet ke zô en hi tet len sé gé ben ke res ni lelki

és szel le mi ne héz sé ge i nek okát. Prob lé mák van nak, de ne mi gen volt olyan kor tör -

té nel münk fo lya mán, amely ne így vé le ke dett vol na ma gá ról.

In té ze tünk há rom al ka lom mal ren de zett kon fe ren ci át a val lá sos ság XXI. szá za di

ér tel mez he tô sé gé rôl, mi ben lé té rôl és ha tá sá ról. A 2017. esz ten dô a re for má ci ó ra

va ló em lé ke zés ide je volt. A re for má ció nem csak a ke resz tény ség meg újí tá sa, ha nem

az em be ri gon dol ko dás és ön ér té ke lés sza bad sá gá nak ki vi rág zá sa is. Lut her Már ton

fel lé pé se nyo mán reményteli le he tô sé get kap tunk ar ra, hogy sza bad sá gunk új mó -

don va ló ér vé nye sí té sé vel for dul junk a Te rem tô höz.

Mind eh hez nem csak meg fe le lô li tur gi kus kel lé kek kel le nek, ha nem az azo kat se -

gí tô, dí szí tô, gyak ran ér tel me zô mû vé szi al ko tá sok, ame lyek a sze met, fü let gyö nyör -

köd te tik. Ilye nek a tör té ne lem min den kor sza ká ban szü let tek. Va jon a XXI. szá zad

em be re mi lyen ös vé nye ken sze ret ne el jut ni a Te rem tô kö zel sé gé be? Segítenek-e

eb ben a mû vé szet al ko tá sai, a szak rá lis ze ne, a temp lom épí té szet? Ér de mes ar ra is

fi gyel ni, hogy a nép mû vé szet ben ho gyan él az egy ház üze ne te.

So ro za tunk má so dik ré szé ben a kü lön fé le szak te rü le tek ha tá sát vizs gál tuk. Ar ra

ke res tük a vá laszt, hogy van-e be fo lyá sa az em ber lel ki jó ér zé sé re azok nak a mû -

vé sze ti al ko tá sok nak, ame lyek val lá sos kö zeg ben ér vé nye sül nek.

A hit ön ma gá ban lel ki táp lá lék, or vos ság, vi gasz, ám ha a val lá sos élet esz kö zei

a mû vé sze tek kö zel sé gé ben, vagy azok kal együtt je len nek meg, ha tá suk meg több -

szö rö zôd het. Ez leg egy sze rûb ben a kü lön fé le pszi cho te rá pi ás for má kon mér he tô és

vizs gál ha tó. A nép ze ne ôsi mo tí vu mai, ter mé sze tes for mái is épít he tik, gyógy ít hat -

ják a lel ket. A míves, ko moly szak mai és mû vé szi ér té ket hor do zó mû tár gyak, a mo -

dern, de a ré gi re is fi gye lô temp lom épí té szet is je len tôs ha tá sú.

A kö zös gon dol ko dás sal cé lunk az volt, hogy ki de rít sük, va jon a tar ta lom (ese -

tünk ben a ke resz tény hit) vagy az esz kö zök (mû vé sze ti je len sé gek, ter mé kek) hasz -

ná la ta a fon to sabb. Mennyi re kell be le mé lyed ni az egyik vagy a má sik ol dal ba?

Van-e rang sor, az az ha té ko nyabb-e az egyik ol dal a má sik nál? Be szél ge té sünk má -

sik vo na la a tér és az idô ha tá sa a val lá si el mé lyü lés re. A te ret a kép zô mû vé szet,

az idôt a ze ne de ko rál ja a mos ta ná ban di va tos bonmot sze rint. Kér dés az is, hogy

ko runk val lá sos ese mé nye i nek szín te re és akusz ti kus tar tal ma ho gyan ala kul, mer -

re tart, il let ve kell-e, le het-e be fo lyá sol ni a vál to zás fo lya ma tát.

Har ma dik ál lo má sun kon a nép rajz tu do mány mind ezek re vo nat ko zó ered mé nye it,

ku ta tá sa it von tuk be a kör be. „A né pi val lá sos ság nem más, mint a hit nek egy meg -



ha tá ro zott kör nye zet kul tu rá lis ele me i bôl táp lál ko zó ki fe je zô dé se, amely ele ven és

ha té kony mó don ér tel me zi és von ja kér dô re a részt ve vôk ér zé keny sé gét” – mond -

ta II. Já nos Pál pá pa az Is ten tisz te le ti és Szent sé gi Kong re gá ció ple ná ris ülé sé hez

in té zett üze ne té ben 2001. szep tem ber 21-én. A „nép nek” ne ve zett tár sa dal mi ré -

teg össze té te lé nek vál to zá sá val együtt mó do sul an nak kul tú rá ja is. És e te kin tet ben

ál lan dó an „úton” va gyunk, va gyis fo lya ma tos a vál to zás.

El sô sor ban a XXI. szá zad ele jén ta pasz talt je len sé gek re fi gyel tünk, azt vizs gál va,

ho gyan ma rad nak meg bi zo nyos ele mek, il let ve ezek mi ként vál toz nak az esz té ti kai

kör nye ze tük kel együtt. Igye kez tünk egy re közelebb jut ni an nak a ti tok nak a meg -

fej té sé hez, amely a len ti és a fen ti vi lá got össze kö tô cse lek mé nyek mö gött rej lik.

Mennyi re fon tos a klasszi kus val lá sos ság, az az az egy ház in tel me i nek pon tos

be tar tá sa, a val lá sos cse lek mény tár gyi kel lé ke i nek au ten ti kus vol ta, avagy változ -

(hat)nak-e szo ká sa ink, kör nye ze tünk? „A hit pe dig a re mény lett dol gok nak va ló sá -

ga, és a nem lá tott dol gok ról va ló meg gyô zô dés” (Zsi dók hoz írt le vél 11,1) – sok

segít sé get kap ha tunk min den na pi éle tünk ben e meg gyô zô dés bôl.

FehérAnikó
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Fü zes Ádám

Istenbeszélgetôtársai
Egyházitanításanépivallásosságról,jámborságról

A val lás-nép-mû vé szet triádja el sô két tag já nak köl csön ha tá sát vizs gál ja az a 2002-

ben meg je lent szent szé ki do ku men tum, amely össze fog lal ja az Egy ház ta pasz ta la tát

és ta ní tá sát, irány el ve it a né pi jám bor ság gal kap cso lat ban. A nép Is ten igé jé nek hall -

ga tó ja, és mint ilyen, Is ten be szél ge tô tár sa. Ezért val lá si meg nyil vá nu lá sai akár az

ün nep lés ben, akár új ki fe je zés for mák (éne kek, tár gyak) lét re ho zá sá ban mind e kap -

cso lat ré szei, ame lye ket nem furcsálkodva, ha nem nyi tot tan kell fo gad ni. „A né pi

jám bor ság és a li tur gia di rek tó ri u ma” se gít sé gé vel fog lal juk össze, mit gon dol, ho -

gyan tá mo gat ja és mi ben sza bá lyoz za Is ten be szél ge tô tár sa i nak meg nyil vá nu lá sát

az egy ház.

A ka to li kus egy ház ez irányú ta ní tá sá val kap cso lat ban ta lán elég a II. Va ti ká ni

Zsi nat li tur gi kus kons ti tú ci ó já ig vissza nyúl nunk, amely a 13. pont já ban fog lal ko zik

a né pi jám bor ság gal:

A ke resz tény nép áhí tat gya kor la tai, föl té ve, hogy meg fe le lnek az egy há zi tör vé -

nyek nek és sza bá lyok nak, na gyon aján lot tak, fô leg, ha az Apos to li Szent szék

ren de li el azo kat.

Kü lön le ges meg be csü lést ér de mel nek az egyes rész egy há zak is ten tisz te le ti cse -

lek mé nyei, ha azo kat a püs pö kök ren del ke zé sei alap ján, a szo ká sok és tör vé nye -

sen jó vá ha gyott szer tar tás köny vek sze rint vég zik.

Fon tos azon ban, hogy ezek az áhí tat gya kor la tok al kal maz kod ja nak a li tur gi kus

idôk höz, le gye nek össz hang ban a li tur gi á val, mint egy ab ból fa kad ja nak és ar ra

ké szít sék föl a né pet; a li tur gia ugyan is ter mé sze té nél fog va messze min den áj -

ta tos ság fö lött áll.

A li tur gi kus kons ti tú ció vég re haj tá sá ra, egyes pont ja i nak rész le te zé sé re több do ku -

men tum szü le tett, elég csak az inkulturációról szó ló ra gon dol nunk. Ezek so rá ba

illesz ke dik be a Né pi jáborság és li tur gia cí mû di rek tó ri um is.

Adirektóriumelkészülésénekútja

Az Is ten tisz te le ti és Szent sé gi Fe gyel mi Kong re gá ció 1989 no vem be ré ben ál lí tott

fel egy ku ta tó cso por tot, coetust a né pi jám bor ság gal fog lal ko zó do ku men tum

össze ál lí tá sá ra. Ez a coetus elô ször 1989. de cem ber 16-án ült össze, majd ha vi egy

szom ba ti na pot töl töt tek kö zös ta nács ko zás sal.1 Az elô ké szí tô cso port relátorve ze -

tô je és egy személyben fá rad ha tat lan tit ká ra Achille Maria Triacca szalézi szer ze tes

9
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volt. Tag jai kö zött ta lál juk Antonio Pistoiát, la za ris ta szer ze test és az Ephemerides

Liturgicae fô szer kesz tô jét, Manlio Sodi szalézi pro fesszort, Jesús Castellano Cervera

kar me li ta pro fesszort, va la mint Silvio M. Maggiani és Ignazio M. Calabuig szer vi ta

pro fesszo ro kat.2

A szak ér tô cso port tag jai ta nul má nyoz ták a né pi jám bor ság je len sé ge it, ja vas la -

to kat dol goz tak ki a lel ki pász to ri élet re vo nat ko zó an. Fon tos szem pont juk volt, hogy

meg fe le lje nek a li tur gi kus kons ti tú ció 13. pont já nak, egy szer smind se gít sé get és

vá laszt ad ja nak a lel ki pász tor ko dás ban mû kö dô pap ság sok fé le el vá rá sá nak. Mind ezt

úgy akar ták ten ni, hogy ma guk és maj da ni ol va só ik is el iga zod ja nak a né pi jám bor -

ság és a né pi val lá sos ság kö zött.3

A ha vi gyû lé sek 1993 ok tó be ré ig tar tot tak, ami kor a már majd nem vég le ges szö -

veg ter ve ze tet meg al kot ták, ame lyet 1995 no vem be ré ben utol só ülé sü kön a kong -

re gá ció szá má ra át ad tak. A 278 pont ba fog lalt do ku men tum mi e lôb bi ki a dá sát kér -

ték a dikasztériumtól, amely nem ha bo zott hat év múl va, 2001 szep tem be ré ben

ple ná ris ülé sén el fo gad ni az ad dig vég re haj tott ja ví tá sok kal, el len ôr zé sek kel együtt.

A di rek tó ri um vé gül 2002-ben je lent meg.4

Az elô ké szí tô mun ká la tok fô szem pont jai a do ku men tum szer ke ze té bôl is ki tûn -

nek, az egyik szak ér tô eze ket a kö vet ke zô kép pen fog lal ta össze: tö re ked tek hû sé ges -

nek len ni a Sacrosanctum concilium kez de tû zsi na ti kons ti tú ci ó hoz, egy részt a li tur gia

el sôbb sé gé nek biz to sí tá sá val, más részt a li tur gi á nak és a né pi jám bor ság nak az ere -

de ti össze han go lá sá val. Ezt az el vet szol gál ta a fo ko zott fi gye lem a bib li kus ere det re,

a ke resz tény imád ság szent há rom sá gos szer ke ze té re és az áj ta tos sá gok he lyes és

mély egy ház ta ni meg fe le lé sé re.5

Kifejezésekanépijámborsággalkapcsolatban

Már az elô ké szí tô mun ká la tok so rán szük sé ges nek lát szott, hogy a szak ér tôk bi zo -

nyos fo gal ma kat vi lá go san meg kü lön böz tes se nek egymástól. Ezek a kö vet ke zôk:

Népivallás (religione popolare): Ez a mar xis ta szó hasz ná lat sze rint az al sóbb osz -

tá lyok val lá sát je len ti a hi va ta los, in téz mé nyes val lás sal szem ben.6

Népihit (fede popolare): A nép hi te azt a hi tet je len ti, amely a val lás ta ní tá sá ból

az egy sze ri em ber ben le csa pó dik, meg je le nik.7

Népivallásosság (religostità popolare): A né pi val lá sos ság azt je len ti, aho gyan 

a nép ki fe je zi, meg éli hi tét. A Di rek tó ri um a min den nép kul tú rá já ban meg je le nô

val lá sos di men zi ót fe je zi ki ez zel, amellyel a nép a más vi lág ra, a ter mé szet re, a tár -

10

2 CALABUIG, Ignazio: Criteri ispiratori del „Direttorio su pietà popolare e li tur gia” = Rivista Liturgica 89,
2002, 916.

3 SODI: i. m., 538.

4 Uo.

5 CALABUIG: i. m., 917–922.

6 SEMERARO, Cosimo: Lettura e interpretazione della pietà popolare. Forme e sviluppi della pietà popolare.
La prospettiva storica = Salesianum 65, 2003, 448.

7 SEMERARO: i. m., 448.



sa da lom ra és a tör té ne lem re te kint, be lô le szin té zist al kot va. Ez azon ban nem fel -

tét le nül ke resz tény, nem min dig áll a ki nyi lat koz ta tás ta la ján.8 Sok szor ta lá lunk

benne szinkretista ele me ket.

Népijámborság (pietà popolare) alatt már az 1974-es Püs pö ki Szi nó du son Piro -

nio bí bo ros a kö vet ke zôt ér tet te: „az a mód, ahogy a ke resz tény ség be le tes te sül 

a kü lön fé le kul tú rák ba és né pek be, ahogy meg éli és gya ko rol ja hi tét a nép”.9 A Di -

rek tó ri um így de fi ni ál ja: „azo kat a kö zös sé gi vagy ma gán jel le gû is ten tisz te le ti meg -

nyil vá nu lá so kat je len ti, ame lyek a ke resz tény hi ten be lül több nyi re nem a szent

litur gia ele me i vel nyer nek ki fe je zést, ha nem kü lön bö zô olyan for mák ban, ame lyek

egy nép, egy nem ze ti ség és ezek kul tú rá ja ho zott lét re”.10

Jámborságigyakorlat (pio esercizio) a di rek tó ri um sze rint mind azok a jám bor gya -

kor la tok, ame lyek össz hang ban áll nak a ke resz tény ki nyi lat koz ta tás sal és a li tur giá -

val. Eze ket ja va sol hat ja a Szent szék, a me gyés püs pök, le het az adott he lyi egy ház

ôsi ha gyo má nya. Az egy há zi tör vénnyel össz hang ban ál ló, jog sze rû en jó vá ha gyott

szo ká sok alap ján és meg fe le lô köny vek bôl zajlanak.11

Áhítat (devotio) meg ne ve zést hasz nál a di rek tó ri um a külsôdleges jám bor sá gi

gya kor la tok meg ne ve zé sé re, egy-egy szer tar tás, ima, szö veg, gesz tus je lö lé sé re.12

A ter mi no ló gia tör té ne té hez tar to zik, hogy VI. Pál pá pa 1975-ben az Evangelii nun-

tiandi apos to li buz dí tá sá nak 48. pont já ban né pi val lá sos sá got em lí tett. II. Já nos Pál

1979-ben ki adott Catechesi tradendae apos to li buz dí tá sá nak 54. pont já ban a né pi

jám bor ság ki fe je zést hasz nál ta. Az 1983-ban meg je lent Aperite portas Redemptori

bul lá já nak 3. pont já ban a né pi jám bor sá got em lí ti, amely se gí ti a hí ve ket, hogy kap -

cso lat ba ke rül je nek Is ten nel. Az 1988-ban meg je lent Vicesimus quintus annus és az

1983-as új Egy há zi Tör vény könyv 1234. ká non ja szin tén né pi jám bor sá got em lít.

A Ka to li kus Egy ház Ka te kiz mu sa 1674–1676. szá mai né pi val lá sos ság ról be szél nek,

míg az 1679. pont né pi jám bor ság ról, kö zel azo nos ér te lem ben hasz nál va a két ki -

fe je zést. A li tur gi kus kons ti tú ci ó hoz 1994-ben ki adott 4. inst ruk ció, a Varietatis

legitimae 45. pont já ban né pi jám bor sá got em lít.13

Kü lön ér de kes ség, hogy a ki fe je zé se ket be ve ze té sé ben olyan jól tisz tá zó Di rek -

tó ri um elé il lesz tett pá pai üze net a né pi val lá sos sá got hasz nál ja a né pi jám bor ság

ér tel mé ben, a kö vet ke zô kép pen ha tá roz va meg azt: „a hit nek egy meg ha tá ro zott

kör nye zet kul tú rá já nak ele me i bôl táp lál ko zó ki fe je zô dé se, amely élô és ha té kony

mó don ér tel me zi és von ja kér dô re a részt ve vôk fo gé kony sá gát”. Manlio Sodival, aki

a Di rek tó ri um egyik szer kesz tô je volt, 2002 áp ri li sá ban volt sze ren csém sze mé lye -

sen ta lál koz ni. Ak kor je lent meg fris sen a kö tet, ô pe dig a pá pai irat hely te len ter -

mi no ló gi á ját az zal ma gya ráz ta, hogy a fe le lôs kong re gá ció sem mit sem ér tett meg

a fel ter jesz tett mû bôl, hi szen még elô szót sem tud tak hoz zá ír ni.
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10 Di rek tó ri um, 9. 

11 Di rek tó ri um, 7. 

12 Di rek tó ri um, 8. 

13 SEMERARO: i. m., 449.



A ter mi no ló gi á val kap cso lat ban a ma gyar ki a dás szer kesz tôi ko moly gond dal

talál ták ma gu kat szem ben. A ma gyar fül szá má ra leg in kább a né pi val lá sos ság szó

cseng a leg el fo gad ha tób ban, azon ban en nek hasz ná la tát a be ve ze tô meg aka dá lyoz za.

A pietà szó for dí tá sá ra (la tin pieatas) kí nál ko zott az áhí tat, jám bor ság, ke gyes ség.

Azon ban a má sik fo ga lom, a szin tén pietas gyö ke rû pio esercizio kép zé se mi att vé gül

a jám bor ság ma radt meg, és je lent meg jám bor sá gi gya kor lat né ven. Az áhí tat szó

pe dig a devotio for dí tá sa ként rögzült. Jól le het egyik szó sem hasz ná la tos a ma gyar

köz nyelv ben, mo dern nek pe dig nem ép pen mond ha tók, re mél he tô leg a ter mi no ló -

gi ai pon tos ság meg kö ve tel te kü lönb ség té tel leg alább a ma gyar szak nyelv ben el fo -

ga dot tá vá lik.

Anépijámborságjellemzôi

A né pi jám bor sá got alap ve tô en spon ta ne i tás jel lem zi, mert nem annyi ra töp ren gés -

bôl, fon tol ga tás ból fa kad, ha nem sok kal in kább kre a ti vi tást ho zó ér zel mek van nak

mö göt te. Jel lem zi az ün ne pé lyes ség, mert jel lem zô en el akar tér ni a hét köz na pi élet

ru tin já tól. Nagy vágy van benne a transz cen den cia fe lé, szí ve sen ke re si az ész ér vek

fe let ti, ter mé szet fe let ti ta pasz ta la tot. Az em lé ke zés és a meg osz tás a kö zös sé gi élet

sa ját ja: a né pi jám bor ság ban a sa ját meg élt hit ta pasz ta la tát ele ve ní ti fel az em ber,

és ül te ti azt át kö zös sé gi gya kor lat tá.14

VI. Pál pá pa Evangelii nuntiandi apos to li buz dí tá sá nak 48. pont já ban (1975. XII.

8.) a né pi val lá sos sá got úgy jel le mez te, mint ami a nép Is ten-ke re sé sé nek hi te les

kife je zô dé se. Ezt ré geb ben el hall gat ták, most új ra fel kell fe dez nünk, mert benne

hi te les szomj je le nik meg Is ten után, a hi tet nagylelkûen és ál do zat ké szen fe je zi ki,

se gí ti meg ta pasz tal ni Is ten sze re tô és atyai je len lé tét, va la mint a min den na pi ke -

reszt hor do zá sunk ban is tár sunk ká sze gô dik.15

II. Já nos Pál pá pa a Catechesi tradendae (1979. X. 16.) 54. pont já ban fel hív ta 

a fi gyel met a jám bor sá gi gya kor la tok nagy kateketikai ér té ké re. Olyan ér té kek hez

és tit kok hoz se gí ti közelebb az em be re ket, mint Is ten sze re te te és ir gal ma, Krisz tus

meg tes te sü lé se, ke reszt je és fel tá ma dá sa, a Szent lé lek mû kö dé se, a túl vi lág tit ka,

az evan gé li u mi eré nyek gya kor lá sa.16

A né pi jám bor sá got több vád és fél re ér tés öve zi. Ezek kel szem ben le kell szö -

gez nünk, hogy a né pi jám bor ság nem egy sze rû en a dé li né pek vér mér sék le té nek

ter mé ke, ha nem min den nép nél meg van. Nemcsak az al sóbb nép osz tá lyok és a tár -

sa da lom pe re mén élôk val lá sos sá ga, ahogy a szo ci o ló gu sok mond ják, ha nem min den

szin ten meg ta pasz tal ha tó. A né pi jám bor ság nem az éret le nek és in fan ti lis ok val lá -

sos sá ga, ahogy a szo ci o ló gu sok mond ják, ha nem a legeredetibb, tel jes élet bôl fa ka dó

meg nyil vá nu lás. Nem a hi va ta los val lás tól va ló el ide ge ne dés ter mé ke, ahogy a sze -
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Salesianum 65, 2003, 457.

16 AMATO: i. m., 458.



kularista ér tel me zés mon da ná, ha nem a val lá si élet kre a ti vi tá sa a ma ga na gyon

embe ri mód ján. Vé gül nem is a fáj da lom szociopolitikai ki ál tá sa, ahogy mar xis ták

né zik, ha nem az ál ta lá nos üd vös ség igé nye.17

A né pi jám bor ság ala nya az „ige hall ga tó ja” (Karl Rahner ki fe je zé sé vel), a nép, aki

ez ál tal Is ten be szél ge tô tár sa lesz, fi gyel ve rá a hit pár be szé dé ben. A poszt mo dern

kor ban az antiintellektualizmus, a szen ti men ta liz mus a jel lem zô, ami kor az em be -

rek in kább az esz té ti kát, mint azt eti kát ke re sik, in kább von zód nak az al ter na tív

spi ri tu a li tás ok hoz, mint a ke resz tény lel ki ség hez, ahol fel ma gasz tal ják az egot. Eb -

ben a tár sa da lom ban a né pi jám bor ság ha té kony pe da gó gia le het a hit re, Is ten és az

Egy ház kö zös sé gé re, hi dat ké pez het a mo dern em ber és az ôsi val lá sunk kö zött.18

A né pi jám bor ság ki fe je zô dik az imád ság nyel vé ben, kü lön fé le egy sze rû en meg -

fo gal ma zott imád sá gok ban. A li tur gi kus al kal mak is te ret ad nak e jám bor ság nak,

gon dol junk a triduumokra, novénákra stb. A li tur gi án kí vü li, úgy ne ve zett paralitur -

gikus je len sé gek ma guk nak az áhí ta tok nak a szín he lyei. Fizikális meg nyil vá nu lá sai

kö zé tar toz nak a ma is nép sze rû za rán dok la tok, a fel aján lá sok, le gye nek ezek ex-

voto tár gyak vagy fo ga dal mi ado má nyok. A test re meg szen te lô je lek is ke rül het nek,

pél dá ul gyû rû vagy ska pu lá ré for má já ban.19

ADirektóriumcélja:amûvészetésanépijámborságösszehangolása

Kon fe ren ci ánk fó ku szá ban a né pi val lá sos ság, il let ve az itt tár gyalt né pi jám bor ság

és a mû vé szet kap cso la ta, köl csön ha tá sa áll. A ka to li kus lel ki ség tör té ne té ben és je le -

né ben is nagy sze re pe van a szen tek – mint a je len leg élô egy ház ta gok nagy mennyei

csa lád já nak – áb rá zo lá sa, amely se gí ti a meg fe le lô Is ten -kép és egy ház kép ki ala ku -

lá sát, ugyan ak kor na gyon ve szé lye sek is le het nek a hely te len áb rá zo lá suk, pon to -

san ezen Is ten- és em ber kép tor zu lá sa mi att.

A ké pek kel kap cso lat ban na gyon fon tos az, hogy bár mi is le gyen azok ih le tô je,

bár ki is le gyen al ko tó ja, azok le gye nek egy ség ben a lex credendivel, a hit sza bá lyá -

val. A Di rek tó ri um 18. pont ja így ír er rôl:

Ezek re is ér vé nyes az alap elv, amely Krisz tus, a Szûz anya és a szen tek ké pe i nek

hasz ná la tát sza bá lyoz za a li tur gi á ban, ame lyet an nak tu da tá ban, hogy „a kép

irán ti tisz te let az áb rá zolt sze mély re vo nat ko zik”20, az Egy ház ha gyo má nyo san

kép vi sel és vé del mez. A temp lo mok iko nog rá fi ai prog ram ja szem pont já ból21 – a hit

igaz sá gai, ezek hi e rar chi á ja, a szép ség és a mi nô ség te kin te té ben – a szük sé ges

szi gor nak meg kell je len nie a sze mé lyes és ma gán jel le gû áhí tat ra szánt ké pek -

ben és tár gyak ban is.
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A Di rek tó ri um fi gyel mez te ti a püs pö kö ket és a pa po kat az Egy há zi Tör vény könyv -

ben22 is le írt kö te les sé gük re: ôr köd je nek, hogy az egyes sze mé lyek ál tal tisz telt áb -

rá zo lá sok ne ke rül hes se nek meg fe le lô vizs gá lat és mér le ge lés nél kül nyil vá nos tisz -

te let re, il let ve a hí vek szá má ra ha za vi he tô sok szo ro sí tott pél dá nyok ra (pél dá ul

szent kép, me dál, kis szo bor).

A ke resz tény né pi jám bor ság sok szor ké szen kap ele me ket az inkulturációs fo -

lya mat ban. A Di rek tó ri um 92. pont ja le szö ge zi, hogy egy nép sa já tos nyel ve ze te,

ze né je, mû vé szi ki fe je zés mód ja nem le het aka dá lya egy jám bor sá gi gya kor lat adap -

tá ci ó já nak, azon ban ez il lesz ked jék a ke resz tény hit hez. Az inkulturáció nem le het

al ka lom az egyénieskedésre, és nem jó, ha en nek kap csán szinkretista ele mek ke -

rül nek be a ke resz tény val lás gya kor lat ba. Ezért fon tos, hogy a püs pö kök, a ren di

elöl já rók, nem ze ti szin ten pe dig a püs pö ki kon fe ren ci ák vizs gál ják fe lül a nyil vá nos

jám bor sá gi gya kor la to kat.

A szent ké pek prob le ma ti ká já ról így ír a Di rek tó ri um 243-as pont ja:

A szentké pek egya ránt be le tar toz nak a szent je lek és a mû vé sze tek ha tó su ga rá -

ba. „A mély val lá sos ság ról ta nús ko dó mû vé sze ti re me kek gyak ran vissza tük rö -

zik az Is ten tôl ere dô és az Is ten hez ve ze tô szép sé get.”23 Mind azon ál tal a szent

áb rá zo lás el sôd le ges funk ci ó ja nem az, hogy esz té ti kai él ve ze tet nyújt son, ha nem

hogy be ve zes sen a misz té ri um ba. [...]

A né pi jám bor ság ked ve li a szentké pe ket, ame lyek sa ját kul tú rá juk nyo ma it hor -

doz zák; a re a lisz ti kus áb rá zo lá sok, a könnyen meg ha tá roz ha tó ala kok, a kü lön -

bö zô meg je le ní té si for mák, ame lyek ben fel is mer he tôk az em be ri élet össze te vôi:

a szü le tés, a szen ve dés, a há zas ság, a mun ka, a ha lál. Mind azon ál tal ke rül ni kell,

hogy a val lá sos mû vé szet a ki zá ró la gos oleográfiában nyil vá nul jon meg: kul tu -

rá lis ko rok tól füg gô en az iko nog rá fia, a li tur gi kus mû vé szet és a ke resz tény mû -

vé szet kö zött köl csö nös vi szony áll fenn.

Szabályozhatja-eavallásanépmûvészetét?

A fen ti ek bôl ki tû nik, hogy a nép spon tán, szak rá lis té má ban va ló mû vé szi meg nyil -

vá nu lá sa it ér ték nek te kin ti nem csak a nép rajz, ha nem az egy ház is. Azon ban egy

adott val lás – ese tünk ben a ke resz tény ség –, ami kor a hit tar tal mát, Is ten sze mé -

lyét és egyéb szent sze mé lye ket vagy szent tör té né se ket áb rá zol ják, ar ról köl te mé -

nyek, éne kek, imád sá gok szü let nek, ak kor kö te les sé gé nek ér zi, hogy min dezt a hit

ki nyi lat koz ta tott tar tal má val, a Szent írás sal és az egy ház ta ní tá sá val össze ves se, és

a hit egy sé gén, tisz ta sá gán ôr köd jék.

Ezért a val lás nem csak ih le tô je a né pi mû vé sze tek nek, ha nem a kul ti kus hasz ná -

lat ba vé tel kor hi te le sí tôi en nek, így nem kell bi zony ta lan ság ban len nie a fel hasz ná -
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ló nak, hogy csak né pi vagy keresztyény-e a tar ta lom, amellyel ta lál ko zik. Egyes

ese tek ben se gít el dön te ni a kér dést, hogy csak az egyé ni íz lé sé vel, vagy pe dig az

egész sé ges hit ér zé ké vel is el len té tes egy-egy né pi jám bor ság ból fa ka dó al ko tás.

A val lás-nép-mû vé szet triád te hát nem egy há rom ol da lú le szû kí tést je lent el sô -

sor ban, ha nem egymást gaz da gí tó, több ol dal ról meg vi lá gí tó köl csön ha tást je lez,

ami vel oko san és jól él he tünk, mind annyi unk és az egész anya szent egy ház ja vá ra.
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Lo vász Irén

Vallásésmágia,imaésráolvasás
Azarchaikusnépiimádságokmûfaji,tipológiaikérdéseiErdélyiZsuzsannamunkásságában

Ez a ta nul mány ar ra tesz kí sér le tet, hogy Er dé lyi Zsu zsan na mun kás sá gá ban ki mu -

tas sa azo kat a fo lya ma to kat, szem pon to kat, ame lyek a ha tal mas szö veg anyag vá -

lo ga tá sát, ren de zé sét se gí tet ték. Az a fô kér dés, hogy mi lyen for mai, motivikai és

funk ci o ná lis je gyek alap ján cso por to sí tot ta a ku ta tószö ve ge ket, és hogy esze rint

me lyek az ar cha i kus né pi imád ság mû faj sa já tos sá gai és al cso port jai.

Er dé lyi Zsu zsan na élet mû vé nek egyik sa já tos sá ga a fo lya ma to san meg újul ni tu dó

önreflexív ku ta tói ma ga tar tás. Ez az at ti tûd a né pi imád sá gok és más folk lór mû fa jok

kö zöt ti ha tár meg hú zá sát, a val lá si, nép raj zi szö ve gek mû fa ji be so ro lá sát is érin ti.

Mu tat ják ezt a né pi imád sá gok gyûj te mé nyé nek el sô ki a dá sát hu szon öt év vel ké -

sôbb kö ve tô kö tet ben írott szer zôi meg jegy zé sek is, pél dá ul: „Ma már tu dom, hogy

a fi lo ló gia szem pont jai nem azo no sak a nép föl fo gá sá val. Ami sze rin te össze tar to -

zik, azt nem sza bad szétszabdalni...”1 „A nép tu da tá ban az imád ság és a rá ol va sás

azo no sí tá sa szin te ter mé sze tes, hi szen mind ket tô ere de te a szó kü lön le ges, a ter mé -

szet fö löt ti ha tal mak be fo lyá so lá sá ra is al kal mas ere jé be ve tett hit...”2 „A gyógyí tó,

az ar cha i kus, az egy há zi imák jól meg fér tek egymással egy boly ban. A né pi tu dat

nem ta gol ta ôket par cel lák ba, mi ként a rend sze rek ben gon dol ko dó tu do mány...”3

Ilyen és ha son ló fel is me ré sek ki mon dá sá hoz terepmunkái so rán és a gyûj tött

anyag fel dol go zá sa után fo lya ma tos, önreflexív kér dés fel ve té sek kel ju tott el. Kuta -

tásmódszertani és ku ta tás eti kai szem pont ból is fi gye lem re mél tó az ef fé le hoz zá -

ál lás, amely az emicés eticszem pon tok vi lá gos el ha tá ro lá sá val, de azok együt tes

fi gye lem be vé te lé vel jel le mez he tô. Az emicés etic ter mi nu sok az ant ro po ló gi ai és

ál ta lá ban a tár sa da lom- és vi sel ke dés tu do má nyi szak iro da lom ban az em be ri vi sel -

ke dés ér tel me zé sé re irá nyu ló két fé le at ti tûd re vo nat koz nak.4 Ez a dichotómia két -

fé le te rep mun ka-fel dol go zást, két fé le ada tot, két fé le né zô pon tot je löl. Kenneth Pike

klasszi kus mû vé ben (1954, 1967)5 a struk tu ra lis ta nyel vé szet phonemic/phonetic

ter mi nu sa i nak ana ló gi á já ra hoz ta lét re az em be ri vi sel ke dés re vo nat ko zó emic/etic

at ti tûd le író ka te gó ri á kat. Mind eze ket a szer zô a tár sa da lom tu do má nyi ku ta tás mód -

szer ta na és az ob jek ti vi tás kö rül zaj ló fi lo zó fi ai, is me ret el mé le ti vi ták ra ref lek tál va

ír ta. Az emic,a cse lek vô né zô pont ja a kul tú rá ból, be lül rôl jön. Az etic,a meg fi gye lô,

17

1 ERDÉLYI Zsu zsan na: Hegyethágék,lôtôtlépék.Archaikusnépiimádságok. Po zsony, Kalligram, 1999, 821.

2 ER DÉ LYI: i.m., 796.

3 ER DÉ LYI: i.m., 799.

4 LO VÁSZ Irén: Vallásfogalmakakulturálisantropológiábanésavallástudománybanazutóbbiévtizedek-
ben=Avallásfogalmaksokfélesége. Szerk. KENDEFFY G. – KOPECZKY R., Bu da pest, KRE – L’Har mat tan,
2012, 17–28.

5 PIKE, Kenneth: LanguageinRelationtoaunifiedtheoryofthestructureofhumanbehavior.TheHague.
1954, 1967.



a ku ta tó né zô pont ja. Kí vül rôl jön, kultúrasemleges, más kul tú rák ra is al kal maz ha tó

szem pon to kat je löl.

James Ka pa ló6 pro fesszor, a val lás tu do mány, a val lás ant ro po ló gia ír or szá gi kép -

vi se lô je gagauz ar cha i kus né pi imád sá go kat ku tat Mol dá vi á ban. Az egyik ta nul má nyát

a ma gyar ar cha i kus né pi imád sá gok ku ta tá sá nak szen tel te 2011-ben. Kri ti kai ref le -

xi ó kat és el mé le ti meg fon to lá so kat tar tal maz az írás, a rá ol va sás és az ima mû fa -

ja i nak kap cso la tá ról, a val lás tu do mány és a folklorisztika szem pont ja i ból. Kü lö nös

fi gyel met szen tel az archaikusnépiimádság mint önál ló, át me ne ti mû faj megalkotá-

sánaka ma gyar tu do má nyos ság ban (Theconstructionoftheliminalgenreof'archaic

prayerinHungarianFolkloreScholarship).

A nem zet kö zi val lás tu do mány szá má ra vi lá gos sá te szi, hogy az ar cha i kus né pi

imád ság mûfaját1970-ben Er dé lyi Zsu zsan na ve zet te be és fo gad tat ta el a ma gyar

folklorisztikában. Sen ki nem két li és nem ta gad ja, Er dé lyi Zsu zsan na sem ta gad ta,

hogy ko ráb ban már meg je len tek ilyen szö veg pél dá nyok ré geb bi val lás tu do má nyi

vagy folklorisztikai köz le mé nyek ben Ke let-Eu ró pa-szer te.7 Ezek ben a gyûj te mé -

nyek ben azon ban a szö ve gek a vallásos legendák, himnuszok, karácsonyi énekek,

kántákésráolvasásokközt sze re pel tek.

Er dé lyi Zsu zsan na a ma gyar né pi imád sá gok köz lé sé nek elsô ki a dá sá tól fo lya -

ma to san fi gye lem be vet te az anyag nem zet kö zi kap cso ló dá sát is. Elôszeretettel

hivat ko zik egy részt az övét megelôzô és az övét követô né pi ima ku ta tá sok ra is, így

a dán Ferdinand Orth (1928), a finn V. J. Mansikka (1909), az olasz P. Toschi (1922,

1935) vagy a len gyel F. Kotula (1976) és a szlo vén V. Novak 1983-as imád sá gok -

kal kap cso la tos gyûjtéseire és vizs gá ló dá sa i ra is.8

Ka pa ló hang sú lyoz za, hogy ha son ló imádságformulák lé tez nek más nyel ve ken,

más val lá si kul tú rák ban is Eu ró pa-szer te. Ugyan ak kor csak a ma gyar tu do má nyos ság -

ban ka pott egyértelmû mûfaji el is mert sé get és mûfajielnevezést,önállómûfajként

va ló meg tes te sü lést az intézményesült folk lórká non ban. Rá mu tat, hogy az ar chai kus

né pi imád sá gok vi szony lag új mûfaja nagy szá mú, ki ter jedt to váb bi gyûjteményeket

és elemzô ta nul má nyo kat ge ne rált, ame lyek kö zül na gyon ke vés érhetô csak el más

nyel ve ken.9

Az is ki de rül írá sá ból, hogy a mûfajelméletnem zet kö zi mo dern sza ki ro dal má ban

a mûfajok konstruálását má ra a folklorisztika mint kü lön tu do mány te rü let intéz -

ményesülése mi att a le gi ti má ci ós fo lya ma tok ré sze ként elvártje len ség nek te kin tik.

E meglehetôsen sa já tos né zet sze rint ezek a mûfajok a ku ta tá si irá nyok azon moz -

gá sai ered mé nye i nek tekinthetôk, ame lyek kel a „szak mai pi ac fel osz tá sát” igye kez -

nek alá tá masz ta ni. [„Today, there is a recognition that the establishment of a distinct
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discipline of folklore demanded, as part of the process of legitimation, the con -

struction of genres and that genres are therefore the product of moves by scholars

attempting to shore up their »share of the market« (Harris Trudier).”]10

Va ló já ban az „ar cha i kus né pi imád ság” mint mûfaj konst ruk ci ó já nak alap já ul ér -

zé kelhetôen a megkülönböztetô je gyek és struk tu rá lis ele mek szol gál tak. Ugyan ak kor

a mûfaj koncepcionális hoz zá ren de lé se a má gia és val lás, rá ol va sás és imád ság ka te -

gó ri ák hoz, Ka pa ló sze rint jelentôsen meg ha tá roz za és be ha tá rol ja az „interpreta tív

lehetôségeink” lá tás mód ját és pers pek tí vá ját.

James Ka pa ló rész le te sen elem zi a ma gyar né pi imád sá gok má gi á val és a rá ol -

va sás mû fa já val va ló kap cso la tát, ki fe je zet ten azt vizs gál ja, aho gyan az a ma gyar

nép rajz tu do mány ban Pócs Éva, Er dé lyi Zsu zsan na, Lo vász Irén, Tán cos Vil mos és

má sok mun kás sá gá ban meg je le nik. Fel hív ja a fi gyel met, hogy az ál ta lá no san el fo -

ga dott né zet sze rint a mû fa jok kö zöt ti tu do má nyos distinkció gyak ran át vág ja az

emic ka te gó ri á kat és a „benn szü lött” tu dás ra jel lem zô ere de ti struk tú rá kat.

Tud juk, hogy az ar cha i kus vi lág kép ben nem fel tét le nül a kül sô nép raj zi, val lás -

tu do má nyi, plá ne nem a te o ló gi ai mû fa jok és ka te gó ri ák sze rint ren de zô dik a tu dás.

Bel sô rend sze re nem fel tét le nül egye zik a kül sô mû fa ji ka te gó ri ák kal (gon dol ha tunk

pél dá ul a nép bal la da mû fa já ra, ame lyet rit kán ne vez így az a né pi éne kes, aki tôl 

a nép raj zos vagy a nép ze ne ku ta tó épp azt gyûj ti, rög zí ti).

Jó ma gam a nyel vé sze ti prag ma ti ka és a kul tu rá lis ant ro po ló gia ol da lá ról a be -

széd ak tus ter mi no ló gi á ja és szem pont rend sze re se gít sé gé vel pró bál tam meg kö ze -

lí te ni a rá ol va sás és az imád ság köz ti kü lönb sé get és ha son ló sá got. Mind ezek alap ján

a Szak rá lis kom mu ni ká ció cí mû disszer tá ci óm ban 1994-ben a má gi kus imád ság ka -

te gó ri át ja vas lom az ar cha i kus né pi imák egy cso port já ra.11

Meg kö ze lí té sem ben az ima nem csak tex tus ként, ha nem ak tus ként is ér tel mez he -

tô, hi szen az ima nem pusz tán szö veg, ha nem a szö veg ki mon dá sá val, a be széd del

vég re haj tott cse le ke det, szer tar tás. Az az ôsi hit tart ja fenn, hogy a ki mon dott szó -

nak cse lek vô, te rem tô ere je van, az ige va ló ra vá lik. A szó má gi kus te rem tô ere jé be

ve tett hit egyéb ar cha i kus beszédformulákat, mû fa jo kat is élet re hí vott, ilyen pél -

dá ul az ál dás, az átok és a rá ol va sás.

A folklorisztikában már rég fel me rült a fen ti mû fa jok össze ha son lí tá sá nak igé nye.

El vá laszt ha tó sá guk és kap cso ló dá suk vé gig kí sér te a ku ta tás tör té ne tét. Kö zös ere -

det bôl ki in dul va fej lô dé si fo ko za tot té te lez nek fel (Orth, Hampp, Heiler, Pócs É.,

Voight V.). Ez a né zet már a klasszi kus evo lu ci o nis ta ant ro po ló gia kép vi se lô i nek 

(E. Tylor, J. Frazer) mun kás sá ga óta fenn áll. E két szél sô mû faj a má gi kus rá ol va sás

és a val lá sos imád ság kö zött he lyez ke dik el a val lá sos-má gi kus ál dás és az átok mû -

fa ja. Ezek ugyan csak be széd ak tus ként mû köd nek, hi szen az elô adás ban, a perfor ma -

tív ak ci ó ban meg je le nô szö veg ki mon dá sá val vég re is hajt juk az ál dást, az át ko zást,

a rá ol va sást csak úgy, mint az imád ko zást.
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A ráolvasáské rés, kí ván ság tí pu sá ban a kí vá na lom nak az uta sí tás, pa rancs for -

má ja ér vé nye sül, a be szé lô – ép pen a szö veg tu dá sá nak bir to ká ban – fe let te ál ló nak

hi szi ma gát a be teg ség hez, dé mon hoz ké pest, és köz vet le nül uta sít ja va la mi re, egy

bi zo nyos do log el vég zé sé re. A rá ol va sás ban A kény sze rí ti B-t, aki a fel szó lí tás nak

ele get tesz.

Pél dá ul: „Vesszenel!” Ezt ne ve zik má gi kus vi szony nak: A–B

Az áldásésazátok ese té ben pe dig a ké rés csak köz ve tett. Az átok és az ál dás ese -

té ben A nem C-hez for dul, ha nem C-re hi vat koz va a be fo lyá so lan dó B-hez: A–(C)–B

Pél dá ul: „Istenáldjonmeg!” vagy „Istenverjenmeg!” Ezt ne ve zik val lá sos-má gi kus

vi szony nak.

Az imábanegy C köz ben já ró ra is szük ség van. A meg szó lít ja C-t és ké ri B be fo lyá -

so lá sá ra.

Pél dá ul: „MiAtyánk(...),bocsásdmegamivétkeinket!” Ezt az A–C–B vi szonyt ne -

ve zik val lá sos nak.

A „klasszi kus” imák kal el len tét ben a „tisz ta” ar cha i kus né pi imád sá gok nemtar tal -

maz nak ké rést, meg szó lí tást, nem a kö nyör gés ak tu sát hajt ja vég re az imád ko zó 

a szö veg el mon dá sá val. Azért, mert nincs rá szük ség. Azért, mert ezek így is „hasz nos”,

„hat ha tós”, „erôs” imád sá gok. Ha té kony sá guk bi zo nyí té ka a zá ra dék ban fog lal ta tik:

„KrisztusUrunkmagamondta:

Szentszó,SzentBeszéd.

Akieztazimádságoteste,reggelelimádkozza,

héthalálosbûnemegbocsáttatik.”

A be széd ak tustí pu sok kö zül ezek re az imád sá gok ra sok kal in kább az állítás,a kije-

lentés,a megerôsítésés a tanácsadásprag ma ti kai funk ci ók jel lem zôk. Prag ma ti kai

szem pont ból közelebb áll nak a rá ol va sá sok hoz. A zá ra dék for ma i lag – a „ha ak kor"

tí pu sú lo gi kai for mu la imp li cit je len lé te ré vén – sok kal in kább a köz mon dá sok bi -

zo nyos tí pu sá ra em lé kez tet, pél dá ul: „Ki koránkel, aranyat lel.” Ki je len tés, ál lí tás

mint ta nács adás. „Hakoránkelsz,akkoraranyat lelsz”, vagy „Keljkorán,ésakkor

aranyatlelsz”.„Haeztazimátimádkozodeste,reggel,akkorhéthalálosbûnödmeg-

bocsáttatik” vagy „Imádkozd ezt az imát este, reggel, és akkorhét halálos bûnöd

megbocsáttatik”.

A köz mon dá so kat „csak” az em be ri ta pasz ta lat és az ôsi tör vény hi te le sí tet te.

Ezek a né pi imád sá gok is te ni, szent hi te le sí tés sel bír nak: va ló ban hasz nos, erôs imád -

sá gok, az égi hi te le sí tés biz to sít ja ôket, az is te ni szó, a szent szó a ga ran cia rá juk.12

Lás suk, mi lyen szem pon to kat tart fon tos nak Er dé lyi Zsu zsan na a ha tal mas imád -

ság anyag rend sze re zé sé hez. Az aláb bi a kat már a Hegyethágék 1976-os, 1978-as,

de a 99-es bô ví tett ki a dás elô sza vá ban is köz li13:
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Száj ha gyo má nyo zás út ján ter jedt, örök lô dött ez a „betévevót” imád ság mû faj. Lé -

vén a nép köl tés egyik ar cha i kus ága, kap cso ló dik mind a ma gyar, mind a nemzet-

közifolk lór iro da lom szám ta lan vál fa já hoz: aráolvasónépének,paraliturgikusnépi

színjáték,siralomstb.motívumaihoz és a szo kás köl té szet több egy sé gé hez: akán-

táló, köszöntô énekekhez, a lakodalmas s a vallásos néphagyomány fôleg ádventi

(Mária-altatók),karácsonyiésnagyheti moz za na ta i hoz fû zô dô szo ká sok epi kus, lírai

és pró zai folk lór mû fa ja i hoz.14

B)KÖLTÉSZETIKATEGÓRIA

I. Mû faj

Mû fa ját és he lyét a nép köl té szet ben funkció,témahordozóréteg,eredet szab ta meg.

Ezért ne vez te eredetileg Er dé lyi Zsu zsan na a hagyományegyüttest archaikusapok-

rifnépi imádságnak. Ké sôbb az „apok rif” jel zôt a szak tu do mány egyes kép vi se lôi

mint fél re ve ze tô meg ha tá ro zást meg kér dô je lez ték, ezért az 1971-es Ethnographia-

ta nul mány ban már en nek meg fe le lô en mó do sí tot ták.15

II. Név, el ne ve zés

Er dé lyi Zsu zsan na a kez de tek tôl fi gyel met for dí tott ar ra, hogy meg is mer je az úgy -

ne ve zett emicka te gó ri á kat, ki fe je zé se ket, és eze ket nagy tisz te let ben tar tot ta: „A nép

a leg kü lön bö zôbb mó don il le ti, ír ja kö rül imád sá ga it asze rint, hogy gya kor la ta,

mon dá sa ki ben mi lyen kép ze te ket kelt, mi hez kö tô dik. Így a né pi gon dol ko dás és

nyelv-, il let ve szó al ko tás szfé rá já ból na gyon is jel lem zô meg ha tá ro zá so kat rög zí -

tet tem, és el ne ve zé se ket kap tam. Meg pró bál tam eze ket to po ló gi ai, eti mo ló gi ai, tör -

té ne ti stb. elv sze rint cso por to sí ta ni, de így nem ment. A funk ci ó hoz ta pa dó né pi

kép ze tek alap ján jár tam el.”16 Az az a kö vet ke zô szem pon tok sze rint cso por to sí tot ta

a fel gyûj tött anya got már a Hegyethágék 1976-os ki a dás ában:17

„idô sze rint: le fek vô-es te li-es ti-haj na li-reg ge li-pén te ki-böj ti-böj ti elô ké szí tô-

nagy böj ti-nagyheti-nagy pén te ki-ha rang szó-ima stb.;

té ma sze rint: pa ra di cso mi-pa ra di csom ker ti-Gecemányi-ker ti-kín szen ve dés-fe hér

ró zsa-haj nal-kokasos-ima stb.;

vég zô sze rint: ma gán-vén asszony-gye rek ko ri-csa lá di-ci gány-kódus-szek ta-gö rög-

sa ját-ma gunk szer kesz tet te-ma gunk szôt te-„nem köz”-ima; öre gek-kis gye rek-írás -

tu dat la nok-„ré gi hívek” imá ja; köz hasz ná lat ra va ló imád ság stb.;

sze mély sze rint: Jé zus-Szent Ágos ton-Szent Mar git-Szent Ro zá lia-Szent Rókus-

Szent Ber nát-Pió pá pa imá ja; Úr jé zus Krisz tus imád sá ga, pá pa imád ság; Bagu Már ton

szer kesz tet te ima; majd a kö tött el ne ve zé sû Má ria ál ma stb. Jel le gé ben ide tar to zik

a Hét mennyei szent zá rak, Hét la kat, Mennyei kincs, az Arany mi a tyánk nagyheti
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imá ja és egyéb „szent le ve lek” és „szer kesz tett”, pony ván ter je dô, folklorizált imád -

sá gok so ra is;

jel leg sze rint: ré gi-rígisíges-ré gi sé gi-régenyi-leg szebb-rém sé ge sen szép-óri ás

szép-hátullaszíp-cif ra-kü lö nös-kü lön le ges-fáj dal mas-szen ve dé ses-ma gá nyos-lel ki-

lel ki leg vég zett-há zi-há zi lag vég zett-mel lék-mel lé kes-pap nél kü li-nem temp lo mi-nem

va ló sá gos-ki ta lált-légbû sze dett-mennybûszállott ima; sugallmány, hal lás bú-hal lo -

más bú-magam fejibû-anyám fejibû-szent öregtû, il let ve nép tû tanu't-istoriai-sze -

dett-össze sze dett-össze szôtt-össze ko vá csolt-össze ra gasz tott-ragadék-csi be-illen-

ollan-össze vissza-ba bo nai-sze ri ben mon dan dó imád ság;

ha tás/fo ga nat sze rint: aján la tos-hathatós-szívreható-hasznos-szép-erôs-jó-bor -

zasz tó üd vös-leg di csô sé ge sebb-bûn bo csá na ti-meg nyug ta tó stb. ima; be teg nél, hal -

dok ló mel lett, jó meg ha lás ér', bol dog ha lál ér' üdvözülésér' va ló imád ság.

Meg jegy zen dô, hogy az imaés az imádságkö zött nem tesz nek kü lönb sé get. Ön -

tu dat la nul ta lán ün ne pibb nek, sú lyo sabb nak ér zik az imád ság meg je lö lést. [...] Az

imád ság tör té ne ti ér té kû (lásd Ha lot ti be széd), s a ko los to ri iro da lom ban is ymacza-

agh,ymadsagh,Imadsag stb. vagy az oracio ki té tel van.”18

III. Tar ta lom

„Erô sen ve gyes tar tal mú mû faj nak” tart ja Er dé lyi Zsu zsan na az ar cha i kus né pi imád -

sá gok ha tal mas hal ma zát, asze rint, hogy a szá za dos szel le mi le csa pó dás ban mi ként

ér vé nye sült a né pi sze lek ció, és mit szûrt ki a közösségi emlékezés. Az egyé ni és 

a kö zös sé gi em lé ke zés csak úgy, mint az egyé ni és kö zös sé gi vé tó sze lek ci ó ja nagy -

ban be fo lyá sol ja a ma el ér he tô imád ság anya got.

„Mind az egyé ni vé le ke dé sek, mind a ma gyar és az eu ró pai ha gyo mány anyag

tanú sá ga sze rint a krisz tu si szen ve dés és a Má ria-fáj da lom leg in kább al kal mas az

imánaktulajdonítotttranszcendenserôfokozására, te hát az »üdvös«,a »hasznos«

ítéletkialakítására. En nek meg fe le lô en imád sá ga ink középpontitémájaaszenvedés,

azazaszenvedéstörténet moz za na tai, [...] ezek lesz nek témamagjaiis.”19 Az ál do zat

ese mény so rá nak fölidézése–elmondása – va la me lyest a Gol go ta-drá ma közvetlen

részesévétesziazimádkozót.

A leg több ima felajánlássalkezdôdik, amely nek ma gya rá za tát egyik pa lóc adat köz -

lôm – kis sé gyer mek de den – így ad ta: „Mi kor va la ki hoz zá fog imád koz ni, az imád -

sá got nem ajánl ja fel sen ki nek, ak kor az an gyal kák nem tud ják hová vin ni az imád sá -

got. Azt vár ják, hogy hová vi gyék, ki nek ad ják?” (Nógrádmegyer, B. J.-né, 1922.)20

IV. Alak

„Az imák szer ke ze te ál ta lá ban hármasta golt sá gú. Líraiter mé sze tû, sze mélyt-szi tuá -

ci ót meg je le ní tô kezdôképpelin dul a szö veg, amely ben a kö zép ko ri lá to más iro da lom

egy-egy mo tí vu má nak folklorizált ele me is meg ta lál ha tó. Ál ta lá ban a fény szim bo li ka:

egyház-Nap-Krisztus-hajnal-Mária-ádventstb. ká no ni és apok rif jel kép rend sze ré ben

mo zog. [...]
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A középrésza szenvedéstörténetva la mely fá zi sá nak epi kus-dra ma ti kus meg je le -

ní té se.

A befejezôrész, az úgy ne ve zett záradéktö mör, ob jek tív han gú, sem mi sincs ben -

ne az elô zô ré szek jel le gé bôl. Meg ha tá roz za az ima vég zé sé ért já ró lel ki hasz not,

ke gyel met, üd vöt, [...] ez hi te le sí ti a szö ve get. [...] E hár mas ta golt ság nem min dig

van je len. Kö zép ko ri éne kek, him nu szok, epi kus ha gyo má nyo kat hor do zó imád sá -

gok vagy rö vid imák ese té ben el tûn het.”21

25 év múl tán, 1999-ben pe dig így ír a mû faj szinkretikus vol tá ról, ere de té rôl és

szer ke ze ti sa já tos sá ga i ról: „Gon do lok to váb bá a kö zép ko ri ke resz tény misz ti ka jel -

kép rend sze ré vel ke ve re dett po gány ko ri koz mi kus jel ké pek re, a ké pi meg je le ní tés

lá to má sos vi lá gá ra, amely egy szer smind a ma gyar nép köl tés fon tos ele mét, a ter -

mé sze ti kez dô ké pet is »be hoz za«, még pe dig ugyan úgy: szö veg in dí tó hely zet ben.

E líraijel le gû kez dô kép sort kö ve ti az epikus-dramatikuskö zép rész, amely hez az tán

csat la ko zik a már em lí tett tö mör, tény köz lô zá ra dék, megadván a szö ve gek jel lem -

zô szer ke ze ti föl épí té sét, ál ta lá ban hármastagoltságát, és megadván az imád ság -

mû faj lyrico-epico-dramaticojel le gét.”22

C)EREDET

„A bo nyo lult szövegegyüttes ere de té rôl csak úgy tu dok szól ni, ha a szö ve gek nek

nem csak filológiai,ha nem etno-pszichikaivizsgálatát is érin tem” – ír ja már az 1976-os

ki a dás elô sza vá ban.23 Ez a hoz zá ál lás mu tat ja, hogy a lát szó lag alap ve tô en fi lo ló gi ai

tí pu sú folklorisztikai meg kö ze lí té se el le né re Er dé lyi Zsu zsan na na gyon nyi tott volt

a kez de tek tôl a szö ve gek funk ci o ná lis, gya kor la ti, kontextuális meg kö ze lí té sé re is.

Ezért is ér té kel te és fo gad ta el ké sôbb fi a ta labb kö ve tô i nek, ta nít vá nya i nak ké sôb -

bi ant ro po ló gi ai, prag ma ti kai, pszi cho ló gi ai szem pon tú ku ta tá sa it.24

„A szö ve gek ere det kér dé sé nél vizs gál nunk kell a hordozófunkcióeredetét is. Az

imádságokmintszövegegységekfilológiaitémáulszolgálnak. De mint funk ció ele mek,

az emberimagatartásôsiésörök,napjainkigisérvényesmegnyilatkozásai. Nép lé lek -

ta ni szem pont ból kö zös sé gi, bár egyé ni leg vég zett vé de ke zô és baj el há rí tó gya kor -

la tok, me lyek hez az em ber ma gá ra ha gyott sá gá ban, fé lel mé ben fo lya mo dik. A ter -

mé sze ti erôk nek vagy föl di ha tal mak nak ki szol gál ta tott em ber ma ga fö lé ve tí tett

fel sô erôkhöz for dul, és szó val, moz du lat tal be fo lyá sol ni igyek szik ôket. Tehátmin-

denimádság–jóltudjuk–szómágia, a szó bû vös ere jé be ve tett hit. Az em ber és az

is ten ség-is ten kö zöt ti érint ke zés egyik esz kö ze.”25

E fen ti és az aláb bi gon do la tok egya ránt jel zik, hogy Er dé lyi Zsu zsan na egy részt

az imád sá gok mágikus, te rem tô funk ci ó já ról be szélt, az az funk ci o ná li san egy ben
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lát ta a szó te rem tô ere jé be ve tett hi ten ala pu ló má gi kus és val lá sos be széd mû fa jo -

kat, más részt sa ját ter mi no ló gi á já val ugyan, de va ló já ban az imád sá gok szakrális

kommunikatív funk ci ó já ról beszélt.„Az imád ko zás ugyan is az em bert egy má sik lét -

szfé rá ba eme li, az az az imád ko zót az ima ere je-sod rá sa a tu da ti lét egyik fo ká ról 

a má sik ba len dí ti át. Át len dí ti, és ez zel le he tô vé te szi az em ber-is ten köz vet len

kap cso la tot.”26

A gyûj té sei alap ján fel tárt ak ko ri, a XX. szá zad má so dik fe lé ben is élô ima gya kor -

lat ere de té rôl szól va meg ál la pít ja 1976-ban: „Ele mei az ôsi szak rá lis prak ti kák hoz

ép pen úgy el ve zet nek, mint a ke resz ténnyé vá ló ma gyar nép temp lo mi és temp lo -

mon kí vü li, szá za do kon át foly ta tott val lá sos te vé keny sé gé hez. Te hát az imád ko zás:

fel sô ha ta lom hoz for du lás, ôsimágikuséskeresztény-misztikusten den ci á it, tu da ti

for má it ki ve tí tô imaanya ga szö ve ge ink ben is e kettôsségetmutatja.Egyformánhoz-

za– még ha a ke resz tény jel leg gel kö dö sí ti is el, vagy tel je sen át ke resz tel ten je le -

ní ti is meg – a po gány né pi lel ki ség él tet te gya kor lat mágikusszó ál lo má nyát és az

egyházszá za do kon át ki ala kult ki fe je zés- és szó kész le tét.”27

A ma gyar nép köl té szet re jel lem zô szó be li át ha gyo má nyo zó dás sal év szá za do kon

át egymásra ra kó dott, fenn ma radt szinkretikus tu dat for mák és szö veg for du la tok

sok szí nû sé ge, több ré te gû sé ge ezért je len tett hi he tet le nül nagy fe la da tot a né pi

imád  sá gok élô gya kor la tát és el mon dott szö ve ge it vizs gá ló ku ta tó szá má ra. Ahogy

ô fo gal ma zott: „Ezért bo nyo lult és szét ága zó, sok szor meg old ha tat lan nak tet szô

kér dés ez össze ku szált, egymást át fe dô szó hal maz szö ve gi ere de tét fel de rí te ni, és

a mo tí vum egy sé ge ket egy kor ma guk ba fog la ló ôs szö ve ge ket ki há moz ni.”28

A Hegyethágék va la mennyi ki a dá sá ban kö vet ke ze te sen és vál toz ta tá sok nél kül

az aláb bi cso por to sí tás sze rint kö zöl te a ren del ke zé sé re ál ló, sa ját ma ga vagy má -

sok ál tal gyûj tött ma gyar nyel vû szö ve gek kö zül vá lo ga tott és köz re adott imád sá -

go kat:

„I. Ke vert tudatformájú-funkciójúszö ve gek (po gány-ke resz tény)

a) Rá ol va sás

b) Rá ol va sás + ar cha i kus ima mo tí vum

c) Vé de ke zés, baj el há rí tás

d) Vé de ke zés, baj el há rí tás + ar cha i kus ima mo tí vum

II. Egy ér tel mû en ke resz tény tudatformájú-funkciójúszö ve gek (a szen ve dés tör té -

net moz za na tai sze rint cso por to sít va)

a) Má ria ke re si Krisz tust

b) Pilátus-je le net

c) Gol go ta-szen ve déskép

d) Krisz tus–Má ria-pár be széd

e) Ha lál-gyász

f) »Fel tá ma dás«
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III. A kö zép ko ri egy há zi iro da lom mal kapcsolatotmutató szö ve gek

IV. Egyéb ve gyes szö ve gek

V. Füg ge lék. Kán tá lóéne kek

Az anyag ren de zé se ele in te re mény te len fe la dat nak tûnt. Az egymásba fo lyó mo tí -

vu mok, össze ol vadt szö veg ele mek ilyen tö me ge – úgy tet szett – nehezíti az át te -

kin tést, és megvétóz bár mi lyen szem pont sze rin ti rendszeralkotóiszándékot:sze-

mély,kezdôkép,funkció,történetiség,eredet stb. A jelenlegkialakított»rend«talán

alkalmaslesz,egyelôre e ka le i dosz kóp sze rû »ha gyo mány egy ség« fel par cel lá zá sá ra

bi zo nyos té ma ma gok köz pon ti hely ze tû vé eme lé sé vel.”29

Er dé lyi Zsu zsan na cso por to sí tá sá nak fô szem pont ja az el sô cso port ban a tudat-

forma(po gány-ke resz tény), míg a má so dik ban el sô sor ban a tematikaés a „ve zér”-

motívum(Pilátus-je le nek, ha lál-gyász). Az ötö dik ben pe dig már formai,il let ve funk-

cionális(kán tá lóéne kek) szem pon tok ér vé nye sül nek.

„Az elsôcsoportba so rol tuk a még ôsitudatformákat el áru ló szö ve ge ket. Ezek ben

lep le zet le nül je lent ke zik az egy ko ri mágikustendencia [a) cso port], ré szint ke vert

for má ban [b) cso port], vagy már tel je sen az egy ház fel ség jel vé nyé vel el lá tot tan,

job bá ra vé de ke zés, ör dög ûzés – exorcium– for má já ban [c) cso port], vagy ezen ele -

mek és tisz ta ima mo tí vu mok ke ve re dé sé ben [d) cso port]. E logikai sor bizonyos

mértékiggenetikus,történetiésmentális/tudatifejlôdéstisérzékeltet.

A másodikcsoportba he lyez tük a szenvedéstörténetegy-egyszakaszáthangsú-

lyozó imád sá go kat. E sza ka szok a kö zép ko ri li tur gi kus drá ma ese mény so rá nak meg -

fe le lô ré sze it is ki ve tí tik, de mint a krisztusivéráldozattörténésmozzanatai, elô tér be

jut tat ják a hoz zá juk kap cso ló dó mágikus-misztikusképzeteket.

A harmadikcsoportba tet tük a ré gi magyaregyházi/vallásosirodalommal érint ke -

zô, leg alább is an nak szellemétlehelô szö ve ge ket (pél dá ul Má ria ál ma).

A negyedikbe pe dig az egyéb, azaz sehová sem illeszthetô ve gyes imád sá gok

kerül tek.”30

Er dé lyi Zsu zsan na ki tar tott emel lett a cso por to sí tá si rend mel lett a kez de tek tôl

vé gig, an nak el le né re, hogy az el sô szö veg köz lé sek kor fenn tar tot ta egy ké sôb bi

mó do sí tás le he tô sé gét: „Meg jegy zem, hogy a je len cso por to sí tást semtartomvégle-

gesnek. Le het sé ges, hogy a gyûj te mény vég sô ren de zé sé nél még ár nyal tabb be osz -

tást fo gok ki ala kí ta ni, me lyet talánmotívumkörökalapjánérhetekel. A min den ko ri

át fe dést még így sem ke rül he tem el. Ilyen tí pu sú szö veg ha gyo mány nál ez ki véd he -

tet len.”31

Nagy kér dés volt az is, hogy mik le gye nek a gyûj té sek so rán fel szín re ke rült ha -

tal mas imaanyag, va la mint a má sok ál tal gyûj tött és már pub li kált, vagy szá má ra

el sô köz lés re át adott imád sá gok köz re adá sa kor a válogatás szempontjai. Ezek rôl 

a szem pon tok ról így ír: „Cé lunk az anyag minélteljesebbbemutatása mind nyo mon

kö vet he tô történetifejlôdésében, mind pe dig terjedésikörében,típusmotívum-gazdag-
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ságában. [...] E vá lo ga tás nál a szö ve gek sor sa is eset le ges volt. Né hány egy ér tel mû -

en él re kí ván ko zó imád ság tól el te kint ve jó for mán bármelyiknek jus sa lett vol na 

a meg je le nés re. Ugyan is min de nik mond, és ez zel tol má csol va la mit, ezért szót kér.

Szótkérköltôiszépség,nyelviarchaizmus,történeti,teológiai,folklorisztikaielemek

alapjánvagynéplélektanitényezôkrévén. Már az el sô mun ká la tok ide jén vi lá gos sá

vált, hogy a szö ve gek nem el éged nek meg a rö vid be ve ze tô vel. Filológiaijegyzete-

ket is igényelnek,ésigénylikazadatközlôklelki-szellemihátterénekfelvázolásátis.

Ahogy a nép dal nál a szö veg és a dal lam el vá laszt ha tat lan, ugyanúgytartozikössze

azimádságésazaztszülô/mondólelkiség,gondolkodás,tudatvilág.”32

Te hát a vá lo ga tás a tel jes ség re tö re ke dett a leg kü lön bö zôbb szem pon tok ból,

ezenkí vül a szépnek,archaikusnak, folklorisztikai és más szem pon tok ból értékesnek

vélt szö ve gek elônyt él vez tek a vá lo ga tás nál. Itt mu tat ko zik meg az is, hogy a He-

gyethágék kö te tek egyik leg na gyobb ér té ke, a fi lo ló gi ai és élet tör té ne ti háttérada-

tolás és jegy ze te lés, ho gyan és mi ért ke rült a kö te tek be az egyes szö veg köz lé sek

után. Ezek min den eset ben na gyon fon tos és hasz nos ki egé szí tôi a pusz ta szö veg -

köz lés nek, hisz sok eset ben az ima mon dó em ber prag ma ti kai, sze mé lyes élet tör té -

ne ti, lé lek ta ni kon tex tu sá ba, más kor az egyéb ha son ló szö ve gek fi lo ló gi ai kon tex -

tu sá ba he lye zi a kö zölt imád sá go kat.

Az imád ságszö ve gek tá ji meg osz lá sá nak, di a lek tu sa i nak kü lön be mu ta tá sá ra

tuda to san nem ke rült sor, mert a szer zô sze rint „nemlehettájilagtagolni,szétpar-

cellázni ezt az or szág szer te je lent ke zô ha gyo mányt, né pünk fo lya ma tos szel le mi

örök sé gét...”33.

Az egyes tí pusmo tí vu mok jel lem zô elô for du lá si te rü le tei azon ban né hol ki raj zo -

lód nak a kö vet ke zôk sze rint: „Nincs le he tô ség az egyes tí pusmo tí vumkö rök rész le -

te sebb is mer te té sé re, ala ku lás, tájimegoszlás, ter je dés, sôt spe ci fi ku mok vizs gá la tára

sem. [...] A köszönés-,köszöntésmotívum-tí pu sú szö ve gek el sô sor ban Észak-Magyar-

országonke rül tek elô. Ez zel szem ben az ún. Pilátus-jelenet,mely a vallásosszínját-

szásemléke, az or szág majd mindenvidékén meg ta lál ha tó. Szin tén országosan ésvál-

tozatosszövegezésbenjelentkezett a kö zép ko ri egy há zi köl té szet nép sze rû ágá nak,

a Mária-siralom-mû faj nak egyik-má sik ele me, fô leg az együttszenvedés-együtthalás

vágya,azún.compassiomotívum.”34

A Hegyethágék kö te te i be ren de zett és pub li kált szö ve gek te hát eredet,formaés

funkció alap ján alap ve tô hár mas sá got mu tat nak. „Szövegilegegymásbafolyóarchai-

kusmûfajainknak” ne ve zi Er dé lyi Zsu zsan na aráolvasások,azapokrif imádságok,

akántálóénekekmûfaját. [...] Itt érint ke zik az apok rif imád ság anyag a szláv–ro mán

rá ol va só- és a ro mán kolindaköltészettel. Ez al kot ja te hát a szer zô tu da tos el gon -

do lá sai alap ján a kö te tek alap ve tô szer ke ze ti vá zát is: „S ezt a hármasságotszeret-

némkifejezésrejuttatniajelenkötetszerkezetitagolásábanis.Bevezetôülráolvasó-

kat köz lök, befejezésülpedigaFüggelékbenamagyarkánta,azazkántálóénekeink
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anyagából mu ta tok be né há nyat. Elôszörazénekhangbaátmenô,sôténekeltimád-

ságokat,majdaszövegilegkötôdôkántálókat,illetveénekeket.”35

A Hegyethágék el sô so mo gyi ki a dá sa, a kis Hegyethágék 1974-ben 224 ol da lon

137 szö veg gel 1976-ban és a nagy Hegyethágék... 772 ol da las kö te te 251 szö veg -

gel, majd 1978-ban új ra nyo más ban is meg je lent, és hu szon öt év múl tán, 1999-ben

a Hegyethágék [...] har ma dik nem ze dé ke, a bô ví tett óri ás kö tet is meg je lent. Ez az új

ki a dás „föl fe lé épít ke zik, föl fe lé bô vül”, va gyis a meg le vô szer ke ze ti váz ba és alap -

ra he lye zett újabb 70 szö ve get. Összes sé gé ben 321 imád sá got kö zöl 1100 ol da lon.

Az anyag el ren de zé sé nek ere de ti szer ke ze te az utol só ki a dás ban sem vál to zott.

A vá lo ga tás szem pont ja i ról az új, bô ví tett ki a dás ban Er dé lyi Zsu zsan na azt ír ja:

„Úgy kel lett vá lo gat ni, hogy az általánosvonások mel lett az egyedijegyek is ér vé -

nye sül hes se nek. Ne ma rad ja nak ki különöspoétikai-stilisztikai for du la tok. [...] Ugyan -

ak kor le gye nek benne olyan szó-ésgondolatalakzatok, ame lye ket a finnugorôsköl-

tészet alap je len sé gei kö ré be so ro lunk, és így ha gyo mány be li je len lé tük a ma gyar

köl tôi gya kor lat tá vo li idô sza kát idé zi. Gon do lok itt a be tû rím: az alliteráció:asszo-

nancia,agondolatpárhuzam:parallelizmus,aszótôismétlés: fi gu ra etymologica, a szó -

hal mo zás, -túl zás: hyperbola stb. for má ci ó i ra, nem kü lön ben az archaikusigealakok

fel tû nô gya ko ri sá gá ra, a kó de xek bôl ki csen gô, sok szor ve lük azo nos, sok szor hoz -

zá juk ha son ló nyel vi kép zôd mé nyek re.”36

Meg mu tat ko zik a nagy te kin té lyû egy ko ri nyel vész kör, a Kruzsok tag ja i nak: Paizs

De zsô, Bárczi Gé za, Tom pa Jó zsef és má sok hát tér ben meg hú zó dó, aka dé mi kus

támasz ként ér zô dô ha tá sa még az 1999-es ki a dás szer kesz té si, vá lo ga tá si szem -

pont ja i nál is. Míg te hát a szö ve gek vá lo ga tá sát mind vé gig a nyel vé sze ti leg, folk-

lorisztikailag értékes nek, esztétkailag szép nek, po é ti kai, sti lisz ti kai szem pont ból

különösnek tar tott mér té kek ve zé rel ték, a kö zölt szö veg anyag szer kesz té sét, cso -

por to sí tá sát pe dig még az 1999-es ki a dás ban is fô leg motivikai és funkcionális

szem pon tok irá nyí tot ták.

„Az ar cha i kus né pi imád ság mû faj szö veg ál lo má nya [...] bi zo nyos motívumaiban

érint ke zik a rá ol va só-gyógy ító imád sá gok kal, va la mint a kán tá ló-kö szön tô éne kek -

kel. [...] E motívumok föl buk kan nak mind a baj el há rí tó-vé de ke zô, úgy ne ve zett

defen zív for mák ban, mind a krisz tu si szen ve dést meg je le ní tô s ez zel lel ki ja va kat,

ke gyel me ket biz to sí tó to po szok ban. [...] A né pi imád sá gok még a XX. szá zad vé gén

is jól mu tat ják azt a szinkretikus köz né pi tu dat- és kép zet vi lá got, amely ben pogány -

kori/ôshitbéli és ke resz tény tar tal mak együt te sen mu tat koz nak. [...] Öre ge ink mély -

sé ges hit tel »használják«gyógyítóimádságaikat, s ugyan ez zel a mély hit tel vég zik

es ti, reg ge li, pén te ki stb. imá i kat is. A kü lönb ség csak a cél:a gyógyítóimádság más -

ra irá nyul, má son kí ván se gí te ni Is ten meg idé zett ere je ál tal, az egy há zi vi szont ma -

gá ra az el mon dó ra irá nyul, an nak tes ti-lel ki ja vát kí ván ja szol gál ni.”37

Lé nyeg lá tó a szö veg mon dás cél já ban ke res ni a szö ve gek köz ti fon tos kü lönb sé -

gek okát. De na gyon kü lö nös nek tarom itt Er dé lyi Zsu zsan na szó hasz ná la tát. Hisz
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hát épp, hogy nem egy há zi, ha nem né pi imád ság ról be szé lünk. Ta lán az el sô cso -

port ba a rá ol va sást, a gyógy ító szö ve ge ket, míg a má so dik ba az ar cha i kus né pi

imád sá go kat és az egy há zi imá kat akar hat ta ten ni, és fel te he tô en vé let len el írás ról

le het szó. Eb bôl a gyógy ító szem pont ból a ha tár a be szé lô má sik ra és ön ma gá ra ha -

tá sa te kin te té ben va ló ban egy cso port ba so rol ha tó az ar cha i kus né pi imád ság az

egy há zi val, és ez meg kü lön böz te ti ôket a rá ol va sá sok tól. Hisz a gyógy ító rá ol va sás

más ra irá nyul, míg az imád sá gok – az ar cha i kus né pi és az egy há zi egya ránt – az el -

mon dó tes ti-lel ki ja vát szol gál ja: „Aki ezt az imád sá got es te, reg gel el mond ja, meg -

üd vö zül.” Vagy: „Bocsátsd meg a mi vét ke in ket!”

A gyógy ítás ké pes sé ge, kö te les sé ge és le he tô sé ge va ló ban kul csa le het an nak,

hogy meg ért sük az ar cha i kus baj el há rí tó szö ve gek, rá ol va sá sok és gyógy ító imád -

sá gok szinkretikus össze kap cso ló dá sá nak és ter mé sze tes fenn ma ra dá sá nak oka it.

Itt ke re sen dô a gyógy ítás és a szak rá lis kom mu ni ká ció köz ti ôsi kö te lék ma gya rá -

za ta is.

Er dé lyi Zsu zsan na így fo gal maz: „Azimádkozóegyrésztafizikailétszintjénkéri

az égi ek tá mo ga tá sát az ár tó-ron tó erôk kel szem ben a ma ga és csa lád ja, ál la tai és

ter mé nyei szá má ra, másrésztalélekszintjénigényli a se gít sé get a Go nosz, a Sá tán

el le né ben. [...] Ez a ket tôs cél ve ze ti gyógy ító öre ge in ket. [...] A né pi föl fo gás sze rint

az, aki nek Is ten meg ad ta a gyógy ítás ké pes sé gét, vét ke zik, ha nem gya ko rol ja azt

be teg em ber tár sai, ne tán ál la tai ér de ké ben. [...] Ezt a tudástkikellettérdemelni, és

megszerezvén, átkellettörökíteni. Is ten ne vé ben és az ô át ru há zott ere jé vel, »pe -

csét jé vel« tet ték rá a be teg re a »szép imád sá got«, elmondván há rom szor, hét szer,

ki len cszer.”38

Vissza ér tünk a dol go zat cí mé hez: val lás és má gia, ima és rá ol va sás, va la mint 

a dol go zat ele jén em lí tett bel sô és kül sô ka te gó ri ák hoz, az emicés etikné zô pont hoz

és az eb bôl is kö vet ke zô kü lön bö zô mû fa ji ha tá rok hoz. Er dé lyi Zsu zsan na fon tos -

nak tart ja ki je len te ni, hogy „anéptudatábanazimádságésaráolvasásazonosítása

szin te ter mé sze tes, hi szen mind ket tô ere de te a szó kü lön le ges, a ter mé szet fö löt ti

ha tal mak be fo lyá so lá sá ra is al kal mas ere jé be ve tett hit. [...] A pa rasz ti lét ben a rá-

olvasásvalójábanszómágia,szavakkalvalóvarázsolás, va gyis a nép em ber re, ál lat ra,

nö vény re, ter mény re egya ránt irá nyu ló gyógy ító, baj el há rí tó, vé de ke zô te vé keny -

sé gé nek a szó bû vös ere jé be ve tett hit az alap ja”.39

Pócs Éva így fo gal maz ta meg a rá ol va sás szem pont já ból ezt a je len sé get: „Az

imaésaráolvasásazonosszituációkban,azonoscélraésmódonvalóhasználata tör -

vény sze rû ve le já ró ja volt az eu ró pai pa raszt ság szinkretikusvilágképének,melyben

vallásésmágiaakereszténységfelvételeótapárhuzamosanegymásmellettélt,gyak-

ranszorosanösszefonódva.”40 Az em lí tett beszédformulák és folk lór mû fa jok for mai

és tar tal mi össze kap cso ló dá sá ról így ír: „Kü lö nö sen a ma gas szervezettségû, bo nyo -

lul tabb rá ol va sá sok ra jel lem zô, hogy egya zon szö veg is tar tal maz for ma i lag és tar -
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39 ER DÉ LYI: i.m. (1999), 796–797.

40 PÓCS Éva: Szemmeglátott,szívmegvert.Magyarráolvasások. Bu da pest, Helikon Ki a dó, 1986, 244.



tal mi lag rá ol va sás nak, va la mint imá nak, ál dás nak vagy átok nak te kint he tô szö veg -

ele me ket.”41

Sa ját ku ta tá si ta pasz ta la tai mel lett nem csak Pócs Éva, ha nem Táczos Vil mos és

má sok vo nat ko zó meg ál la pí tá sa it is fi gye lem be vé ve Er dé lyi Zsu zsan na min den

két sé get ki zá ró an le szö ge zi: „A népigondolkodásnemteszkülönbséget, ami kép pen

ezt a gyûj té sek is mu tat ják, sze rin te a rá ol va sók ép pen olyan »szép« imád sá gok,

mint a krisz tu si szen ve dést föl idé zô »szívre hatós« imák.”42

A né pi imád sá gok cso por to sí tá sá nál s va la mi fé le ta go lá suk ki ala kí tá sá nál ép pen

ezek az át fe dé sek, bel sô moz gá sok okoz ták a gon dot, s jut tat ták el Er dé lyi Zsu zsan -

nát vé gül ah hoz a fent be mu ta tott szer ke ze ti fel épí tés hez, ame lyet a Hegyethágék

kö te tek mu tat nak. „A tu da ti fej lô dés me ne té be he lyez tem el a mágikusvilágképet

közelünkbe ho zó rá ol va só és vé de ke zô-baj el há rí tó imád sá go kat, majd ér zé kel tet ve

az át me ne ti fá zi so kat, el ju tot tam amisztikusvilágképkereszténytartalmaiig, kép -

ze te i ig.”43

A Hegyethágék utol só, bô ví tett, 1999-es ki a dá sá ban a fo lya ma to san meg újul ni

ké pes ön kri ti kai, önreflexív ku ta tói ma ga tar tá sá nak, az el té rô emic-eticné zô pon tok

tu da to sí tá sá nak, az ant ro po ló gi ai iro da lom ban „benn szü lött né zô pont ként” elhí re sült

szem pont44 tisz te let ben tar tá sá nak ad ta újabb egy ér tel mû je lét: „Mamár tudom,

hogyafilológiaszempontjainemazonosakanépfölfogásával.Amiszerinteössze-

tartozik,aztnemszabadszétszabdalni.Azúgyszent,ahogyvan,ahogyanépigya-

korlatkialakította. Hogy ez mennyi re igaz, bi zo nyít ja az aláb bi okos írás, ame lyet

most tel jes egé szé ben köz re adok:

A pos ta bé lyeg zô sze rint 1995. február 8.

»Di csér tes sék az Úr Jé zus Krisz tus!

Tisz te let tel!

Er dé lyi Zsu zsan na, Nép rajz ku ta tó!

Na gyon szé pen kö szö ne tet mon dok hogy aszt az ôs ré gi imád sá go mat leköz ve tí -

tették, a Re mény ben. Az ima kez de te Mi kor ül va la a Bol dog sá gos Szûz Má ria 

a Pa ra di csom kert jé be! Na gyon sze ret ném ha az ima foly ta tá sát is meg ír nák. Mert

ha va la ki meg akar ná ta nul ni igy len ne egésszében, kedvessebb az ima. Mert így

az ima csak ad dig szól, mint a pó lya bé li gyer mek, mert az Úr Jé zus aszt mond -

ta, hogy könyebb a te vé nek át men ni a tû fü lén, mint a gaz dag nak be jut ni az Is -

ten or szá gá ba. És to vább fo lyik az ima. Ná zá ret ben van egy mustromfa, kivûl

ara nyos, be lül ir gal mas! Eb ben mon da nak, hét szer hét szent mi sét. Ez olyan fa

ami be le het szent mi sét is mon da ni. Er re az Úr Jé zus sza va it idé zem is mét.

Dönt sé tek le a temp lo mot és én har mad nap ra föl épí tem aszt. De ô eszt a temp -

lo mot a sa ját tes té re mon dot ta. Meg öl ték gya lá za tos ha lál lal, és dicsôségessen,

30

41 Uo.

42 ER DÉ LYI: i.m. (1999), 801.

43 Uo., 809.
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Föl tá ma dott! ép test ben, lé lek ben! Mi vel Szent Lu kács a Kál vá ri á ra kül döt te két

la tor kö zött van fölfeszitve ecet tel epé vel, itat ják, Tö vis sel ko ro náz zák. Itt jön

aki eszt az imád sá got es te lefektébe, reg gel fel kel té be, el mond ja, ki lessz ne ki 

a Menny or szág aj ta ja nyit va. De még nem ért vé get az ima. Min den em ber nek

van ôr an gya la eh hez is kis fo hász. Édes ôrangyalkám, szé pen kér lek vi gyázz re ám.

Légy ve zé rem, hogy még élek min dig jó és jám bor le gyek. Hol tom után ve zess

be a Jó Is ten hez menynyekbe. Itt ért vé get az ima, Észt szé pen meg ké rem önö -

ket te gye nek ké ré sem nek ele get! Kö szö nöm szives meg ér té sü ket.

Ma ra dok Tisz te let tel Han gya Luj za. 94359 Garampáld, h. sz. 124.«

Han gya Luj za tel jes ség ér zé sén esett csor ba, ami kor a filoszmérlegelésfolytáncsak

anagyonritkánakítéltimádságotközöltük. A leg több he lyen ez a tí pus ön ma gá ban

is me gáll ja a he lyét, de Garampáldon, pon to sab ban a »fel ne ve lô nagy ma ma«

gyakor la tá ban eh hez még két mo tí vum egy ség fû zô dött, s szá muk ra így volt egész.

Eh hez ra gasz ko dik Han gya Luj za, s iga za van. Mi vi szont hely szû ke mi att nem

közöl het tük a hosszú s a pony vai ter jesz tés foly tán is mer tebb szö ve get”45 (ame lyet

a 63. szá mú imák ban meg ta lá lunk).

Az ed di gi ek ben lát hat tuk, me lyek vol tak Er dé lyi Zsu zsan na mun kás sá gá ban a né pi

imád ságszö ve gek vá lo ga tá sá nak, ren de zé sé nek, szer kesz té sé nek, cso por to sí tá sá nak

ál lan dó és megmegújuló szem pont jai a szövegkiadásokese tén.

Vé ge ze tül szót kell ej te ni azon vá lo ga tás szem pont ja i ról is, ami az imád sá gok

hangzóanya gá nak ki a dá sa kor fel me rül tek. Er dé lyi Zsu zsan na 1990-ben a Hun ga ro -

ton tól le he tô sé get ka pott, hogy a Hegyethágék kö tet imád sá ga i nak hang anya gá ból

le mezt ké szít sen.46 Fel kért en gem a vá lo ga tás ban, szer kesz tés ben va ló köz re mû kö -

dés re. Hó na po kon ke resz tül ha sal tam ná la a zon go ra alatt vagy a kis szo bá ban szét -

te rí tett gyûj té si jegy zô köny vek kö zött, ron gyos ra hall gat va a fel vé te le ket, vá lo gat va

a leg job ba kat, egyez tet ve a nyel vi le jegy zé sek pon tos sá gát és a hi te les adatolást.

Ap ró lé kos, fá rasz tó, de cso dás mun ka volt. Sok hang fel vé te lét vé gig hall gat tam, sok

gyûj té si jegy zô köny vét el ol vas tam. Óri á si anyag tor nyo sult a la kás kü lön bö zô zu -

ga i ban. Vé gül is a bô ség za va rát úgy ol dot tuk meg, hogy dup la le mez szü le tett,

össze sen 65 imád ság és ének ar chív fe lvé te lé vel. A könyv vel el len tét ben itt va la -

mennyi kö zölt imád ság és ének Er dé lyi Zsu zsan na sa ját gyûj té se. A gyûj té si anyag

sok száz te ker csé nek, ka zet tá já nak sok ezer szö ve gé bôl kel lett ki vá lasz ta ni. A le me -

zek hez írott elô sza vá ban ez áll: „Ha a le me zek szö ve ge it a Hegyethágék meg fe le lô

imád sá ga i val össze vet jük, he lyen ként el té ré se ket ta lá lunk. En nek több oka van.

Pél dá ul a gyûj tés so rán föl vett vál to za tok kö zül a le mez re a legszebbenhang zót te -

szem. Nem min dig azt, ame lyik a kö tet be ke rült. [...] A szer kesz tés a Hegyethágék

kö tet – vagy ahogy ô ne vez te ma gán hasz ná lat ra, a Hehá– nyom vo na lán ha ladt. Ha

hang zá si lag meg fe le lô ek vol tak, ál ta lá ban a Hehászö ve gei ke rül tek a le mez re, de

nem min dig. Az együtthasz ná lás le he tô sé gé nek fi gye lem be vé te lé vel: ha a könyv -

ben is sze rep lô imád sá gok nál meg tar tot tam az ot ta ni cí mü ket, zá ró jel ben föl tün tet -

ve az ot ta ni szá mu kat is.”
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Itt meg kell je gyez ni, hogy ok kal ró hat ja fel bár ki a cím adás sal kap cso la tos eset -

le ges sé get, kö vet ke zet len sé get. Van, ahol a funkció(Torokfájásellen), van, ahol a kez-

dôsor (Hegyet hágék) van, ahol a szö veg egy egye di motívuma (Keresemuccákrú

uccákra) szol gál tat ta az adott imád ság vagy ének cí mét a kö te tek ben és a le me zen

is. (Itt meg je len nek a hi va tá sá nak élô, ab ba szen ve dé lye sen be le fe led ke zô ku ta tó

em be ri szem pont jai is. Igen, egy-egy mo tí vum né ha annyi ra meg tet szett Er dé lyi

Zsu zsan ná nak, hogy csu pán ez volt az oka an nak, hogy in tu i tí ve ez vagy az lett az

il le tô imád ság cí me a kö tet ben vagy a le me zen.)

Még bo nyo lul tabb a hely zet az online ter jesz tés nél. A Youtube-on le vô cím nem

egye zik sok esetben sem a le mez, sem a kö tet cí me i vel. De ez Er dé lyi Zsu zsan ná tól

füg get len fo lya mat ered mé nye, azt hi szem, er re sem rá ha tá sa, sem be le szó lá sa már

nem volt. Ment a ma ga hi va ta los, gé pi e sí tett út ján a tech no ló gi ai, a gyár tá si, az ad -

mi niszt ra tív fo lya mat. De leg alább meg van, hall gat ha tó, re mél he tô leg so ká ig meg -

ma rad, és ha va la ki ve szi a fá rad sá got, össze is tud ja vet ni a kö tet ben lé vô szö veg gel.

A pub li kált hang fel vé te le ken bár ki hall hat ja, hogy az ima mon dás gya kor la tá nak

meg is me ré sé hez a hang zó anyag mennyit hoz zá tesz.47 Szin te annyi val hi te le sebb

ké pet, az az han got ka punk egy imád ság ról így, mint ha csak a szö veg írott for má ját

ol vas suk. Épp úgy, mint egy nép dal ról, ha hang fel vé tel rôl hall juk, vagy ha csak a le -

jegy zés bôl, a kot tá ból a szö veg alap ján pró bál juk azt meg kö ze lí te ni, meg is mer ni. Az

elô adás kö rül mé nye i rôl per sze a moz gó kép és a hang fel vé tel együtt ad ja a leg hi te -

le sebb tu dó sí tást. Így te hát a nyel vi pragmatikai di men zió be vo ná sá val az elô adás

performatív szem pont ja it is meg tud juk is mer ni. Mind ezek a paralingvisztikai je -

gyek kel, gesz tu sok kal és nonverbális szak rá lis kom mu ni ka tív meg nyi lat ko zá sok kal

új, ki egé szí tô szem pon to kat hoz hat nak a ku ta tás ba, er re hív ta fel a fi gyel met a nyel -

vé sze ti prag ma ti kai szem pon to kat is hang sú lyo zó 1994-es disszer tá ci óm.48

E hang zó anya gok él mé nyét és anya gát Er dé lyi Zsu zsan na tá mo ga tá sá val be épí -

tet tem CD-le me ze im anya gá ba is. Fel hasz nál tam ezek bôl az éne kek bôl, imád sá gok -

ból a Fel leg aj tó, az Égi hang, a Bel sô hang és a Nôi hang le me ze i men is. E leg utóbbi

le mezt 2017-ben, csak úgy, mint a Szakráliskommunikáció köny vem má so dik ki a dá -

sát 2011-ben, tisz te le tem és há lám je lé ül Er dé lyi Zsu zsan na em lé ké nek aján lot tam.
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47 https://www.youtube.com/watch?v=Kt7TfAyRs5g
Ön tô imád ság, Hehá1.=Egycsöppvéribû, Ber kes Jó zsef né Golovics Etel, 1880. Zselicszentpál, 1971.
Hehá1. I/1.
https://www.youtube.com/watch?v=ANDVnzzWpb4
Hegyethágék (el sô sor) cím adó imád ság, Benke Já nos né Be ne dek Ro zá lia 1906. Dió szén, Szár ász, 1970.
Hehá97. II/3.
https://www.youtube.com/watch?v=COekw3jeNRQ
Hasznos imaahideglelésellen,Kôsziklákrepednek. Mol nár Sán dor né 1896. Kis te lek, Csong rád, 1972.
Hehá14. I/2.
https://www.youtube.com/watch?v=CvJvYhcsx-g
Kûküszöbje.Kiezaház. Antalovic Ist ván né Rohán An na, 1903. Patosfa, Somogylad, 1972. Hehá41. I/3.
https://www.youtube.com/watch?v=OdDDpQSuMVw
Énlefekszekénágyamba (pa lóc). Péli And rás né Haj dú Ma ris, 1886. Ipolyszalka, Ipolyszakállas, 1973.
Hehá124. II/3.
https://www.youtube.com/watch?v=PX75DYG35AA
Énfelkelék.Ohholvoltál. Si mon Fe renc Jó zsef né, Fa ze kas Ilo na, 1894. Lészped, Mekényes, 1970. Hehá
162. II/4.

48 LO VÁSZ Irén: Szakráliskommunikáció.Népimádságokpragmatikai,antropológiaimegközelítése.Kandi-
dátusi értekezés. MTA Kéz irat tá ra D/17, 161.11994, Szakrális kommunikáció. Bu da pest, EFI 2002,
L’Har mat tan, 2011, 66–74.
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Fe hér Ani kó

A lé lek ke nye re
Imád ko zá si szo ká sok a XXI. szá zad ban

„A test olyan, mint a for gó szél. Fo rog a vi lág, és ta lán va la mi mag fé le,

vagy erôfé le van a föl di élet ben, új ra kap ezek bôl a lel kek bôl.

Él tük, fel dol goz tuk, to vább ad tuk.” (Adat köz lô, 94 éves)

„Az ima sze rin tem ôs tény. Sa já tos, egé szen kü lön ál ló va la mi. Más sal sem azo no sít ha -

tó, más ból le nem ve zet he tô. Mint ilyen, hoz zá tar to zik az Is ten ben hívô em ber mi vol -

tá hoz. Bel sô szük ség let szá munk ra, akik nek val lá sunk van. Meg ta pasz tal juk, hogy ha

nem imád ko zunk, va la mi cson ka ma rad bennünk. Nem va gyunk ke rek em be rek.”

(Sík Sán dor)

„Nem imád koz ha tunk egész nap, de meg sem szök he tünk a min den na pi szür ke ség tôl,

mert úgy is ma gunk kal vin nénk azt min de nü vé. Éle tu tun kat csak a min den na pok

ügye i vel és kö te le zett sé ge i vel jár hat juk. Me ne kü lés sel nem or vo sol hat juk a köz na pi -

sá got.” (Karl Rahner)

Az ima je len tô sé ge és szo ká sa idô rôl idô re vál to zik. Ma is imád ko zik az, aki hisz en -

nek a cse lek mény nek az ere jé ben, pon to san ugyan úgy, aho gyan ezer éve tet ték az

ak kor élôk. Ugyan olyan sza vak kal és ugyan olyan pó zok ban. Vi szont kö te le zô jel le ge

la zult az idôk fo lya mán – a min den na pi éle tet élô em ber éle té ben –, il let ve mód ja,

szo kás rend je sok szí nûbb, vál to za to sabb lett. Az ima az em ber és az Is ten kap cso -

la tá nak leg ben sô sé ge sebb meg nyil vá nu lá sa, ame lyet az em be ri ség tör té ne té ben 

a kü lön fé le kul tu szok, val lá sok ka no ni zál tak ugyan, de ma ga az imád ko zás az em -

be ri ség ösz tö nös, spon tán szük ség le tét elé gí tet te ki ép pen úgy, mint a val lás.

Sík Sán dor pap-köl tôt idé zem: „Mi hát vol ta kép pen az ima? Szent Ágos ton nal fe -

le lek: »Men tis ad Deum affectuosa intentio«, a lé lek nek Is ten hez va ló ér zel mes oda -

fe szü lé se. Szent Ta más nyel vén: »A lé lek föl emel ke dé se Is ten fe lé.«” De hogy ne csak

a nagy te o ló gu sok ra fi gyel jünk, idé zem Carrelt, a Nobel-dí jas ter mé szet tu dóst is:

„Úgy lát szik, hogy az ima lé nye gé ben a szel lem nek fe szült oda for du lá sa és tö rek -

vé se a vi lág anyag ta lan substratuma fe lé.” És is mét Sík: „Eb ben a meg ha tá ro zás ban

há rom moz za nat van: Isten,aki hez for dul az em ber; az ember,aki oda for dul Is ten -

hez; a kettônekegybeforradása. Szent Ágos ton meg ha tá ro zá sa vi lá go san mu tat ja,

hogy itt az egész em ber rôl van szó: az ér tel mes oda adás ról (mentis),az ér zel mes

oda adás ról (affectuosa)és aka rás ról, ne ki fe szült tö rek vés rôl (intentio).Eb ben a fe -

szült ség ben nyil ván va ló an benne van az aka rat.”1
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1 SÍK Sán dor: Az imád ság. Kon fe ren ci ák, 1955, nagy böjt = Vigilia 1964/7.
http://archivum.piar.hu/siksandor/eletmu/konferenciak/konf1955nb-imadsag.htm



Ez te hát az ima fe no me no ló gi ai elem zé se: há rom pont van, az az Is ten, em ber,

va la mint a kap cso lat, amely a ket tô kö zött az imá ban lét re jön. Mi u tán a há rom do -

log kö zül az Is ten az, amely nem meg fog ha tó, il let ve ér tel me zé se a leg ne he zebb,

Sík így foly tat ja: „Mi lyen Is ten az, aki hez imád koz ni le het? Há rom vo ná sát eme lem

ki. Egyik az, hogy személy.A má sik, hogy mûvész.A har ma dik, amit Jé zus Krisz tus

adott tud tul ró la: hogy Atya.Személy az Is ten, aki hez be szél ni le het. Mûvész,mert

te rem tô, fenn tar tó, gond vi se lô, al ko tó. Atya,aki tud ja, hogy mi re van az em ber nek

szük sé ge, aki meg szám lál ta ha junk min den szá lát. Ennyi re sze re ti az em bert. Ez 

a sze re tet atyai sze re tet, de nem szen ti men tá lis. Nem idill, nem cso da, sem me se:

ko moly sze re tet. Na gyot kí ván az em ber tôl.”

Né hány év vel ez elôtt egy val lá sát gya kor ló ró mai ka to li kus val lá sú cso port vé -

le mé nyét és val lá sos cse lek mé nyét vizs gál tam2, el sô sor ban az er kölcs rôl és a hit rôl

gon dolt fo gal ma ik kal is mer ked tem, va la mint imád ko zá si szo ká sa ik ról kér dez tem

ôket. Azo kat az imaalkalmakat vizs gál tam fô ként, ame lye ket egye dül vé gez nek. El -

sô sor ban fa lun élô idôs em be re ket ke res tem meg, akik nek van még kö ze a má ra már

ki ve szett tár sa dal mi ré teg hez, a pa raszt ság hoz, ah hoz a „nép hez”, amely a nép rajz -

tu do mány tár gyát ké pe zi. „A nép a nép rajz köz pon ti ka te gó ri á ja”3, de – Bá lint Sán -

dor tól vé ve a pél dát – ki ter jesz tet tem vizs gá ló dá som kö rét: népfo gal mam „nem

korlá to zó dik ki zá ró la go san a pa raszt nép re, ha nem ki ter jed az egész szám ba vett

em ber kö zös ség re, tár sa da lom ra, min den osz tá lyá ra és ré te gé re, amennyi ben szak -

rá lis ha gyo má nyo kat, ha gyo mány sze rû je len sé ge ket ôriz, il le tô leg osz toz ni kí ván

bennük”.4 Vizs gál tam a li tur gi án kí vü li (paraliturgikus5) szak rá lis szo ká so kat is, és

azt, ho gyan és mennyit imád koz nak ma azok az em be rek, akik ön ma guk és kör nye -

ze tük sze rint is hí vô nek ne vez he tôk. De vizs gál tam ha gyo má nyok hoz hû, ar cha i kus

élet for mát élô vá ro si hí vô em bert is.

A dol go zat tech ni kai hát te re

Mód sze rem az in ter jú volt, amely kér de zô és adat köz lô há bo rí tat lan ket tô sé ben

zaj lik, ál ta lá ban két ülés ben, egy nap kü lönb ség gel. A má so dik nap min dig fel szín re

ho zott olyan mély sé ge ket, ame lyek re el sô al ka lom mal nem is gon dol tak. Ilyen jel -

le gû vizs gá ló dás nem kép zel he tô el más ként, il let ve ered mé nyei nem te kint he tôk

igaz nak, ha a kér de zô nem tud va ló di szim pá ti át kel te ni az adat köz lô ben, az az nem

ért ve le egyet. A be szél ge tés leg in kább pszi cho te rá pi ás ülés hez, nem rit kán gyó -

nás hoz ha son lít, ahol adat köz lô bát ran és fel té tel nél kül tár ja fel tit ka it.6 Vé gig a be -
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2 FE HÉR Ani kó: „Az élet él és fo rog...” Szak rá lis kom mu ni ká ció. (Imád ko zá si szo ká sok a XXI. szá zad ban, kü -
lö nös te kin tet tel az eti kai ér ték vál to zás ra.) Szak dol go zat a Sapientia Szer ze te si és Hit tu do má nyi Fô is -
ko lán, 2006.

3 ORTUTAY Gyula: Magyar néprajzi lexikon, 3. kötet. Budapest, Akadémiai, 1980. (nép szócikk)

4 BÁ LINT Sán dor: Ka rá csony, hús vét, pün kösd. Bu da pest, Az Apos to li Szent szék Könyv ki a dó ja, 1989, 6.

5 „a min den na pi élet li tur gi kus ere de tû [...] kép zet kö re” BÁ LINT: i. m., 9. o.

6 TRINGER Lász ló: A gyógy ító be szél ge tés. Bu da pest, Me di ci na, 2005.



szél ge tô társ sze mé be néz tem és bó lo ga tás sal, mi mi ká val je lez tem ál lan dó je len lé -

te met és együtt ér zé se met.

Val lás, val lá sos ság

„A val lás az em ber vi szo nyu lá si mód ja az is te ni hez-túl vi lá gi hoz.” 7 Val lá sos ság az 

a hit re épü lô rend sze res kom mu ni ká ció, ame lyet vi sel ke dé si for ma ként gya ko rol nak

hí vô em be rek transz cen dens, nem lát ha tó, de nem is ta gad ha tó kö ze gek kel (ese -

tünk ben kö zeg gel) hi va ta los, avagy ön ként vál lalt és meg te rem tett for má ban. „Az

egy re szé le sebb kö rû vé vá ló ku ta tá sok ered mé nyei nyil ván va ló vá tet ték, hogy 

a val lá sos ság sok ar cú, sok össze te vô jû je len ség” 8 – mond ja a szo ci o ló gus.

A szak iro da lom em lít más ter mi nus technicust is a je len ség kö rül írá sá ra. Mint egy

száz év re vissza te kin tô sza ki ro dal mi tá jé ko zó dás után (Ru dolf Otto, Mircea Eliade,

Kühár Flóris, Ham vas Bé la, Bá lint Sán dor) Limbacher Gá bor a már ko ráb ban hasz nált

unio mystica, az az szent egye sü lés ki fe je zést ja va sol ja.9 „Ele mi ta pasz ta lás, köz vet -

len ér zé ke lés és kap cso lat, mely so rán az ex tá zis ba ke rült át élô szá má ra a föl di vi -

lá got az evilágon tú li »va ló ság«-tól (túl vi lág, más vi lág, ter mé szet fö löt ti vi lág) el vá -

lasz tó ha tár töb bé-ke vés bé meg szû nik, és az egyik vi lág va la me lyik össze te vô je 

a má sik ban meg je le nik. Az ex tá zis lét re jö het di rekt mó don, tu da tos cse lek vés út ján

(böj tö lés, áj ta tos ko dás) vagy in di rekt mó don, va la mi lyen tör té nés, ész re vét len ha -

tó anyag, álom vagy egy sze rû en a kul tú rá ba va ló be le ne ve lô dés ha tá sá ra.”10

Az ál ta lam vizs gált sze mé lyek nem él tek át klasszi kus transzál la po tot.11 Az etno -

pszichiátria le ír olyan ese te ket, ame lyek ben a transz cen dens en ge di ma gát lát tat ni,

ér zé kel he tô vál to zá so kat hoz lét re lá tó já ban vagy tu da tát mó do sít ja. Ilye nek rôl

nem szá mol ha tok be, bár az ima, az imád ko zás ha tá sá ra tu da tuk ban, ér zel me ik ben

erôs vál to zá sok jöt tek lét re. Ez a vál to zás azon ban – ese te ink ben – nem éri el 

a pszi cho ló gi a i lag mér he tô vál to zás szint jét, te hát ex tá zis ról a vizs gált kör ben sem -

mi képp sem be szél he tek.

Szentmártoni Mi hály ta nul má nyá ban rá mu tat a val lá sos ság ket tôs ar cu la tá ra:

„Ronald A. Knox an gol val lá sos pub li cis tá nak van egy ér de kes meg jegy zé se a fel -

nôtt kor val lá sos sá gá ra vo nat ko zó an: »Az em ber úgy ér zi, hogy nem ô bir to kol ja 

a val lá sos sá gát, ha nem meg for dít va, a val lá sos sá ga bir to kol ja ôt.« Azt hi szem, ez

igen fon tos je gye a fel nôtt kor val lá sos sá gá nak.”12
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7 BENKÔ An tal: A val lás pszi cho ló gi á tól a val lá sos ság pszi cho ló gi á já ig = Val lás pszi cho ló gi ai ta nul má nyok.
Szerk. HOR VÁTH-SZA BÓ Ka ta lin, Bu da pest, Aka dé mi ai, 2003, 39.

8 HOR VÁTH-SZA BÓ Ka ta lin: Ha zai vizs gá la tok a kri ti ka utá ni vallásosságskálával = Val lás pszi cho ló gi ai ta -
nul má nyok. Szerk. HOR VÁTH-SZA BÓ Ka ta lin, Bu da pest, Aka dé mi ai, 2003, 127.

9 BÁ LINT Sán dor: Egy ma gyar szent em ber. Orosz Ist ván ön élet raj za. Bu da pest, sa ját ki a dás, 1942. – BÁ LINT
itt ír ja le az unio mystica ki fe je zést.

10 LIMBACHER Gá bor: A né pi unio miystica mint a val lá si nép rajz ér tel me zé si szem pont ja = Ex tá zis, álom,
lá to más. Szerk. PÓCS Éva, Bu da pest, Ba las si, 1998, 191.

11 ASC = altered states of consciousness, az az „mó do sult tu dat ál la pot”.

12 SZENTMÁRTONI Mi hály: A fel nôtt kor val lá sos sá ga = Val lás pszi cho ló gi ai ta nul má nyok. Szerk. HOR VÁTH-
SZA BÓ Katalin, Bu da pest, Aka dé mi ai, 2003, 79.



Bá lint Sán dor nép rajz ku ta tó, val lástör té nész így lát ja: „A né pi, il le tô leg tra di cio -

ná lis élet ér zés sze rint a vi lág és az em ber te remt mény, a Te rem tô tôl függ, aki ura 

a ter mé szet nek és az élet nek, és így kul tusz il le ti. Ez nem csak az egyén eset le ges,

ma gá nyos imád sá gá ban, áj ta tos sá ga i ban, ha nem fô leg a kö zös ség kö te le zô, li tur gi -

kus for má i ban és gesz tu sa i ban, az ün nep lô szo kás és ha gyo mány tár sa dal mi örök -

sé gé ben jut ki fe je zés re.”13

Az imád ko zás

Az imád ko zás cse lek mény, füg get le nül at tól, hogy jár-e fi zi kai ak ti vi tás sal. Le het

csu pán be lül, ön ma gá ban mon dott ima, fo hász, kö nyör gés, de le het nek más for mái

is. Lo vász Irént idé zem: „Az ima mint is ten sé gek kel és spi ri tu á lis lé nyek kel va ló em -

be ri kom mu ni ká ció az em be ri ség tör té ne té nek leg több val lá sá ban je len van. A leg -

több val lá si pers pek tí vá ból néz ve az ima az em be ri lét fel té te le i nek szük ség sze rû

tar to zé ka. Ha az em be ri anya gi vi lá got az is te ni vagy spi ri tu á lis vi lág tól va ló ha sa -

dás vagy el vá lás ered mé nyé nek te kin tik, az ima az egyik olyan esz köz, amellyel ez

a ha sa dék, ha idô le ge sen is, de át hi dal ha tó.”14 Val lá si ér tel me zés ben is két ol da lú

cse lek mény, Jálics Fe renc je zsu i ta sze rint: „Az ima mint Is ten nel va ló kap cso lat két -

ol da lú kez de mé nye zé sen ala pul. Egy részt em be ri te vé keny ség, más részt is te ni. 

A ta lál ko zás Is ten nel nem pusz tán em be ri erô fe szí tés, mert az Is ten meg el ôzi és

fenn tart ja. Az Is ten gyak ran be ha tol az em be rek éle té be, és rö vid idô alatt meg va ló -

sít ja azt, amit em be ri erô fe szí tés nem volt ké pes el ér ni. Más al ka lom mal el rej tô zik,

és hagy min ket ered mény te le nül ke res ni.”15

Az ima kom mu ni ká ció. Az in for má ció ma ga az ima, amely ké rést, di csô í tést és

mást tar tal maz hat. A communio (kö zös sé ten ni) ki fe je zés nem csak a tár sa da lom tu -

do má nyok ban, de a ter mé szet tu do má nyok ban is le írt je len ség.16

„A kom mu ni ká ció és az imád ság egya ránt a sze mé lyes érint ke zés ese mé nye,

amely rá szo rul ugyan a sza vak ra és a je lek re, de va ló já ban azo kon túl va ló sul meg.

A té tel föl ve ti em ber és Is ten sze mélyvol tá nak kér dé sét, ame lyet Karl Rahner nyo -

mán rö vi den vá la szol ha tunk meg: sze mé lyes lé tünk a szub jek tum »ere den dô ön tu -

da tos sá ga az egész re irá nyu ló tu da tos és sza bad vo nat ko zá sa ál tal«” – ír ja Vár nai

Ja kab te o ló gus.17

* * *
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13 BÁ LINT: i. m. (1989), 9.

14 LO VÁSZ Irén: Szak rá lis kom mu ni ká ció. Bu da pest, Eu ró pai Folk lór In té zet, 2002.

15 JÁLICS Fe renc: Ta nul junk imád koz ni. Bu da pest, Kor da, 1998.

16 KÉ RI György: Jel to váb bí tá si te rá pia – Új irá nyok a mo dern gyógy szer ku ta tás ban. Kom mu ni ká ci ós za va rok
a be teg sé gek mo le ku lá ris me cha niz mu sa i nak hát te ré ben = Ma gyar Tu do mány, 2004/1.

17 VÁR NAI Ja kab: A kom mu ni ká ció mint imád ság = Vigilia, 1998/9.



Az ima te hát olyan kom mu ni ká ció, amely nek egyik vé ge lát szó lag nyit va van. Az

in dí tó ol dal ma ga az imád ko zó sze mély. A má sik ol da lon a transz cen dens áll, nem

meg fog ha tó és ne he zen kö rül ír ha tó je len ség: Is ten. Be szél he tünk-e itt pár be széd rôl?

Azt a cse lek ményt, amely em be ri lény és transz cen dens kö zött jön lét re az elôb bi

kez de mé nye zé sé re – eset le ge sen utób bi nem ve ri fi kál ha tó su gal la tá ra –, kü lön fé le

szán dék kal (ké rés, meg kö szö nés, dön tés elô se gí té se stb.) vagy ter mé sze tes napi

rutin ként, a lel ki kom fort ér zet biz to sí tá sa cél já ból mint kom mu ni ká ció. Egy ol da lú,

hi szen a meg szó lí tott fél hét köz na pi mó don nem re a gál, így nem ne vez het jük pár -

be széd nek sem. Lo vász Irén mond ja ki: „Szak rá lis kom mu ni ká ci ó nak ne ve zem az

em ber ter mé szet fö löt ti ha tal mak kal, erôk kel va ló kap cso lat te rem té sé nek és kap -

cso lat tar tá sá nak mód ja it.”18

Bi zo nyos szin ten autokommunikációnak19 te kint het jük, hisz konk rét vissza jel zés -

rôl nin csen szó, ám fel ter jesz tô je, áta dó ja bi zo nyos bel sô vál to zá so kon megy ke -

resz tül, azo no sul az imá ban em lí tett je len sé gek kel, eset leg sze rep lôk kel. Eggyé vá lik

ve lük, mi köz ben ön ma ga is vál to zik, át ala kul az el mon dott imá tól. Az üze net(adás)

mel lett, mint egy kü lön kód, át ala kí tó té nye zô van je len az ima. A vissza jel zés (vá -

lasz), a ve vô je len lé te egy má sik lel ki di men zi ó ban ke re sen dô. Ez az a ha tás, ame -

lyet az ima ki vált. Az ima ki vál tot ta ér zé sek sok szí nû ek. Nagy részt az utá na ér zett jó

ér zés, más részt a ké rés re mélt tel je sí té se utá ni só vár gás, re mény tes te sí ti meg ezt.

Az ima vég hez vi te le, for má ja igen sok szí nû. Kö zös bennük azon ban – amely

mint egy alap nak is te kint he tô – az adott, gyer mek kor ban be ta nult ál lan dó, az egy -

ház ál tal aján lott szö ve gek mor mo lá sa, is mét lé se. Elô for dul ar cha i kus, apok rif ima

is re per to ár juk ban (incognita spiritualita20) és né há nyan be szá mol tak sa ját ma guk

ál tal lét re ho zott imá ról is.

Az imád ko zók egy ré sze az imá kat jól fel fog ja, min den egyes al ka lom mal át ér zi

és jól ér tel mez ve mond ja, míg más ré szük mint egy mantraként, ima ma lom ként is -

mét li, ez zel se gít ve át ön ma gát egy faj ta relaxált, éte ri vi lág ba (unio mystica).

Az ima, imád ság

Mauss sze rint az ima „elô ször szi go rú an kol lek tív je len ség, csak kö zö sen vagy leg -

alább is csak a val lá si kö zös ség ál tal szi go rú an rög zí tett sza bá lyok sze rint mond -

ják... majd az egyén és az Is ten kö zöt ti pár be széd bi ro dal má vá lesz”.21 (Mauss itt

elô reve tí ti a kö zel egy év szá zad dal ké sôbb de fi ni ált szak rá lis kom mu ni ká ció je len -

sé gét.)

39

Fehér Anikó: A lélek kenyere

18 LO VÁSZ Irén: „Az el me hall ja, nem a fül” (Egy asszony lá to má sa i nak ant ro po ló gi ai meg kö ze lí té se) = Extá -
zis, álom, lá to más. Szerk. PÓCS Éva, Bu da pest, Ba las si, 1998, 156.

19 LO VÁSZ: i. m. (2002), 50.

20 ER DÉ LYI Zsu zsan na: He gyet hágék, lôtôt lép ék. Po zsony, Kalligram, 1999. (Er dé lyi idé zi Pais De zsôt, 
ô ne ve zi így ezt az ima faj tát.)

21 MAUSS, Marcel: Az imád ság = Fran cia szo ci o ló gia. Vá lo gat ta: Ferge Zsu zsa. Bu da pest, Köz gaz da sá gi és
Jo gi Könyv ki a dó, 1971, 137.



Lo vász Irén így fo gal maz: „Az ima nem pusz tán szö veg, ha nem a szö veg ki mon -

dá sá val, a be széd del vég re haj tott cse le ke det, szer tar tás, és mint ilyen, az ima nem -

csak tex tus ként, ha nem ak tus ként is ér tel mez he tô. Az az ôsi hit tart ja fenn, hogy 

a ki mon dott szó nak cse lek vô, te rem tô ere je van, az ige va ló ra vá lik.” 22

Az ima adat köz lô im ese té ben ré sze a na pi ru tin nak, éle tük el kép zel he tet len

enél kül. So ha, sem mi lyen kö rül mé nyek kö zött nem hagy ják el azt, mint egy gyógy -

szer ként vagy in kább han gu lat ja ví tó ként fog ják fel.

Imád ság az a szer kesz tett szö veg, amit imád ko zás kor mon da nak. Tá gabb ér te -

lem ben „az imád ság orá lis val lá si szer tar tás, amely köz vet le nül a szak rá lis dol gok -

ra irá nyul”.23

Leg gyak rab ban fô imán kat, a Mi a tyánkot mond ják, ame lyet ma ga Jé zus ta ní tott.

Ezt kö ve ti a ró zsa fü zér, a szent ol va só imád sá ga. Fon tos ima még az Úr an gya la, az

An gya li üd vöz let. Ezenkí vül pa pí ron ter je dô, bi zony ta lan ere de tû imád sá go kat is

mon da nak, va la mint ima könyv bôl ol vas nak imá kat vagy ta ní tó rész le te ket imád ko -

zás cí mén.

A me mo ri zált imád sá go kat könyv nél kül mond ják, van nak azon ban olyan szak -

rá lis szö ve gek, ame lyek hez a könyv is szük sé ges. A szent ol va só (ró zsa fü zér) a ti -

ze d ek re osz tott imád ság sor pon tos el mon dá sát se gí ti.

Apok rif imát ku ta tá som so rán csak ket ten, a leg idô seb bek tud tak em lí te ni. Eze -

ket kö zö sen csak temp lo mon kí vül imád koz ták a ka to li ku sok, hi szen a hi va ta los

egy ház til tot ta eze ket a kö zép ko ri nyelv em lé kek nek is be il lô szak rá lis ver se ket.

Egyé ni imád ko zás so rán vi szont olyan át él ten tud ták mon da ni, hogy az imád ko zó

asszony nak el csuk lott a hang ja Jé zus szen ve dé se i nek fel idé zé se so rán.

Sa ját imát csak a leg idô sebb adat köz lô tu dott, de dal la mot írt egy má sik adat -

köz lô adott szö veg re, így nyert szent éne ket. Sa ját sza va i val min den ki imád ko zik, ki

töb bet, ki ke ve seb bet. Fon tos Is ten meg szó lí tá sa, ál ta lá ban drá ga jó nak, édes nek

vagy min den ha tó nak szó lít ják.

Az ima gya kor la ta

Az ima elô adó ja (aki imád ko zik) és ked vez mé nye zett je (aki ért imád ko zik) nem min -

dig azo nos. Adat köz lô im imá ik kal el sô sor ban csa lád tag ja ik ra kér tek ked vez mé nye -

ket. Leg gyak rab ban azo kért, akik konk rét baj ban van nak, be te gek vagy sze ren csét le -

nek. Azu tán kö vet ke zett a ké rés a va lós jó meg ma ra dá sá ért (ne le gyen sem mi baj),

majd az is me ret len, de tu dot tan baj ban lé vô kért, ár víz, ter mé sze ti csa pás ál do za -

tai ért és el szen ve dô i ért. Fon tos ima szán dék a ha lot ta kért va ló imád ko zás, fô leg

azo kért, akik nek éle te nem az imád ko zó sze rin ti op ti má lis er köl csi rend ben zaj lott,

vagy akik szent ség nél kül men tek el. Csak ezu tán kö vet ke zik a sa ját ja vak ké ré se.

A má so kért va ló imát ál ta lá ban nem tu dat ják a ked vez mé nye zet tel.
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22 LO VÁSZ Irén: Az imád ko zás ról = „Nyisd meg, Uram, szent aj tó dat...” Kö szön tô kö tet Er dé lyi Zsu zsan na
80. szü le tés nap já ra. Szerk. BAR NA Gá bor, Bu da pest, Szent Ist ván Tár su lat, 2001, 3.

23 MAUSS: i. m., 160.



Az ima for mái és mód jai

Az ima tar tal mát és cél ját te kint ve több fé le le het. Ha tá sát (szán dé kát) te kint ve há -

rom fé le: köz ben já rást kérô(intercesszió), imádó-hálaadó(adoratio)és valamiféle

cserét remélô, szinteklasszikuskommunikációt feltételezô ima, amely le het fel-

ajánlás,bûnbánatvagyvezeklés.

Imád koz ni le het kö zös ség ben vagy egyé ni leg. A kö zös ima fô szín te re a temp -

lom, ott is el sô sor ban a mi se. De imaal ka lom még a li tá nia, a kö zös ró zsa fü zérmon -

dás, a ke reszt út já rás, zso lozs mák és egyéb paraliturgikus al kal mak. Itt van sze re pe

az elô é ne kes nek, aki sze re pét ál ta lá ban el len szol gál ta tás nél kül, rend kí vül meg tisz -

tel ve és igen ko mo lyan vég zi.

Az egyé ni ima hely szí ne bár mi le het. A vizs gált kö zeg ben a na pi két fon tos és

hosszú ima min den kép pen je len van. Ide je fel ke lés elôtt vagy után, va la mint le fek -

vés elôtt vagy után.

* * *

Most el sô sor ban az egyé ni, sze mé lyes vég zé sû imák ról szó lok. Ám van nak kö zös -

sé gek, ame lyek idôn ként össze jô ve imád koz nak, en nek szín te re va la mely, a temp -

lom hoz kap cso ló dó he lyi ség (kö zös sé gi te rem) vagy va la mely tag la ká sa. Ezek az

al kal mak ál ta lá ban konk rét szán dé kú ké rô imák kal tel nek.

Leg idô sebb adat köz lôm fa lu já ban, Bá tyán több fé le kö zös, nem az egy ház ál tal

szer ve zett ima al ka lom is volt, ezek rôl Fe hér Zol tán szá mol be24:

Ró zsa fü zér-tár su lat

Na gyon nép sze rû volt a nôk kö ré ben. Ti zen öt tag ból állt egy ró zsa fü zér-ko szo rú, ami

azt je len ti, hogy min den tag a rá esô ti zed et imád koz za. A ró zsa fü zértit kok min den

hó nap ban cse ré lôd nek a ta gok kö zött.

Ha lot ti tár su lat

Ez a tár su lat egy ima köny vi be jegy zés ta nú sá ga sze rint 1911-ben jött lét re. A tár -

su lat tag jai ha vi tag dí jat fi zet tek. Min den ki nek tag köny ve volt Jó ha lál cím mel. Té li

es té ken a ta gok né ze get ték a tag köny vet, és meg ál la pí tot ták, hogy az esz tendô fo -

lya mán ki tá vo zott kö zü lük.

41

Fehér Anikó: A lélek kenyere

24 FE HÉR Zol tán: Az imád sá gos Bá tya. Bá tya val lá si nép raj za, 2000.



Lány kör

A he lyi apá canô vé rek ve ze té sé vel mû kö dött Bá tyán a Lány kör. Tag jai az is ko lát ki -

járt nagy lá nyok vol tak. Össze jöt tek idôn ként és imád koz tak, a nô vé rek sze re pe ket

ta ní tot tak ne kik, szí ni elô adá so kat tar tot tak. A kör me ne te ken a Lány kör tag jai vi szik

a fe hér lo bo gó kat. „Mi nist ránsru há kat meg ol tár te rí tô ket hí mez tünk. Jól érez tük

ma gun kat. A nô vé rek meg is szok tak vendégölni ben nün ket” – me sél te egy ré gi

lány kö ri tag.25

Ol tár egy let

Tag jai asszo nyok vol tak. Cél ja az volt, hogy a temp lom fel sze re lé sét meg is mer jék,

és vé gez zék a temp lom és a mi se ru hák tisz tán tar tá sát. Gyû lé se ik után rend sze rint

szent ség imá dást tar tot tak. Az Ol tár egy let tag ja i nak ha lá la után meg szûnt.

Ka to li kus ol va só kör, gaz da kör

A plé bá nos fe lü gye le te alatt mû kö dött, ahol köny vek ol va sá sá val, be szél ge tés sel,

ta nács adás sal, ta pasz ta lat cse ré vel töl töt ték az idôt. 1948-ban be til tot ták.

Ta lán ugyan er rôl a kör rôl em lé ke zik meg egy csa lád tör té net, ami kor az édes apá -

ról, He ge dûs P. Jó zsef rôl ír. „A Ka to li kus Kör nek el nö ke lett. Ide az idô sebb fér fi ak

jár tak el vas ár nap dél utá non ként be szél get ni, és szó ra ko zás ból ki csi ben kár tyáz ni.

Itt szi go rú sza bá lyok vol tak. Pél dá ul ré szeg em bert nem szol gál tak ki, ká rom kod ni

és ocs mány, csú nya sza va kat nem volt sza bad be szél ni. Aki ezt nem tar tot ta meg,

azt ki zár ták. Té len na gyon szép bá lo kat ren dez tek, ami ket édes apám nyi tott meg

úgy, hogy az el sô tán cot ô kezd te meg édes anyám mal.”26 Vol tak nem he lyi szer ve -

zé sû, ál ta lá no san el ter jedt tár sa sá gok is.

Szív gár da

Az is ko la al sóbb osz tá lyos ta nu lói vol tak a tag jai. A fi ú kat a tisz te len dô urak, a lá -

nyo kat az apá canô vé rek vagy a ta ní tó nôk irá nyí tot ták.27 A szívgárdák fog lal ko zási

anya gát köz pon ti lag ad ták ki a Jé zus Tár sa ság-bé li atyák. A fog lal ko zá sok ál ta lá ban

vas ár nap dél után kez dôd tek. Imák ra és da lok ra ta ní tot ták a gye re ke ket, majd ját -

szot tak is. Cél juk Jé zus Szí vé nek tisz te le te volt. Jel vé nyük is volt, ame lyet ka bát -

juk ra, ru há juk ra tûz ve vi sel tek. Né ha még is ko lai szín da ra bot is elô ad tak. A szent -
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ség imá dás ra dél után pá ro sá val jár tak a pap ki je lö lé se alap ján, hogy a nagy mi sén az

ol tár ra ki tett Ol tá ri szent ség ne ma rad jon egy perc re se egye dül.28

KA LÁSZ29, KALOT30

Az is ko lát vég zett fi a ta lok kö zül a lá nyok a KA LÁSZ, a fi úk a KALOT tag jai let tek,

ha kér ték oda fel vé te lü ket. Ezek nek az egye sü le tek nek a fog lal ko zá si anya gát is

köz pon ti lag ad ták ki. Té ma az ima élet, az er köl csi ne ve lés, az egy há zi és a vi lá gi

éne kek ta nu lá sa, va la mint a tánc ok ta tás volt. Éven te lel ki gya kor la to kat is tar tot tak.

Né ha még szín da ra bo kat is be ta nul tak és ad tak elô.

Jé zus Szí ve Szö vet ség

Lét re jöt té nek idô pont ja: 1946 te le. Tag ja i nak szá ma 82 fô volt. Tag jai fér fi ak vol -

tak, a plé bá nos ve zet te. Cél ja Jé zus Szí ve tisz te le té nek el mé lyí té se volt, va la mint 

a ke resz tény csa lá di élet nor má i nak is mer te té se. Éven te lel ki gya kor la tot tar tot tak.

Több ször kö zös szent ség imá dá si órán vet tek részt.

Serra-kör

Asszo nyok ból szer ve zô dött 2000-ben. Vas ár nap dél utá non ként a közösségi ház ban

jön nek össze a plé bá nos ve ze té sé vel a pa pi hi va tá so kért imád koz ni. Utá na gyak ran

val lá sos té má jú videófil me ket néz nek meg. A Serra International egy ka to li kus lel -

ki sé gi moz ga lom – egy fe ren ces misszi o ná ri us pap után –, amely nek cél ja a ró mai

ka to li kus egy ház ta ní tá sát vall va a pa pi és a szer ze te si hi va tá sok tá mo ga tá sa.

Ska pu lá ré Tár su lat

(Bá tyán 1733-tól.) Kármelhegyi Bol dog asszony tisz te le té nek nö ve lé sé re lét re jött

kö zös ség. Cél ja a Bol dog sá gos Szûz sze re te té re és kö ve té sé re ne ve lés. Az 1280 kö -

rül ala kult Má ria-tár su la tok ból nôtt ki a kármelita rend irá nyí tá sa alatt.

* * *

Adat köz lô im – és ez na gyobb me rí tés re is igaz – ál ta lá ban egye dül imád koz nak. 

A nagy ma mák gyak ran imád koz nak együtt uno ká ik kal, de ez nem he lyet te sí ti sa ját
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imá ju kat. Vál lalt, egyé ni leg ki ala kí tott re per to ár juk ál ta lá ban egész éle tük ben azo -

nos, így es het meg az, hogy az ere de ti leg gyer me kek nek szánt Szí vem el sô gondo-

latja kez de tû ima a 94 éves asszony nak is el sô imá ja – im már las san egy év szá za da.

Ima szo ká so kon ne mi gen vál toz tat nak. Né ha ta nul nak (ta lál nak) újabb imá kat, de 

a klasszi kus re per to ár rit kán vál to zik.

Idôn ként cse rél nek imá kat, kap nak egymástól kéz zel írott vagy sok szo ro sí tott

imá kat, és ezek bôl vá lo gat nak. Ezek az imák gyak ran tar tal maz nak „hasz ná la ti uta -

sí tást”, az az meg je lö lik, mi lyen szán dék ra al kal ma sak.

Né ha vé gez nek szem lé lô dô (kon temp la tív) imát, amely af fé le lé lek ki üre sí tés,

tes ti-lel ki pi he nés. Ilyen kor csak el kép ze lik a transz cen dens je len lé tét. Ez elô for dul

va la mi lyen te vé keny ség köz ben is, pél dá ul az egyik adat köz lôm kéz mû ves te vé -

keny sé ge köz ben él át ilyet. Szá má ra a szal ma fi gu ra lét re ho zá sa csak nem szak rá lis

él mény. Má sik adat köz lôm a kö te le zô (élet ben tar tó) na pi tor ná ját kö ti össze az

imád ság gal, és mi vel év ti ze d ek óta küzd el mé jé nek ima köz be ni el ka lan do zá sá val,

a ró zsa fü zér-imád sá got mond ja tor na köz ben. Ha nem mond ja, ak kor is gon dol rá –

amennyi re tô le te lik –, és köz ben mint egy me di tál.

Leg idô sebb adat köz lôm ko rán reg gel kez di imá it, még a reg ge li elôtt: „Föl öl tö zök,

be ágya zok, min dent rend be meg csi ná lok. Ez még sö tét be, ko rán kez dô dik és mi re

vir rad, ne kem kész kell len ni.”

Tringer Lász ló pszi chi á ter, egye te mi ta nár így vé le ke dik: „Tu do má nyos vizs gá la -

tok is alá tá maszt ják, hogy a hí vô em be rek, akik kö tôd nek va la mely val lás hoz és

gya ko rol ják is hi tü ket, a men tá lis egész ség szem pont já ból ked ve zôbb hely zet ben

van nak. Ez nem azt je len ti, hogy a hit gyógy mód, azon ban a hí vô em ber nek leg alább

egy szi lárd bá zi sa van: az egy ház, a kö zös ség, de ön ma gá ban a hit is egyen súly -

meg ôr zô té nye zô men tá lis szem pont ból. Vizs gá la ti ered mé nyek iga zol ják, hogy 

a hí vô dep resszi ó sok nak job bak a gyó gyu lá si esé lyei, mint a nem hí vôk nek. Ugyan ez

igaz a mû té ti szö vôd mé nyek szem pont já ból is. Azt is tud juk, hogy aki kért imád koz -

nak, azok gyó gyu lá si esé lyei ked ve zôb bek. Kü lö nö sen fej tö rést okoz hat a nem hí vôk

szá má ra, hogy bi zo nyos vizs gá la tok sze rint ak kor is job ban gyó gyul tak be te gek, ha

ôk nem is tud nak ar ról, hogy imád koz tak ér tük. Ne künk, hí vôk nek per sze elég azt

tud nunk, hogy aki kért imád koz nak, azok job ban gyó gyul nak. És egyál ta lán nem baj,

ha az il le tô tud ar ról, hogy imád koz nak ér te, mert ha nem is hí vô, ak kor is tud ja,

hogy va la ki tö rô dik ve le, ag gó dik mi at ta.”31

Imák

Fe hér Zol tán nép rajz ku ta tó vizs gál ta az in kább rá ol va sás nak mi nô sü lô új holdimád -

ság nép raj zi hát te rét és vélt ha tá sát Ka lo csa kör nyé ki te le pü lé se ken: „Elô írás még

az új holdimád ság mon dá sa kor, hogy az tit kos, má sok szá má ra lát ha tat lan le gyen és

az imád ko zó ko mo lyan vé gez ze. A hár mas ság há rom szo ri is mét lé se a meg erô sí tést
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szol gál ja. Min den új hold kor ki kell térdepölni az ud var ra, de úgy, hogy sen ki se lás -

son. Nem sza bad ne vet ni. Há rom mi a tyánk, há rom üd vöz légy. Há rom szor, há rom

hó nap ban.

Mlad mesec, mlad kraj,

Zovej mene u gosti,

Nego mene,

Nego moju bradavicu.

Új hold, új ki rály,

Hív en gem ven dég ség be,

Ne en gem, ha nem az én bradavicámat (be teg sé ge met).

Besenczi Sán dor a Ka lo csa kör nyé ki új holdimád sá gok ról azt hal lot ta, hogy azo kat 

a si ker ér de ké ben egy lélegzetre kel lett el mon da ni. R-né azt mond ta, hogy ma gá ba

kell imád koz ni úgy, hogy a levegôbül egy szussza nást se sza bad ven ni. Egy szak-

mári gyógy ító asszony ról mond ták: eze ket az imád sá go kat egy szuszra mond ta el.

Sem mi lé leg ze tet nem vött alat ta.”32

Ez a faj ta imád ko zá si tech ni ka pár hu zam ba ál lít ha tó a jógik pránajáma tech ni -

ká já val, amellyel ôk a lég zés rit mu sá nak le las sí tá sá val túl lép nek az élet köz na pi

tes ti va ló sá gán, mint egy meg ál lít ják az idôt.33 A jó ga misz ti kus lé lek ta na sze rint az

em ber ben ke rin gô pszi cho-vi tá lis ener gia azo nos a Nap pal és Hold dal. A be lég zés

a Nap, a ki lég zés a Hold ide jét jel ké pe zi, így a jógi tes te eggyé vá lik a kozmosszal.34

Az egyet len lé leg zet a gyógy ító lel ké nek tel jes ere jét sû rí ti össze, hi szen a „lé lek”

sza vunk a lé leg zik igé bôl szár ma zik.35

Az ál ta lam kér de zett 94 éves adat köz lô na pi tel jes ró zsa fü zér-imád sá ga után

egy kom pi lált, nyelv ta ni lag nem min dig he lyes imát mond:

Jé zus szí ve sze ret lek én, ve zess át az élet ten ge rén.

Ve zesd gyer me ke i met, s az összes csa lád ját,

Mentsd meg ôket a be teg ség tôl, min den baj tól.

És add, hogy min den mun ká juk si ke rül jön, amen.

Ugyan ô szent ál do zás után min dig ezt mond ja:

Jé zu som oszd el azt a szent os tyát sze ret te im kö zött, hogy ve zé rel je ôket azon

az úton, amely hoz zád ve zet az örök élet re.

Ez az idôs asszony má sutt is is mert apok rif imát is tud. Ezt az imát Er dé lyi Zsu zsanna

a baj el há rí tó imák so rá ba he lye zi. Bá tyai vál to za ta így hang zik:
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Bé li ruzse Marie

kojá Bo ga rodila

Iván karsztiteja

karsz ti mene i tebe

vé ri em Bo ga i tebe

já veriem karstyénie

karsz tom e csuva dopolnotyi

Ángyel Bozsji odpolnotyi

szám Bog dovéka

já sze karsz tim

devotoro karsz tim

odszem szinem nebeszkem

trojsztvem Divica Mariom

dosztojni ángyelak

szpáni moju dusicu

na umorli dá nak

kad mi télo o pocsine

u szláve nebeszke. Ámen.

Zvonce zvecsi

Goszpa klecsi de Isszuszak muke mucsi

de Isszuszak muke mucsi

prejmi Isszusze moju dusicu koa nebeszku krjicu. Ámen.

Fe hér ró zsa Má ria

ki Is tent szül te

Ke resz te lô Szent Já nos

ke resz tel en gem és té ged

hi szek Is ten ben és benned

ke reszt tel fek szem és té ged

ke reszt ôriz éj fé lig

Is ten an gya la éj fél után

egye dül Is ten ha lá lom órá já ig

ke resz tet ve tek öt uj jam mal

ki lenc ke resz tet ve tek

az Atyá nak és fi ú nak

és Bol dog sá gos Szûz Már iá val

ôr zô an gyal

di csô ít hes se az én lel ke met

ha lá lom nap ján

mi kor a tes tem meg pi hen

di csô ség az ég ben. Ámen.

A ha rang szól

Az Úr asszony tér de pel

a Jézuska szen ved
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fo gadd be Jé zus a lel ke met

mint az ég be Már iát. Amen

Is mert a fa lu ban az az ima is, amely szin tén sok fe lé meg ta lál ha tó:

Én le fek szem én ágyam ba

Mint Úr jé zus ko por só ba

föl te kin tek ma gos menny be

nyit va lá tom a menny or szág ka pu ját

benne lá tom a szép Szûz Már iát

szent tér de in tér de pel

szent köny vét ol vas sa

a ka kas meg szó lal

kelj föl szép Szûz Má ria

mert szent fi a dat el vit ték

ke reszt fá ra fe szí tet ték

há rom szent vér le csöp pen

az ô szent szí vé bôl

ar ra jöt tek az an gya lok

föl szed ték

arany tá nyér ra tet ték

Krisz tus Jé zus azt mond ta

aki ezt az imád sá got

es te lefektébe

rög gel föl kel té be

el mond ja

két ha lá los bûn tôl meg sza ba dul. Amen.36

Ta pasz talt je len sé gek össze fog la lá sa az in ter júk alap ján

Ima mennyi sé ge

A vizs gált sze mé lyek va la mennyi en imád koz nak nap já ban leg alább két szer. Ál lan dó

na pi imá i kat min dig ugyan azon a hely szí nen ad ják elô. Van nak kü lönb sé gek az esti

és a reg ge li imák kö zött. „Es te csak ke resz tet ve tek, és Jé zus szent ne vé ben le fek -

szem, »Szent Jó zsef, légy ve lem ha lá lom órá ján. Amen.« Ke resz tet ve tek, el mon dom

a há rom szor há rom Üd vöz légyet a Ska pu lá ré ra. Es te meg reg gel.”
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Ima mód

„Az ima mon dás póz zal jár, s még mun ka vagy me net köz ben is át ala kul az em ber,

ki zök ken ön ma gá ból, ki va ló sá gá ból. Meg vál to zik test tar tá sa, arc ki fe je zé se”37 – írja

Er dé lyi Zsu zsan na.

A leg idô sebb adat köz lôm és az imá val fo lya ma to san küz dô asszony imád ko zik

az ágyon kí vül, ô év ti ze d ek óta küzd a fi gyel me el ka lan do zá sá val. Na pi tor ná ja köz -

ben imád ko zik, ez se gít. Az idôs ju hász az ágy szé lén ül ve imád ko zik. („Mert csak  

a ha lott hall gat ja fek ve az imát.”) Ná luk az imád ság be szél ge tés Is ten nel, akit meg -

tisz tel nek az zal, hogy fel öl töz nek, meg fé sül köd nek ima elôtt. A több ség már a na pi

tisz tál ko dás után, de az ágy ban fek ve mond ja az es ti imát és fel ke lés elôtt a reg ge -

lit. Va la mennyi en fel vesz nek egy jel leg ze tes test tar tást és arc ki fe je zést, amely fi -

gyel mes, áta dó és alá za tos egy ben.38

Ima, imád ság

A kér de zett adat köz lôk ál ta lá ban a ró zsa fü zér-imád sá got mond ják, fô leg az idô seb -

bek. Ér de kes mó don nem a szo ká sos aján lott na pi rend szer sze rint, ha nem min det

el mond ják. Van, aki na pon ta több ször is. Ezt kö ve ti a Mi a tyánk és az Úr an gya la.

Aki nem imád ko zik ró zsa fü zért, az Mi a tyánkot és Üd vöz légy Máriát mond, de van,

aki mind ket tôt. Min den ki imád ko zik sa ját sza va i val, de csak ke ve sek nek van sa ját

le írt vagy be ta nult ál lan dó imá ja. A sa ját sza vak kal el mon dott – ál ta lá ban ké rô –

imák is tar tal maz zák a hi va ta los imák ban gya ko ri szövegformulákat, meg szó lí tá so kat.

Gya ko ri a ke gye lem ké rés, a ne he zen kö rül ír ha tó szó je len té sét ál ta lá ban jól ér tel -

me zik. Gyak ran imád koz nak pa pí ron ter je dô, bi zony ta lan ere de tû imá kat, ame lyek

ké zen-kö zön ter jed nek. Ezek bôl vá lo gat nak, de ál ta lá ban a be szer zés he lye, és nem

az imád ság mi nô sé ge, tar tal ma dön ti el hasz ná la tát.

Na pi ru ti non kí vü li imaalkalmak

Szin te mind annyi an meg-meg áll nak egy-egy pil la nat ra imád koz ni, er re szak rá lis

mû tár gyak (fe szü let, temp lom) kész te tik ôket, vagy bal jós je lû je len sé gek (men tô,

tûz ol tó au tó). De a kü lö nö sebb fi gyel met nem igény lô mun kák alatt is szí ve sen

imád koz nak (kö tés, bi cik li zés, kéz mû ves te vé keny ség, me zô gaz da sá gi mun ka stb.).

Imád koz nak mun ka vagy bár mi lyen fon tos, ké nyel met len vagy bi zony ta lan ki me -

ne te lû cse lek vés elôtt is. Ha ilyen kor a ró zsa fü zért mond ják, ak kor igen vál to za tos

mó don szá mol ják a sze me ket. Van, aki ba bot, pénzt tesz ki az asz tal ra vagy a zse -

bé be, s azo kat pa kol gat ja, van, aki az uj ja it te szi egymásra, de ha el ront ják a szá -

mo lást, ak kor elöl rôl kez dik.
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Ki hez imád ko zik?

„El sô az Is ten és az Úr jé zus. Az tán a Szûz anya, az tán van nak a Szent Ri ta, Szent

Mar git, Szent An tal, Szent Fe renc, Mó ni ka. A ma gyar szen te ket ál ta lá ban.”

Is ten hez és Jé zus hoz, Jé zus szí vé hez, de (min dig ál lan dó) szen tek hez is. Ál ta lá ban

Jé zust vagy Szûz Már iát szó lít ják meg, s raj ta ke resz tül ké rik az Úr is ten se gít sé gét.

Ke reszt ve tés

„Ha fe szü le tet lá tok, meg ima elôtt, utá na meg evés elôtt.” „Min den ima elôtt. Meg

ha temp lom, fe szü let elôtt me gyek el. Szok tam szá mol ni, ha me gyek be a fe ren ce -

sek hez, hány szor kell ke resz tet vet ni, hány temp lom van...”

Ima és evés elôtt és után, je len tôs cse lek vé sek elôtt (ara tás, or vo si be avat ko zás),

de szak rá lis mû tár gyak meg pil lan tá sa kor is. Né ha csak úgy ön ma gá ért is. Men tô -

autó vagy tûz ol tó au tó szi ré ná já nak ész le lé se kor is ke resz tet vet nek.

Ér de kes gon do la tot osz tott meg ve lem a leg idô sebb adat köz lôm kér dé sem re,

hogy mi kor vet még ke resz tet: „Na gyon sok szor. Reg ge li, ebéd elôtt és után, le fek vés

elôtt, fel ke lés után, ha va la ho va in du lok, ha a gye re ke im va la ho va men nek, Jé zus

se gíts. Sok szor szok tam ke resz tet vet ni. Má so kért is. A meg hol ta kért ugye imád ko -

zunk. De imád ko zunk azo kért is, akik ilyen ön gyil ko sok, akik köt nek a há tuk ra va -

la mit, és oda men nek, ahol a leg több nép van.39 Az én agyam ezen so kat tö röm.

Gon do lom, hogy azo kat ne kem nem sza bad meg ítél ni, mert nem én va gyok az íté lô.

Nem íté lem el ôket. Va la ki ta lán ezt mind el ren de li, hogy va la ki az ál tal üd vö zül,

hogy azo kat a bû nö sö ket mi e lôbb meg men ti a baj tól, hogy ne ér je több baj ôket.

Ez zel be fe je zik, át szen ve dik, ami rá juk volt mér ve, és ta lán en nek is van va la mi kö -

ze hoz zá.”

Szentmise-látogatás

A vas ár na pi szent mi se kö te le zô, de van, aki na pon ta jár temp lom ba, aho va min dig

tisz ta és szép, meg kí mélt ru há ban men nek. Ün ne pi al kal mak kor (hús vét, ka rá csony)

pe dig a leg szebb ru há ju kat ve szik fel. Ál ta lá ban a temp lom ba me ne telt va la mi fé le

tes ti tisz tál ko dás el ôzi meg. A pász tor kap cso la ta Is ten nel más, mint a nô ké. Ô va -

la mi fé le „paj kos szö vet ség ben” van a Te rem tô vel, hisz ál dá sa it és bün te té se it a meg -

szo kott nál gyak rab ban és konk ré tab ban ta pasz tal hat ja. Nem jár temp lom ba, nem

val lot ta be, mi ért.

49

Fehér Anikó: A lélek kenyere

39 Ön gyil kos me rény lôk – Fe hér Ani kó.



Paraliturgikus cse lek mé nyek, bú csúk

Ide tar toz nak mind azon szak rá lis cse lek mé nyek, ame lyek a li tur gi án kí vül es nek.

Ilyen a na pi imád ko zás, de ide tar to zik a temp lo mi kö zös ró zsa fü zér mon dás, a li tá nia

és a bú csú já rás is. A bú csú igen fon tos a vizs gált sze mé lyek nél. Itt is az a pszi chés

mo tí vum ta lál ha tó meg, amely más he lye ken is, ha tesz va la mit, fel ajánl va la mit,

na gyobb eséllyel vár hat ja a kért jó el nye ré sét. A bú csú ak kor az iga zi, ha fá rasz tó,

ne héz úton meg kö ze lít he tô he lyen van a szent hely. Fi a ta labb ko ruk ban szin te va -

la mennyi en jár tak gya log bú csú ba. Ké sôbb – és ez kor tü net – ki ala kult va la mi fé le

szak rá lis tu riz mus, amely nek ke re té ben szer ve zett utak kal lá to gat ják meg a bú csú -

já ró he lye ket. Ezek nek is igen nagy – és a na gyobb tá vol ság mi att ta lán még na -

gyobb – je len tô sé get tulajdonítanak.

Va la mennyi en jár tak bú csú ban, ál ta lá ban a gya log meg tett utat ré sze sí tik elôny -

ben. Töb ben utaz tak nyu ga ti or szá gok ba is bú csú ba. Fon tos za rán dok hely Ró ma.

A ha lál ér tel me zé se

„Hí vô ként könnyebb él ni és könnyebb meg hal ni” – ír ja Csa ba György or vosp ro -

fesszor.40 (Ké sôbb en nek el len ke zô jét is ál lít ja, amely sze rint a val lá sos elô írá sok

meg nem tar tá sa mi at ti ret te gés gyak ran ve zet pszi chés vagy akár tes ti prob lé mák -

hoz.)

Idô sebb adat köz lô im sor suk kal meg bé kél ten, tisz te let tel és meg adás sal vár ják 

a ha lált. Nem em lí tik, hogy fél né nek tô le. Úgy vé lik, a bûn te len, sok szen ve dés sel

te li élet után a meg ér de melt ju tal mu kat kap ják az Úr ol da lán. Bát ran le he tett kér -

dez ni adat köz lô ket er rôl, ko ruk tól füg get le nül. Tisz ta szív vel és lé lek kel, az Úr aka -

ra tá ban bíz va vár ják a ha lált. Az az adat köz lô, aki ön gyil kos sá got kí sé relt meg, fel -

fog ta tet te sú lyát, és úgy gon dol ja, meg bán ta tet tét. Ér zi, hogy fe la da ta van, és nem

te het töb bé ilyet.

Ima a ha lot ta kért

Fon tos nak tart ják a ha lot ta kért va ló imát, nem csak a te me tés közelében, ha nem ké -

sôbb, évek, év ti ze d ek múl tán is. Kü lö nö sen az olyan sze mé lyek ese té ben, akik

szent sé gek nél kül tá voz tak. Az ô lel ki üd vü kért so kat ajánlanak fel. Elô é ne kes adat -

köz lôm ki fe je zet ten kö zel van a ha lál ese mé nyé hez, hi szen nap mint nap ta pasz tal -

ja az el vesz tést a te me té sek so rán.
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Att ri bú tu mok érin té se, szentelmények a kör nye zet ben

„Ré gen volt egy fa fe szü let, ami re es küd tünk. Az úgy volt oda té ve, hogy én azt el -

ér tem. Min den es te meg érin tet tem. A ke zem mel, hogy kö szö nöm mennyei atyám,

hogy vi gyá zol rám.” „Nem szok tam fog dos ni ôket.”

Van olyan, aki si mo gat ja, csó kol gat ja szentelményeit, a szent ol va sót (ró zsa fü zér)

vagy a szob rot, de van, aki ezt me re ven el uta sít ja. Szent kép, egy-egy gyer tya min -

den ház ban volt, ahol jár tam. Van, ahol azon ban egyál ta lán nem tu laj do ní tot tak en -

nek je len tô sé get. Csak a ju hász nem tart szen telt vi zet, de van nak szen telt gyer tyái.

A tor náz va imád ko zó asszony pe dig – ele in te kis sé sza bad koz va – em lí tet te, hogy

nem tetszenek ne ki a val lá sos „giccsek”, nem tart szen telt vi zet sem. Van, aki ész -

re sem ve szi, de meg csó kol ja a ró zsa fü zé ren a fe szü le tet az ima ele jén.

„Az ar cha i kus tár sa dal mak em be re ar ra tö re ke dett, hogy a szent ben vagy a meg -

szen telt tár gyak kö zel sé gé ben él jen. [...] A szent és a pro fán kö zöt ti el len tét gyak -

ran a re á lis és az ir re á lis [...] kö zöt ti el len tét nek lát szik. [...] Ezért ért he tô, hogy 

a val lá sos em ber ar ra vá gyik, hogy ré sze sed jék a va ló ság ból, s erô vel te lí tôd jék”41

– ír ja Eliade.

Böjt

Két fô böj ti al kal mat em lí te nek, ham va zó szer dát és nagy pén te ket. A rend sze res he -

ti pén te ki hús ti lal mat már nem ve szik annyi ra ko mo lyan, fô leg, mi ó ta az egy ház

ma ga is ajánl ja he lyet te az egyéb jó cse le ke de tet. A hús ti la lom nem meg tar tá sá nak

fô oka a má sok kal va ló kö zös ház tar tás ban élés vagy a köz ét kez te tés ben va ló rész -

vé tel.

Gyó nás

Gyón ni 2–3 ha von ta szok tak, a bû nök tôl füg get le nül. Idô sebb adat köz lô im el mond -

ták, hogy tud ják, hogy iga zá ból nincs bû nük, de még is el men nek gyón ni. A gyó nást

kö te le zô, ám még is lel ki leg ki elé gí tô él mény nek tart ják, so kan hi á nyol ják a pap pal

va ló ci vil be szél ge tést a bû nök kel, élet vi tel lel kap cso lat ban. A ju hász – em lí tett

okok ból – nem tart ja szük sé ges nek a föl di köz ben já rót a bûn bo csá na tért. Bá tyai

gyûj té sek ben elô ke rült, hogy ré gen egye sek a fel ke lô nap nak mond ták el bû ne i ket,

és utá na ál doz tak. A fel ke lô nap kö szön té se – így a ne ki va ló gyó nás – a ke resz -

tény ség elôt ti égi testkul tu szok ma rad vá nya.
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Egyéb szent sé gek

Adat köz lô im él nek a szent sé gek kel. El íté lik azo kat, akik ezt nem te szik. A ju hász

nem biz tos ab ban, hogy fel ve szi majd az utol só ke ne tet.42 Ô nem já rul a szent ál do -

zás hoz sem.

Is ten–Jé zus kap cso la ta

Jé zust Is ten fi á nak te kin tik, akin ke resz tül imád koz nak Is ten hez. Raj ta ke resz tül jut -

nak ked vez mé nyek hez Is ten tôl, ô a köz ben já ró.

Is ten vi sel ke dé se

Is ten meg íté lé se nem egy ér tel mû. Ô a leg fel sô ha ta lom, de út jai ki für kész he tet le -

nek. Van, aki sze rint Is ten nem dön tô bí ró.

Transz cen dens el kép ze lé se

Vi zu á li san ta lán nem tud ják el kép zel ni, de min den kép pen va la mi fé le cso dá la to san

jó nak és szép nek lát ják a túl vi lá got. Szok tak ró la el mél ked ni, az „agyam ban lá tom”,

ahogy egyik adat köz lôm mond ta.

„Fo rog az élet. Az élet él és fo rog” – mond ja a 94 éves asszony. Le he tet len nem

érez ni át szel le mült arc cal mon dott mon da tá ban Ady so ra it:

Ôr zôk, vi gyáz za tok a strá zsán

Az Élet él és él ni akar,

Nem azért adott annyi szé pet,

Hogy át vá dol ja nak most raj ta

Vé res s os to ba fen sé gek.43

Az imád ko zá si szo ká sok ra irá nyu ló ku ta tá som messze túl mu ta tott a val lá sos, vagy

az egy ház ál tal ja va solt szö ve gek na pi is mét lé sé nek meg fi gye lé sén. „Az ál ta lá ban

vett em be ri ma ga tar tás sal kap cso la tos ta pasz ta la tok idôt len idôk óta fel hal mo zott

kész le te nyí lik meg a [...] ku ta tók elôtt. Leg alább is ok ta lan ság vol na, ha nem for -

dítanánk azt sa ját hasz nunk ra.”44 Bár Eliade a ke le ti em ber ta pasz ta la ti tu dá sá nak

ku ta tá sá ra mond ja ezt, va jon a tor ná zás köz ben vég zett ima nem te kint he tô-e azo -

52

42 Idôköz ben el hunyt, szent sé gek kel tá vo zott.

43 ADY End re: Összes ver sei. Bu da pest, Franklin Könyv ki a dó, 1950, 482.

44 ELIADE, Mircea: A jó ga. Bu da pest, Cartaphilus Könyv ki a dó, 2005, 12.



nos nak egy át szel le mült, bé kés szív vel vég zett jó gaászanával? Vagy az ima elôt ti

fé sül kö dés, a test rend be té te le nem azo nos-e va la mi fé le má gi kus, a jót ki kény sze -

rí te ni igyek vô szo kás sal? A gya ko ri, mantrasze rû is mét lés pe dig meditatív ál la po -

tot ered mé nyez het.

Eliade má sutt ezt is ír ja: „A val lá sos em ber sze mé ben a tér hez ha son ló an az idô

sem ho mo gén és nem is ál lan dó. Van nak egy fe lôl szent idô in ter val lu mok, az ün ne -

pek ide je, [...] más fe lôl van pro fán idô, a szo ká sos idô tar tam, amely ben a val lá si

jelen tô ség nél kü li ese mé nyek zajlanak. E kétfajta idô kö zött ter mé sze te sen nincs

fo lya ma tos ság, ám a val lá sos em ber, rí tu sok se gít sé gé vel, a szo ká sos idô tar tam ból

át lép het a szent idô be.”45

Ezek az em be rek éle tük más te rü le tén is kü lön böz nek má sok tól. A 94 éves asszony

kéz ira tos élet raj zá ban46 emel ke dett sza vak kal ír ja le a du nai nagy mo sást. A hó fe hér

ágy ne mût, a jó sza gú vász na kat.47 Ugyan így me sél a ma gyar föld jó í zû, egész sé ges

gyü möl cse i rôl, zöld sé ge i rôl. A bol dog ta lan ság ra ítélt, ab ból csak kéz mû ves mes ter -

sé gé vel ki lá ba ló asszony el be szé lé se az ara tás ról a vég te len nek tû nô, ám gyö nyö -

rû sé ges ma gyar bú za föld rôl szin tén iro dal mi. „Ami kor egy más után ab ban a nagy

táb lá ban men tek az ara tók, az olyan gyö nyö rû volt. Azt öröm volt néz ni. El men tünk

reg gel. Reg ge li után le ül tünk a fák ár nyé ká ba, vagy a cso mó tö vi be, édes apám rend -

be rak ta a ka szát, meg pi hen ge tett egy ki csit, én meg mint kis lány ka ott sza lad gál -

tam egyik cso mó tö vi bôl a má sik ba és lát tam, hogy a na gyobb lá nyok vagy eset leg

me nyecs kék sodorgatják a szal mát. Ne kem az annyi ra tet szett, hogy én is ki pró bál -

tam. Reg gel még nem volt annyi ra meg szá rad va, hogy el tört vol na. És si ke rült. Ne -

kem az olyan si ker él ményt adott, hogy én azt min dig pró bál gat tam. Ab ból volt a

bok ré ta, majd a bú za csi ga.”

A na pi imá ban szá zszor és ezer szer is mét lik a meg un ha tat lan igé ket. A sok szo ri

el mon dás le het ugyan gé pi es, ám el ha gyá sa fel sem me rül. Az ima, az imád ko zás

éle tük alap ve tô ré sze.

Bibliográfia

• ADY End re: Összes ver sei. Bu da pest, Franklin Könyv ki a dó, 1950.
• BÁ LINT Sán dor: Egy ma gyar szent em ber. Orosz Ist ván ön élet raj za. Bu da pest, Sa ját ki a dás, 1942.
• BÁ LINT Sán dor: Ka rá csony, hús vét, pün kösd. Bu da pest, az Apos to li Szent szék Könyv ki a dó ja,

1989.
• BENKÔ An tal: A val lás pszi cho ló gi á tól a val lá sos ság pszi cho ló gi á já ig = Val lás pszi cho ló gi ai ta nul -

má nyok. Szerk. HOR VÁTH-SZA BÓ Ka ta lin, Aka dé mi ai Ki a dó, Bu da pest, 2003.
• CSA BA György: A hit gyógy ító ere je = Ter mé szet vi lá ga, 1999/11.
• ELIADE, Mircea: A jó ga. Bu da pest, Cartaphilus Könyv ki a dó, 2005.
• ELIADE, Mircea: A szent és a pro fán. Bu da pest, Eu ró pa Könyv ki a dó, 1996.
• ELIADE, Mircea: Ké pek és jel ké pek. Bu da pest, 1997.
• ER DÉ LYI Zsu zsan na: He gyet hágék, lôtôt lép ék. Po zsony, Kalligram, 1999.
• FE HÉR Ani kó: „Az élet él és fo rog...” Szak rá lis kom mu ni ká ció (Imád ko zá si szo ká sok a XXI. szá -

zad ban, kü lö nös te kin tet tel az eti kai ér ték vál to zás ra). Szak dol go zat a Sapientia Szer ze te si és
Hit tu do má nyi Fô is ko lán, 2006.

53

Fehér Anikó: A lélek kenyere

45 ELIADE, Mircea: A szent és a pro fán. Bu da pest, Eu ró pa Könyv ki a dó, 1996, 61.

46 FE HÉR Zol tán: Ki kell, hogy sor so mat ki ált sam. Bá tya, szer zôi ki a dás, 2005.

47 Uo.



• FE HÉR Zol tán: Bá tya nép hi te = Folk lór Ar chí vum. Szerk. HOPPÁL Mi hály, MTA Nép raj zi Ku ta tó -
cso port, 1975.

• FE HÉR Zol tán: Az imád sá gos Bá tya. Bá tya val lá si nép raj za. 2000.
• FE HÉR Zol tán: Ki kell, hogy sor so mat ki ált sam. Bá tya, Szer zôi ki a dás, 2005.
• FE HÉR Zol tán: A bá tya i ak haj nal elé imád ko zá sa és napbanézése = Fa ku ló szí nek. Ba ja, 2009,

67–78.
• HOR VÁTH-SZA BÓ Ka ta lin: Ha zai vizs gá la tok a kri ti ka utá ni vallásosságskálával = Val lás pszi cho -

ló gi ai ta nul má nyok. Szerk. HOR VÁTH-SZA BÓ Ka ta lin, Bu da pest, Aka dé mi ai, 2003.
• JÁLICS Fe renc: Ta nul junk imád koz ni. Bu da pest, Kor da Ki a dó, 1998.
• KÉ RI György: Jel to váb bí tá si te rá pia – Új irá nyok a mo dern gyógy szer ku ta tás ban. Kom mu ni ká ci ós

za va rok a be teg sé gek mo le ku lá ris me cha niz mu sa i nak hát te ré ben = Ma gyar Tu do mány, 2004/1.
• LIMBACHER Gá bor: A né pi unio miystica mint a val lá si nép rajz ér tel me zé si szem pont ja = Ex tá -

zis, álom, lá to más. Szerk. PÓCS Éva, Bu da pest, Ba las si Ki a dó, 1998.
• LO VÁSZ Irén: „Az el me hall ja, nem a fül” (Egy asszony lá to má sa i nak ant ro po ló gi ai meg kö ze lí té -

se) = Ex tá zis, álom, lá to más. Szerk. PÓCS Éva, Bu da pest, Ba las si Ki a dó, 1998.
• LO VÁSZ Irén: Az imád ko zás ról = „Nyisd meg, Uram, szent aj tó dat...” Kö szön tô kö tet Er dé lyi Zsu -

zsan na 80. szü le tés nap já ra. Szerk. Bar na Gá bor, Bu da pest, Szent Ist ván Tár su lat, 2001.
• LO VÁSZ Irén: Szak rá lis kom mu ni ká ció. Bu da pest, Eu ró pai Folk lór In té zet, 2002.
• ORTUTAY Gyula: Magyar néprajzi lexikon, 3. kötet. Budapest, Akadémiai, 1980.
• MAUSS, Marcel: Az imád ság = Fran cia szo ci o ló gia. Vá lo gat ta: Ferge Zsu zsa. Bu da pest, Köz gaz -

da sá gi és Jo gi Könyv ki a dó, 1971.
• SÍK Sán dor: Az imád ság. Kon fe ren ci ák, 1955, nagyböjt = Vigilia, 1964/7.

http://archivum.piar.hu/siksandor/eletmu/konferenciak/konf1955nb-imadsag.htm
• SZENTMÁRTONI Mi hály: A fel nôtt kor val lá sos sá ga = Val lás pszi cho ló gi ai ta nul má nyok. Szerk.

HOR VÁTH-SZA BÓ Ka ta lin, Bu da pest, Aka dé mi ai Ki a dó, 2003.
• SZI GE TI Lász ló: El sô he lyen a men tá lis egész ség. Be szél ge tés Tringer Lász ló pszi chi á ter rel = Új

Em ber, 2015. 02. 13.
• TRINGER Lász ló: A gyógy ító be szél ge tés. Bu da pest, Me di ci na, 2005.
• VÁR NAI Ja kab: A kom mu ni ká ció mint imád ság = Vigilia, 1998/9.

54



Bar na Gá bor

Devóció és de ko rá ció
Dí szí tés és áb rá zo lás, val lás és nép mû vé szet

Az elô adás cí me nem csak szó já ték. A mû vé sze tek nek a val lá si áhí tat ban el fog lalt

sze re pé re kí ván rá mu tat ni. A sacrumés az esztétikumössze tar to zá sá ra. A temp lo -

mok ban a mû vé sze tek je len lé te a szakralitás je le, de fel té te le is. Ezek a szakralitást

meg je le nít te tô tár gyak és je len sé gek nem csak dí szí te nek, ha nem tar tal ma kat rög zí -

te nek és köz ve tí te nek, for mál ják a kö zös sé gi és egyé ni val lás gya kor lást, fel idéz nek

és je len lé vô vé tesz nek sze mé lyi és esz mei pél dá kat, min tá kat. A devotiola tin szó -

ban benne van a fel aján lás, az ál do zat, a va la mi hí vô jé nek len ni. A de ko rá ció ki fe -

je zés ben a decorszó az il len dô ség, tisz tes ség, csi nos ság, szép ség, ékes ség tar ta lom

hú zó dik meg. Aki de ko rál, az az szép pé tesz, öl töz tet, az ez zel fel aján lást is tesz,

mû vész ke dik, te vé keny sé ge le het buz gó ság jel le gû is.1

A temp lo mok el sôd le ges funk ci ó ja az ál do zat be mu ta tás, és an nak ke re te, a li tur -

gia. A szer tar tás, a li tur gia mind az öt ér zék szer vün ket igény be ve szi. Az ál do zat -

be mu ta tás mel lett azon ban a temp lo mok a ke resz tény ta ní tás hely szí nei is, ahol 

a tár gyak „be szél nek”.

A sacrumés az esztétikumössze tar toz nak, de el is vá laszt ha tók egymástól. Eb -

bôl fa kad, hogy akár a tö meg ter mé kek is ugyan azt a kí vánt ha tást ér he tik el a „szent”

fel idé zé sé ben, mint a mû vé szi meg je le ní tést hor do zó for mák. Ám ép pen ezért nem

le het kö zöm bös, hogy pél dá ul mi lyen vo ká lis és inst ru men tá lis ze ne hang zik fel 

a temp lo mok ban, mi lyen a temp lo mok tár gyi fel sze re lé se és a pa pok ho gyan vég zik

a li tur gi át. En nek fel is me ré se a XIX. szá zad má so dik fe lé hez kö tô dik, és össze kap -

cso ló dott a mû gyûj tés, a mû vé szet tör té net és mû ve lô dés tör té net, a ré gé szet, a ze ne -

tör té net, a folklorisztika/nép rajz tu do má nyá nak meg je le né sé vel. A kez de mé nye zés

Ipolyi Ar nold ne vé hez kö tô dik.2 Ô egy sze mély ben volt a fen ti tu do má nyok kép vi -

se lô je és ka to li kus pap.3

A nép rajz a nép mû vé szet re is át vet te és ki ter jesz tet te a hi va tá sos kép zô mû vé -

sze tek mû fa ji be osz tá sát, amely meg könnyí tet te az anyag ke ze lé sét. A né pi íz lés is

tör té ne ti ka te gó ria, amely nek ala ku lá sá ra idô ben, tér ben és tár sa dal mi lag meg ha -

tá ro zott he lyen szám ta lan, az esz té ti kán kí vü li té nye zô ha tott.4 De mi a nép mû vé -
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1 MOJZER Mik lós: Elôszó=Devócióésdekoráció. Szerk. LEN GYEL Lász ló, Eger, 1987, 3–5.

2 Ipolyi a ma gyar mû vé szet fel len dí té sé hez szük sé ges te en dô ket há rom fôbb pont ban fog lal ta össze: 
„1. az egy há zi mû vé sze tet meg kell is mer tet ni és ok tat ni; 2. az eh hez kap cso ló dó em lék anya got meg -
ôriz ni, hely re ál lí ta ni, amit kell össze gyûj te ni és a mú ze u mok ban el he lyez ni; 3. az új mû ve ket pe dig egy -
há zi szel lem ben és »mû íz lés ben« kell meg al kot ni. 1874-ben kör le ve let adott ki az egy ház és mû vé szet
vi szo nyá ról, majd li tur gi kus ru há kat ké szí tô hímzômûhelyt ál lí tott föl, sôt kis pap ja i nak mû vé szet tör té -
ne tet is ta ní tott. Alap ve tô en ô is a paramentumok ké szí té sé ben ért el si kert, bár püs pö ki fa ra gó mû hely
lé té rôl is van adat.” 
TERDIK Szil vesz ter: „Kitûnômunka,kiválóversenyképességésnagybanitermelés”RétayésBenedekegy-
házimûiparintézete=FONSXV.(2008) 3. sz., 328.

3 EgyházmûvészetiLap, I. évf., 1880. 1. 3.

4 VEREBÉLYI Kincsô: Korokésstílusokamagyarnépmûvészetben. Bu da pest, Osiris, 2002, 9. 



szet? Szû kebb ér te lem ben „a nép tár gyi mû vész ke dé se [...] az ipar mû vé szet tel van

ro kon ság ban”, ír ta Viski Ká roly Amagyarságnéprajzában. „Bár ez a meg ne ve zés 

a kel le té nél tá gabb fo gal mat je lez, hi szen va ló já ban a nép köl té sze te, ze né je, tán ca

is nép mû vé szet.”5

A nép fo gal mát a nép rajz szû kebb ér te lem ben a pa raszt ság ra vo nat koz tat ta, amely

tár sa da lom tör té ne ti ka te gó ria. A val lá si nép rajz tá gabb ér tel me zés ben hasz nál ja,

az az a nép hez tar to zó nak ve szi a tel jes po pu lá ci ót. A kö zép kor ban a mû vé szi íz lés

sok kal ho mo gé nebb volt, és nincs önál ló pa rasz ti mû vé szet.6 A re for má ci ó val a XVI–

XVII. szá zad tól a val lá si kul tú ra fe le ke ze ti leg el kü lön ült. A pro tes tan tiz mus esz té ti -

kai mi ni ma liz mu sá val szem ben a ka to li kus meg úju lás és a ba rokk tá mo gat ta a ké pek

meg al ko tá sát és tisz te le tét, mi vel a mû vé szet cél ját az em be rek ke gyes ség re/jám -

bor ság ra ösz tön zé sé ben és Is ten hez ve ze té sé ben ha tá roz ta meg.7 Tu da to san tö re -

ke dett ar ra, hogy íz lés vi lá ga az egy há zi köz pon tok ból és a vá ro sok ból a fal vak né -

pé hez is el jus son.8 En nek egyik fon tos esz kö ze volt „az ün ne pek meg je le ní té sé nek

mód ja”9, az ün ne pi pom pa, a ma ga tel jes rep re zen tá ci ós esz köz tá rá val: ze né vel, lo -

bo gók kal, egyen ru hák kal, szín já té kok kal stb. Ezek ha tás sal vol tak nép szo ká sa ink for -

má ló dá sá ra is, an nak mind szö ve gi, ze nei, mind pe dig vi zu á lis ar cu la tá ban. A ba rokk

stí lus a pa rasz ti kul tú rá ban a val lás gya kor lá son ke resz tül je lent meg. A li tur gia foly -

ta tó dott a paraliturgiában, a kö zös sé gi és ma gán áhí ta ti gya kor lat ban, a temp lo mok

be ren de zé sé ben meg je le nô áb rá zo lá sok pe dig az ott ho nok be ren de zé sé ben. Tech -

ni kai és tech no ló gi ai hát te rét a könyv nyom ta tás, a sok szo ro sí tott gra fi ka, a szak rá -

lis tár gya kat elô ál lí tó ma nu fak tú rák ki ala ku lá sa je len tet te, el ter je dé si út ját pe dig az

egy há zi köz pont – a vá ros – és a fa lu. Fo ko za to san meg je lent az el kü lön ült pa raszti

kul tú ra.

Csak az vál ha tott a tár sa da lom min den ré te gé ben el ter jedt té, ami és aki a ka to li -

kus ta ní tás ban sze re pelt, az az a ba rokk kor ban do mi nán san a Má ria-tisz te let, a ma -

gyar szen tek és bi zo nyos szen tek (pes ti ses szen tek, Nepomuki Szent Já nos, Szent

Ven del stb.) tisz te le te. Ta nul sá gos, hogy a me zô vá ro si és fa lu si ha gya té ki lel tá rak

szak rá lis tár gya kat (szent ké pek, fe szü le tek, szob rok) csak a XVIII. szá zad vé gé tôl

tün tet nek fel Nyu gat-Ma gyar or szá gon, az Al föld ön in kább csak a XIX. szá zad kö ze -

pé tôl, ám az em lí tett szen tek kö zül nem mind egyik áb rá zo lá sa tû nik fel bennük.10

Az elô adá som tár gyát ké pe zô fa rag vá nyok, a kis kun sá gi Ma don nák és Pietàk,

And rássy Kur ta Já nos 1944-ben meg je lent Amagyarnépszobrászata cí mû köny ve

ré vén vál tak is mert té.11 Fel fe de zé sük azért is volt je len tô ség tel jes, mert a szû kebb
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5 K. FÜ LÖP Ka ta lin: Anépmûvészetfogalmáról=ÜnnepikötetSzabóLászlótiszteletére. Szerk. UJVÁRY
Zol tán, Deb re cen, 1999, 316.

6 K. FÜ LÖP: i.m. (1999), 315.

7 HOWES, Graham: Aszakralitásmûvészete.Bevezetésamûvészetésaszakralitásvilágába. Ben cés Ki -
adó, Pan non hal ma, 2011, 26.

8 VEREBÉLYI: i.m. (2002), 78. 

9 VEREBÉLYI: i.m. (2002), 79.

10 SZACSVAY Éva: Szobrok.Statues. Bu da pest, Nép raj zi Mú ze um, 2011, 12. 

11 ANDRÁSSY KUR TA Já nos: Amagyarnépszobrászata. Bu da pest, 1944, 43.
A ko ráb bi idô bôl még el sô sor ban Divald Kor nél ne vét kell meg em lí te ni, aki a fel vi dé ki szob rok kal, az
azo kat ké szí tô mû he lyek kel is fog lal ko zott, s gya ra pí tot ta a Nép raj zi Mú ze um tárgy gyûj te mé nyét. 
SZACSVAY: i.m. (2011), 8. 



ér te lem ben vett nép mû vé szet ben, a pa rasz ti tárgy al ko tó mû vé szet ben a plasz ti ká -

nak alig jut sze rep. Kez det ben el sô sor ban a szob rok ere de te, má sod sor ban a he lyi

val lá si élet ben el fog lalt he lye ér de kel te a ku ta tó kat, harmadsorban pe dig vizs gál -

ták a szob ro kat mint al ko tá so kat, ke res ték al ko tó i kat.12 A nép mû vé szet és a pro vin -

ci á lis mû vé szet ha tár te rü le tén ál ló em lé kek ezek,13 alig is mert spe ci fi kus te rü let 

a nép mû vé sze ten be lül, ér tel me zé sük a devóció és a de ko rá ció ke re té ben kép zel -

he tô el.14 Nép mû vé sze ti tár gyak vo nat ko zá sá ban Bá lint Sán dor volt az el sô, aki

eze ket a tár gya kat vizs gál ta.

Iko nog rá fi ai elô ké pek, de ko rá ció

A ku ta tás ed dig 13 Ma don na- és 33 Pietà-szob rot re giszt rált köz- és ma gán gyûj te -

mé nyek ben.15 Több sé gük két kis kun sá gi ka to li kus te le pü lés rôl, Kis kun fé legy há zá ról

és Kiskunmajsáról, va la mint kör nyé kük rôl szár ma zik, ki sebb ré szü ket a jász sá gi és

a jász sá gi ki raj zá sú te le pü lés rôl (Kunszentmárton) is mer jük.

Iko nog rá fi ai elô ké pe ik ke re sé se nem könnyû fe la dat. A kis kun sá gi Pietà-szob rok

mind az ún. sasvári tí pus ba tar toz nak. Sasvár (Schoßberg, Šaštyn v. Nyitra m.) a ma -

ga Pietà-kegy szob rá val a nyu ga ti Fel föld egyik na gyon nép sze rû kegy he lye.16 Az

elô ké pek nél azon ban nem csak a sasvári kegy szo bor ra gon dol ha tunk, ha nem az eger -

szalóki kegy kép re is, amely a sasvári kegy szo bor sík ban/kép ben meg fo gal ma zott

vál to za ta.17

Ez nem csak iko nog rá fi ai elô ké pet, ha nem fel föl di szár ma zást is je lent he tett. Köz -

ve tí tô csa tor na pe dig a bú csú já rás le he tett. A Kis kun fé legy há zát meg ala pí tó Jász -

fényszaru la kó i nak Egerszalók volt a frek ven tált bú csú já ró he lye, ahol – ír ta Bá lint

Sán dor – „[...] a ba rokk val lá sos sá got tel jes vi rág já ban él ték át, és in nen hoz ták 

a bú csún árul ga tó fel vi dé ki fa fa ra gók tól Ma don na- és Pietà-szob ro kat, ame lyek a kis -

kun sá gi pa raszt haj lé kok nak nem csak szo ba dí szei, ha nem kul tusz tár gyai is vol tak”.18

Bá lint Sán dor vé le mé nyét erô sí ti Orosz Ist ván ön élet raj za.19 Orosz Ist ván le ír ta,
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12 VAR GA Zsu zsan na: Magyarországinépifaszobrok. Hat van, 1976; SÜMEGI György: KiskunságiMadonnák.
Kis kun Mú ze um Ba rá ti Kö re, Kis kun fé legy há za, 2000; KORKES Zsu zsan na – PÉ TER Lász ló szerk. AKis-
kunságnépmûvészete. Sze ged, 1980. 
De a ka to li kus kis kun sá gi te le pü lé sek ha gya té ki lel tá ra it még nem vizs gál ta át sen ki, hogy meg néz ze,
mi kor em lí tik e szob ro kat elô ször, vagy em lí tik-e egyál ta lán?

13 HOFER Ta más: Módszertanitanulságokamagyarnépmûvészettanulmányozásából,különöstekintettel
akiskunságiemlékanyagra=AKiskunságnépmûvészete. Szerk. KORKES Zsu zsa – PÉ TER Lász ló, Sze ged,
1980, 9–10. 

14 HOFER: i.m. (1980), 12.

15 Szá mu kat 50-60 kö zött be csü lik.

16 SER FÔ ZÔ Sza bolcs: Asasváripáloskegyhelytörténete.Azarándoktemplomkialakításaéskegyszobrának
kultuszaa18.században. Bu da pest, Ba las si, 2012.

17 SZILÁRDFY Zol tán: Amagyarországikegyképekésszobroktipológiájaés jelentése = BÁ LINT Sán dor –
BAR NA Gá bor: Amagyarországibúcsújárástörténeteésnéprajza. Bu da pest, 1994, 328.

18 BÁ LINT Sán dor: Szakrális emlékekakiskunsági népmûvészetben=AKiskunságnépmûvészete. Szerk.
KORKES Zsu zsan na – PÉ TER Lász ló, Sze ged, 1980, 45–46.

19 BÁ LINT Sán dor: Egymagyarszentember.OroszIstvánönéletrajza. Bu da pest, 1942. 



hogy egye dül vagy tár sak kal, de rend sze re sen el járt bú csú ba Sasvárra, ahol szob -

ro kat, ke resz te ket vá sá rolt, eze ket rész ben ha za vit te a Jász ság ba, rész ben pe dig

még út köz ben el ado gat ta. Bi zo nyá ra nem csak Orosz Ist ván volt az egye dü li köz ve -

tí tô árus.

A kis kun sá gi Ma don na-szob rok ese té ben azon ban nem könnyû az elô ké pek ke re -

sé se, ne he zeb ben tu dunk tí pus be li ha son ló sá got meg ál la pí ta ni va la me lyik kegy szob -

runk kal. Csu pán azt tud juk egy ér tel mû en meg ál la pí ta ni, hogy több sé gük úgy ne ve zett

ál ló Bol dog asszony, (több nyi re) bal kar ján a gyer mek Jé zus sal. A fel vi dé ki kegy he -

lyek kö zül akár több is szám ba ve he tô, azok, ame lyek ezt az iko nog rá fi ai tí pust

jele ní tik meg (Dubnica, Privigye, Garamszentbenedek20, Zólyom-Óhegy, Friwald,

Znióváralja, Mátraverebély).21 En nek sa já tos meg je le né si for má ja a napbaöltözött

asszony, amely el sô sor ban az or to do xi á val ha tá ros te rü le te ken ka pott sze re pet

(Csík somlyó, Sze ged). Né hány szo bor ese té ben, ame lyek a gyer mek nél kül áb rá zol -

ják a Bol dog asszonyt, gya na kod ha tunk a szep lô te len fo gan ta tás XVIII–XIX. szá zad -

ban köz té ren nép sze rû szob ra i nak ha tá sá ra is.

A ro kon ság, il let ve a ha son ló ság meg ál la pí tá sá nál fi gye lem be kell ven ni, hogy 

a kegy ké pek vagy szob rok má so la tát meg ha tá ro zó in dí té kok a pon tat lan má so lat nak

ked vez tek. A má so lat ké szí tés el sôd le ges szem pont ja, hogy a kép az ere de tit fel idéz -

ze. A pon tos má so lás nak azon ban el lent mond a nagy mennyi ség re va ló tö rek vés,

ami gaz da sá gi ér dek bôl le egy sze rû sít het te, fel gyor sít hat ta a ké szí tést. A fa ra gó ma ga

dön tött ar ról, hogy mely rész le te ket tart fon tos nak meg ôriz ni ah hoz, hogy a szo bor -

má so lás té nye el fo gad ha tó le gyen, és me lyek azok a vo ná sok, ame lye ket egy sze -

rû sí te ni, tö mö rí te ni vagy el hagy ni is le het.22 Fô leg a jobb-bal fel cse ré lé se gya ko ri.

És vé gül fi gye lem be kell ven ni a sok szo ro sí tott kisgrafikákat, a kis szent ké pe ket is,

ame lyek alap ján szob rok ké szül het tek. Eze ken több att ri bú tum vagy sok jegy együtt

is elô for dul, mert egy szer re több kegy he lyen is le he tett áru sí ta ni, s ezért több

kegy kép, il let ve kegy szo bor be azo no sít ha tó sá gá ra, „be le lát ha tá sá ra” ad tak le he tô -

sé get.23

Az az elô for dul hat, hogy a kis kun sá gi Ma don na-szob rok nem konk rét kegy szob -

rok má so la tai, ha nem Már iát az ég ki rály nô je ként áb rá zol ják. E té ren pe dig a kö ze li

nagy vá ros, Sze ged sze re pét és ha tá sát kel le ne még ko mo lyab ban meg vizs gál ni.

Nem ki zárt ugyan is, hogy a vá ros ha tott a Kis kun ság szak rá lis nép mû vé sze té re is.

Meg nyug ta tó ered ményt csak az al föl di ba rokk egé szé ben va ló elem zé sük hoz hat.

A ko ráb bi ma gyar (Divald Kor nél) és a mai szlo vák ku ta tás sze rint a né pi es szob -

rok elô ál lí tá sá nak a Kis-Kár pá tok vi dé ke mel lett fon tos te rü le te ép pen a mai Kö zép-

és Észak-Szlo vá kia volt.24 Itt erôs fa fa ra gó köz pon tok mû köd tek. Nem csak a for mai
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20 Garamszentbenedek – JORDÁNSZKY Elek: MagyarOrszágban,'sazahoztartozórészekbenlévôBoldog-
ságosSzûzMáriakegyelem'képeinekrövidleírása. Posonban, 1836. (fak szi mi le ki a dás, Bu da pest, 1988.),
met sze tek a 28–29. ol dal kö zé köt ve.

21 JORDÁNSZKY: i.m. (1836), passim; SZILÁRDFY: i.m. (1994), 338.

22 KO VAÈEVIÈOVA, Sonja – SCHREIBER, Bedrich: L’udovéplastiky. Bratislava, 1971, 68.

23 TÜS KÉS Gá bor – KNAPP Éva: Illusztrációka18.századivallásosponyvairodalomban=NéprajziÉrtesítô
LXXV.1993, 152.

24 KO VAÈEVIÈOVA, Sonja – SCHREIBER, Bedrich: L’udovéplastiky. Bratislava, 1971, 66–68.; SZACSVAY: i.m.
(2011), 36–39, a kis kun sá gi szob rok ról 38.



össze ha son lí tást kel le ne azon ban el vé gez ni, ha nem a kul tusz elem zé sét is. Ezek 

a szob rok ugyan is kul tusz tár gyak, bi zo nyos kegy szob rok nak, kegy ké pek nek eset le -

ge sen má so la tai, ame lyek konk rét kul tusz kap cso la to kat je lez het nek. Amint lát tuk, 

a kis kun sá gi Pietàkkal kap cso lat ban ez tisz tá zott.

Né hány szo bor res ta u rá to ri vizs gá la ta alap ján egy ér tel mû XIX. szá zad ele ji/kö -

ze pi da tá lás. For mai je gyek alap ján a szob rok két vo nu la tát le het fel is mer ni. Az egyik

tí pus pro fesszi o ná lis fa ra gó mû hely mun ká ja le het (bo nyo lul tabb fa ra gá sú, át tört

ko ro nák kal, gyöngy so rok kal dí szí tett ru hák kal áb rá zol ja Már iát és a kis Jé zust), 

a má sik tí pus al ko tói ugyan eze ket a mo tí vu mo kat na i vabb elô adás ban, egy sze rûb -

ben ki vi te lez ve hoz ták lét re. A szob ro kat több íz ben át fes tet ték, de nagy já ból kö -

vet ték az ere de ti po lik róm színharmóniát, a po lí ro zá sát ja vít gat ták. Az át fes tés hez

hasz nált fes ték for ga lom ba ho za ta lá nak idô pont ja is a XIX. szá zad ra utal.25

A fel vi dé ki ere det és mû he lyek mel lett szól a kö zép-eu ró pai XVIII–XIX. szá za di

kegy tárgy for ga lom is.26 És nem csak a szob rok ese té ben: Selmecbányán vi aszszobor-

ké szí tô ma nu fak tú ra ala kult, ahol az úgy ne ve zett Glasglocke-kat, bo rí tott üve ge ket

gyár tot ták és te rí tet ték be ve le az ak ko ri or szág nagy te rü le tét.27

A hasz ná lat és kö rül mé nyei, a devóció

A kis kun sá gi Ma don nák nagy já ból két mé ret ben for dul nak elô: egy 50 cm és egy 

30 cm kö rü li cso por tot le het jól meg kü lön böz tet ni egymástól. A na gyobb mé re tû

szob rok ká pol ná ban, temp lom ban ol tá ro kon áll hat tak vagy kör me ne ti szob rok le het -

tek.28 A kis kun fé legy há zi szob rok egy ré szé rôl fel té te lez ték, hogy azok házorom-

fülkében áll tak, mert egy ré szük dom bor mû-meg ol dá sú, ami ked vez a fal ra, fül ké be

va ló el he lye zés nek. Ez azon ban épí té szet tör té ne ti leg nem le het sé ges, hi szen az

alföl di ház eb ben az idô ben nem volt orom fa las. Ezek a tár gyak te hát több nyi re 

a házbelsôkbe ke rül tek.

A hát lap ra erô sí tett akasz tó a fal ra he lye zés mel lett szól, de eze ket a szob ro kat

sub ló to kon, fa li szek rény kék ben pol cok ra ál lít va tart hat ták. A kun szent már to ni

szo bor úgy ne ve zett kunkék szí nû, az 1850-es évek ben ké szí tett fal ra akaszt ha tó

szek rény ké ben állt. Több szo bor ese té ben meg ál la pít ha tó, hogy a ta lap za tot má -

sod la go san, utó la go san ké szí tet ték vagy ki egé szí tet ték, ami kö ve ti a szo bor el he -

lye zé sé ben be kö vet ke zô vál to zást, a fal ról a sublódra ál lí tást. A szo bor sze rû en

kidol go zott da ra bok al kal mi ol tá rok ra, kör me net ben va ló vi tel re is al kal ma sak. Úgy

tû nik, hogy a ko ráb ban ké szült ma nu fak tu rá lis, igé nyes ki vi te lû szob rok (pél dá ul

kun szent már to ni) ilye nek.
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25 KU TAS – SZACSVAY: i.m. (1996)

26 A XIX. szá zad ban szá mos ol tár ké szí tô és ara nyo zó ipa ros mû kö dött, s na gyobb cé gek is lét re jöt tek 
a szá zad má so dik fe lé ben. Vö. TERDIK Szil vesz ter: „Kitûnômunka,kiválóversenyképességésnagybani
termelés”RétayésBenedekegyházimûiparintézete=FONSXV.(2008), 3. sz. 

27 LACKOVICOVÁ, Maria: ZdejinmedovnikárskehoavoskárskehoremeslavBanskaStiavnici. Mar tin, 1981.

28 KO VAČEVIČOVA, Sonja – SCHREIBER, Bedrich: L’udovéplastiky. Bratislava, 1971, 64, kép. Ko vačevičova
kö zöl az eperjesi kál vá ria-dom bi szo bor má so la ta ként azo no sí tott Ma don na-szob rot, amely ro kon ság -
ban van a kis kun sá gi szob rok kal és a XIX. szá zad ele jé re da tált: 58 cm ma gas, ezt temp lom ból, ká pol -
ná ból szár ma zó nak mond ja.



A hasz ná lat ra vo nat ko zó uta lást tar tal maz hat a pro fesszi o ná lis ki dol go zás rész -

let gaz dag sá ga. A nyak dísz (gyöngy és gal lér), az öv, a re dôk pon tos ki dol go zá sa, 

a po lik róm fes tés mind ar ra utal, hogy eze ket a Ma don ná kat nem öl töz te tés re ké szí -

tet ték. Míg a Du nán tú lon a XIX. szá zad so rán elô tér be ke rült az ott ho ni áj ta tos ság

szob ra i nak tex tí li á val va ló fel öl töz te té se, az Al föld rôl szár ma zó tár gyak és le írá sok

nem utal nak er re.

A XIX. szá zad so rán a kis kun sá gi Ma don nák ra ke rült át fes té sek két fé le igye ke -

ze tet árul nak el. Az egyik sze rint e mo nok róm át fes té sek a polgárias bú to rok el ter -

je dé sé hez iga zod tak.29 De az át fes té sek nagy szá ma azt mu tat ja, hogy az ün nep re

va ló ké szü lô dés je gyé ben át fes tés sel „fel dí szí tet ték”, s ez ál tal az ün nep kö zép pont -

já ba ál lí tot ták a szob rot.30

A szob rok datálatlanok. Csu pán a kun szent már to ni szo bor há tán lát ha tó egy

1807-es év szám. A kun szent már to ni szo bor ral a kis kun fé legy há zi mú ze um gyûj te -

mé nyé bôl há rom má sik szo bor mu tat ha son ló sá got. Má ria és a kis Jé zus test tar tá sa,

a ru hák re dô zé se, a ko ro nák for má ja, Má ria nyak éke és öve a há rom szo bor nál

nagyon ha son ló. Az egyik kis kun fé legy há zi szo bor meg egye zik az át tört ba rokk ko -

ro ná ban és a Má ria, il let ve a kis Jé zus nya kán füg gô gyöngy sor for má já ban is 

a kun szent már to ni val. A kun szent már to ni szob ron Má ria kar já ra ve tett hosszú, re -

dô zöt ten le om ló kö penyt is hord. Mind egyik szo bor kéz tar tá sa jo gart tar tó kéz re

utal, Má ria jo ga ra azon ban csak a kun szent már to ni szo bor ke zé ben ôr zô dött meg.

A tár gyak több sé ge hi á nyo san adatolt mind a funk ci ó ra, mind a le lô hely re vo -

nat ko zó an. Ki vé telt ké pez ez alól a kun szent már to ni szo bor, amely nek funk ci ó ját is

is mer jük: a „nagy ház” vagy „tisz ta szo ba” szent sar ká ban el he lyez ve az 1920-as

éve kig szom ba ton ként csa lá di áhí ta tot tar tot tak.31 Sôt, e szo bor nak is mer jük a tel jes

szak rá lis kör nye ze tét is: a szo bá ban még egy fe szü let, egy szen telt víz-tar tó, egy

Szent An tal- és egy „ma gya ros” Szent Er zsé bet-kép32 füg gött a fa lon.

Devóció és de ko rá ció, né hány ta nul ság

Mind az egy ház mû vé szet, mind a nép mû vé szet el sô sor ban al kal ma zott mû vé szet.

A né pi kul tú rá ban a hasz ná la ti tár gya kat dí szí tet ték. A val lás gya kor lás tár gyai ese -

té ben a hang súly a tar ta lom ra va ló em lé kez te tés re és a funk ci ó ra he lye zô dik. A népi
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29 Aho gyan ezt K. Csilléry Klá ra a fes tett bú to rok olaj fes ték kel tör té nô át fes té sé re vo nat ko zó an már meg -
ál la pí tot ta. 
K. CSILLÉRY Klá ra: 1778-bólszármazóbékéscsabaikarosszék,aNéprajziMúzeumújonnanrestaurált
tárgya.NéprajziÉrtesítôXXXVI. 1954, 295–296. 

30 Lásd eh hez ROMVÁRINÉ KU TAS Esz ter: Egy1818-bólszármazóhódmezôvásárhelyiládarestaurálása=
MúzeumiMûtárgyvédelem9. 1981, 147–160. Romváriné Ku tas 1981; SZTOJKA Szi lárd: Hódmezôvásár-
helyi festett faládakonzerválásaés restaurálása=MúzeumiMûtárgyvédelem9. 1981, 183–184; SÉD
Gábor: Festettkomáromiládarestaurálása=MúzeumiMûtárgyvédelem9. 1981, 161–172.

31 GU LYÁS Éva: Avallásosélet tárgyai=Szolnokmegyenépmûvészete. Szerk. SZA BÓ Lász ló, Bu da pest,
1987, 185–199; BAR NA Gá bor: AkiskunságiMária-szobrokeredetérôl=NéprajziÉrtesítôLXXV.1993,
208.

32 BAR NA Gá bor: A„magyaros”SzentErzsébet=Omniscreaturasignificans.TanulmányokProkoppMária
70.születésnapjára. Szerk. TÜS KÉS An na, CentArt Egye sü let, Bu da pest, 2009, 387–392.



val lá sos ság a hi va ta los li tur gia függ vé nye, an nak to vább gon do lá sa, kü lön ben nem

tud nánk mi bôl le ve zet ni, vagy mi hez hoz zá ren del ni. Az az a tar ta lom ra em lé kez te -

tés az el sôd le ges, az esz té ti kum gyak ran má sod la gos.33

De a mû vé szi meg for má lás elô se gít he ti a val lá si is me ret rögzülését.34 A lá tás

segít fel emel ked ni az anya gi tól a spi ri tu á li sig.35

Az áb rá zo lá sok nak te hát el sô sor ban kul tusz ér té ke volt, de bír hat tak mû vé szi

érték kel is.36 A tridenti zsi nat tisz táz ta az idolumés az iconum,a „bál vány” és az

„arc más” vi szo nyát, az em lé kez te tés funk ci ó ját. Ezért je len het tek meg szak rá lis

 tárgyak és szim bó lu mok az ott ho nok ban, az egyé ni és csa lá di élet in ti mebb val lá si

te ré ben, akár folk lór jel le gû dí szí tô tár gyak ként is. A ma gán áhí ta ti tár gyai for mai

és tar tal mi szem pont ból a hi va ta los té má kat „pri va ti zál ták”. Az az a ma gán em ber

azt akar ta, hogy a kul tusz kép – néz zen ki akár hogy – az övé le gyen, sze mé lye sen

szól jon hoz zá.37 A tár gyak a fe le ke ze ti rep re zen tá ci ót is szol gál hat ták, meg je le nít -

het ték a csa lád tár sa dal mi hely ze tét, mu tat hat ták an nak val lá sos sá gát. Er re szé les

kör ben le he tô sé get ad tak a XVIII. szá zad tól meg je le nô ol csó tö meg ter mé kek, a por ce -

lánszob rocs kák, a sok szo ro sí tott gra fi kai al ko tá sok, az az a kis szent ké pek, va la mint

a XIX. szá zad má so dik fe lé tôl a po lik róm nyo ma tok, ame lyek nél már a de ko rá ci ós

igény is hang sú lyo san meg je lent.

Így vál hat tak a fa lu si, me zô vá ro si tár sa dal mak tár gyi kör nye ze té bôl ki emel ke dô

ob jek tu mok esz té ti kai tö rek vé sek ki fe je zô i vé.38 A nép rajz, a val lá si nép rajz még is

el sô sor ban a funk ci ó ra te kint, ezért a tö meg ter mé ke ket, a na iv vagy egy sze rû al ko -

tá so kat sem te kin ti giccs nek, ha nem val lá si tar tal mak hor do zó já nak, a szakrálisnak

az em be ri vi lág ban va ló meg nyil vá nu lá sá nak, hierofániának.39 A nép mû vé szet ben

fon tos te hát a be fo ga dás moz za na ta.40

Val lá si szim bó lu ma ink, kegy szob ra ink és kegy ké pe ink csak bi zo nyos tárgy fé le -

sé ge ken töl te nek be de ko rá ci ós funk ci ót. Eb ben az eset ben sem tû nik el azon ban 

a val lá si tar ta lom ra em lé kez te tés, csak má sod la gos sá vál hat. Ilyen tár gya ink a du -

nán tú li, több nyi re spa nyo lo zás sal ké szült tük rö se ink, ame lye ken a Celli Szûz anya

vagy az Ol tá ri szent ség (Szent os tya) áb rá zo lá sa dí szí tôelem, még is hor doz za az el -

be szélt val lá sos tar tal mat, az az az áhí ta tot, a devóciót is erô sít he ti. Kü lö nö sen azért,

mert az egyént egy tárgy kul tú ra ál ta lá no san is mert és el fo ga dott al ko tá sa in és

szim bó lu ma in ke resz tül egy fe le ke ze ti kö zös ség hez is kö ti.

A XIX–XX. szá zad for du ló já ra a si lá nyabb esz té ti kai meg je le nést hor do zó, a kor -

di vat nak is meg fe le lô tö meg ter mé kek vál tak ural ko dó vá a szé les ér te lem ben vett

61

Barna Gábor: Devóció és dekoráció

33 PÉTERFI Dé nes: Vallásésmûvészet=KeresztényMagvetôXXX. 1895. ja nu ár–feb ru ár, 1. fü zet, 2.

34 PÉTERFI: i.m. (1895), 5.

35 FREEDBERG, David: ThePowerofImages. University of Chi ca go Press, 1989, 358.
BELTING: i.m. (2000), 9.

36 BELTING, Hans: Képéskultusz.Aképtörténeteamûvészetkorszakaelôtt. Bu da pest, Ba las si, 2000, 466.

37 BELTING: i.m. (2000), 434.

38 HOFER: i.m. (1980), 11.

39 HOWES, Graham: Aszakralitásmûvészete.Bevezetésamûvészetésaszakralitásvilágába. Ben cés Ki -
adó, Pan non hal ma, 2011, 146.

40 VEREBÉLYI: i.m. (2002), 9. 



egy ház mû vé szet ben, ám ame lyek a kor lel ki sé gi moz gal ma it tük röz ték.41 Hi szen

„kul tu rá lis ko rok tól füg gô en az iko nog rá fia, a li tur gi kus mû vé szet és a ke resz tény

mû vé szet kö zött köl csö nös vi szony áll fenn”.42 Ez zel szem ben nap ja ink szak rá lis

mû al ko tá sai gya kor ta individualisztikussá vál tak, nincs vagy alig fe dez he tô föl mö -

göt tük kö zös sé gi el vá rás, li tur gi kus vagy bib li ai el be szé lés43, a mû vé szi ön ki fe je zés

part ta lan ná vált esz kö zei. Az egy ház eze ket mind a múlt ban, mind a je len ben

könnyeb ben el fo gad ta, mint a nép mû vé szet és a né pi val lá sos ság meg nyil vá nu lá -

sa it.

Az el múlt év ti ze d ek ben vál to zás állt be a ka to li kus egy ház nak a ha gyo mány hoz

és a né pi val lá sos ság hoz va ló ko ráb bi, el uta sí tó vi szo nyá ban. Ez az ál lás pont fo gal -

ma zó dott meg Anépi jámborságés liturgiadirektóriumá ban.44 A né pi val lá sos ság

tár gyai „ab ban se gí tik a hí ve ket, hogy a ke resz tény hit misz té ri u ma it szem lél jék”.45

E kör ben kü lö nö sen fon tos a Má ria-tisz te let.46 „A ké pek tisz te le te [...] a né pi jám bor -

ság ki emel ke dô össze te vô je: a hí vek úgy a temp lom ban mint otthonaikban, je len lé -

tük ben imád koz nak.”47 „[...] a szent áb rá zo lás el sôd le ges funk ci ó ja nem az, hogy

esz té ti kai él ve ze tet nyújt son, ha nem hogy be ve zes sen a misz té ri um ba.”48

Eb ben az ér tel me zé si ke ret ben a né pi val lá sos ság, a re gi o ná lis és lo ká lis kö zös -

sé gi kul tú rák már nem el ve ten dôk, ha nem ér té ket hor do zó esz kö zök ké vál tak. De

még tá vol va gyunk at tól, hogy a val lás gya kor lás és a lo ká lis, il le tô leg tá ji szak rá lis

tárgy al ko tó ha gyo mány össze fo nó dá sát, köl csön ha tá sa it, tár sa dal mi hát te rét meg -

is mer jük. Hogy mi ért csak Nóg rád, Za la, Zólyom és a Kis kun ság vi dé kén lát ha tunk

ha tal mas, fa ra gott út men ti fe szü le te ket, jel lem zô en a Nyu gat-Du nán tú lon és a Ba -

la ton-fel vi dé ken fül ke szob ro kat, Er dély ben és a nyu ga ti Fel vi dé ken üveg ké pe ket,

vagy elô adá som tár gya ként: a Kis kun ság ban sa já tos meg fo gal ma zá sú Pietà- és Ma -

don na-szob ro kat.49 Ezek re a kér dé sek re to váb bi ku ta tá sok ad hat nak vá laszt.
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Glässerné Nagy il lés Ani kó

Vallásiábrázolásokésnépi-nemzetimotívumvilág
„ÍmeaSzív,amelytégedannyiraszeret...”
AJézusSzíve-ábrázolásokszerepeavallásosgyermeknevelésben1

Az el sô vi lág há bo rú utol só éve i ben fel erô sö dött, azt kö ve tô en pe dig fô vo nal ba ke -

rült Kö zép-Eu ró pá ban, s így Ma gyar or szá gon is az et ni kai ala pú nem zet kon cep ció és

csoportmeghatározás, ami nek ha tá sá ra a kö zép ré te gek fi gyel me még in kább a né pi

kul tú ra fe lé irá nyult. A nép éle ti vo ná sok ban ôsi nem ze ti sa ját sá go kat ke res tek. A né pi-

nem ze ti mo tí vu mok a gyer mek nek szánt ki ad vá nyok ban is meg ta lál ha tó ak vol tak.

A ki ad vá nyok ban lé vô val lá sos té má jú áb rá zo lá sok nem csak a kor szak stí lus irány za -

tá hoz iga zod tak, ha nem fon tos sze re pet töl töt tek be az is me ret át adá sá ban, a tisz te -

let meg élé sé ben, az el vont ta ní tá sok vizualizálásában. Ál ta luk a gyer me kek szá má ra

ne he zen ért he tô val lá si ta nok meg fog ha tó vá, át él he tô vé vál tak. A ta ní tók, Jé zus Szí -

ve tisz te let hez kö tô dô szív gár dave ze tôk is gyak ran al kal maz ták eze ket a raj zo kat

ok ta tá si cé lok ra. A re gé nyek il luszt rá ci ó ja ként meg je le nô Jézuska-raj zok és a hoz -

zá juk tar to zó me se sze rû tör té ne tek az el mé le ti ok ta tás nál na gyobb ha tás sal vol tak

a gye re kek re és vissza kö szön tek raj za ik ban. Ha son ló an a meg ér tést és az azo no su -

lást se gí tet ték a re gé nyek, rö vi debb ki ad vá nyok, új sá gok lap ja in ta lál ha tó val lá si,

il let ve több eset ben né pi-nem ze ti tar tal mú raj zok. Az áb rá zo lá sok hát te ré ben lé vô

nem zet kép elôz mé nyei a XIX. szá zad ba nyúl nak vissza.

AnépmûvészetfelfedezéseaXIX.században

A nép mû vé szet „a né pi kul tú ra sa já tos te rü le te, amely a min den ko ri tör té ne ti, tár sa -

dal mi, gaz da sá gi, kul tu rá lis té nye zôk bo nyo lult össze füg gés rend sze ré ben ala kult”.2

Vissza tük rö zi az egyes kor sza kok, mû vé sze ti, po li ti kai, ide o ló gi ai irány za tok nem -

zet fel fo gá sát, vál to zó esz té ti kai íz lé sét is.3 A nép mû vé szet a kul tú ra dif fe ren ci á ló -

dá sa kor je lent meg, va gyis ami kor a kü lön bö zô tár sa dal mi cso por tok mû velt sé ge

el kü lön ül egymástól. Ez a XVIII. szá zad tól fi gyel he tô meg, ezért a ku ta tók nagy ré -

sze ek kor ra te szi a nép mû vé szet kez de tét.4 A XIX. szá zad ban a né pi kul tú ra fo gal -

ma a több nem ze ti sé gû és nem ki zá ró la go san a ma gyar né pi kul tú rá ra vo nat ko zott.5

65

1 Ez úton sze ret ném kö szö ne te met ki fe jez ni Bar na Gá bor nak és Bár ká nyi Il di kó nak, hogy ta ná csa ik kal, ja -
vas la ta ik kal se gí tet ték a ta nul má nyom lét re jöt tét.
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ság ku ta tó In té zet, 1991, 7.

4 Vö. VEREBÉLYI Kincsô: Korokésstílusokamagyarnépmûvészetben. Bu da pest, Osiris Ki a dó, 2002, 25.

5 Vö. HOFER Ta más: A népi kultúra jelentésváltozásai a századfordulón = HOFER Ta más: Antropológia
és/vagynéprajz.Tanulmányokakétkutatásiterületvitatotthatárvidékérôl. MTA Nép raj zi Ku ta tó in té -
ze te, PTE Nép rajz-Kul tu rá lis Ant ro po ló gia Tan szék, L’Har mat tan, 2009, 167.



En nek hát te ré ben a ma gyar tár sa da lom ban élô „hungarus” tu dat állt, „amely a ha za

adott sá gá nak te kin tet te a nem ze ti sé gek lé tét, nyel vük, vi se le tük, szo ká sa ik kü lön -

bö zô sé gét”.6 A ku ta tók nagy ré sze is ezt az ál lás pon tot kép vi sel te. Bátky Zsig mond

1906-ban ezt így fo gal maz ta meg: „A kul tú ra [azon ban] nincs né pek hez köt ve, ha -

nem egyes ki su gár zó pon tok ból más né pek hez is át ter jed, s a né pek az em be ri fej -

lô dés egyes fá zi sok ban csak idô le ges hor do zói.”7 A nép mû vé szet fel fe de zé sé nek,

ér tel me zé sé nek és ku ta tá sá nak szá mos moz za na ta szo ro san kap cso ló dott a mo nar -

chia ke re té ben meg je le nô gaz da sá gi és kul tu rá lis ön rep re zen tá ci ók hoz, mint pél dául

a kü lön bö zô gaz da sá gi vi lág ki ál lí tá sok hoz.8 Jankó Já nos meg ál la pí tá sá ban ha zánk -

ban a nép rajz „szü lei” az ipar mû vé szet és a há zi i par volt. Ez ar ra utal, hogy az et -

nog rá fia elôtt a kép zô- és ipar mû vé sze ti moz gal mak kép vi se lôi (mû vé szet te o re ti -

ku sok és al ko tó mû vé szek) fe dez ték fel a nép (pa rasz tok és fa lu si-kis vá ro si szak ipa -

ro sok) te vé keny sé gé nek esz té ti kai ér té két, hang sú lyoz va ezek ôs tör té ne ti táv la ta it,

il let ve nem ze ti ér té két.9 „A his to riz mus szel le mé nek meg fe le lô en a ko ra be li mû vé szet

stí lus esz mé nye el sô sor ban for mai ele mek bôl épít ke zett. Az or na men ti ka, a min ta -

gyûj te mé nyek fel ér té ke lô dé se is össze kap csol ja a nem ze ti mû vé szet stí lus tö rek vé sét

a nép mû vé szet tel. A nép mû vé szet bôl is me rí tô nem ze ti or na men ti ka ki ala kí tá sá nak

igé nye be fo lyá sol ta a há zi i pa ri moz gal mat tá mo ga tó mû vé sze ket, ér tel mi sé gi e ket

is. Ez a szem lé let is köz re ját szott ab ban, hogy az ere de ti min ták kal és mo tí vu mok kal

egyen ran gú nak, sôt kor sze rûbb nek te kin tet ték a stí lus esz mé nyek nek meg fe le lô en

át ter ve zett, fi no mí tott, sti li zált dí szít mé nye ket. A nép mû vé sze ti mo tí vu mo kat gyûj -

tô és ter ve zô »mû vész« tí pu sa te hát már a szá zad vé gen meg je le nik.”10 A nép mû vé -

szet ben a mû vé szet új ra ér tel me zé sé nek, meg újí tá sá nak le he tô sé gét lát ták. En nek

alap ján akar tak „önál ló, nem ze ti jel le gû ipar mû vé sze tet” lét re hoz ni, gyak ran a sze -

cesszió for ma ele me i vel öt vöz ve.11

A hungarus tu dat alap ja i ról ki in du ló nép raj zi ál lás pont tal szem ben ki for má ló dott

egy má sik né pikul tú ra-fel fo gás is, amely „etnicizálta” a né pi kul tú ra fo gal mát, vagy -

is a ma gyar né pi kul tú ra ele me it el kü lö ní tet te a töb bi né pé tôl.12 Er re jó pél da

Malonyay De zsô kul tú ra fel fo gá sa, aki a „Ma gyar nép mû vé sze té ben” cé lul tûz te „se -

gí te ni a nem ze ti elem ér vé nye sü lé sét íz lé sünk ben, mû vé sze tünk ben és ipa runk ban,

gya ra pí ta ni a nem ze ti ön bi zal mat, ta ní ta ni a ma gunk több re be csü lé sét”.13 Ha son ló

„etnicizáló” kul tú ra fel fo gás a ma gyar or szá gi nem ze ti sé gek nél is le zaj lott.14 Ezek
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6 Uo., 168.

7 BÁTKY Zsig mond: Útmutató néprajzi múzeumok szervezésére. Bu da pest, Mú ze u mok és Könyv tá rak
Orszá gos Fel ügye lô sé ge, 1906, 5.

8 Vö. VEREBÉLYI: i.m. (2002), 15.

9 Vö. FÜGEDI Már ta: Reprezentáns népcsoportok a 19–20. század fordulójának népmûvészet-képében.
Her man Ot tó Mú ze um, Mis kolc, 2001, 9.

10 Uo., 10–11.

11 Uo., 12.

12 Vö. HOFER: i.m. (2009), 170.

13 MALONYAY De zsô: AmagyarnépmûvészeteI.Akalotaszegimagyarnépmûvészete. Bu da pest, Franklin-
Tár su lat, 1907, 12–15.

14 Vö. HOFER: i.m. (2009), 171.



hát te ré ben a XVIII. szá zad tól in du ló nem zet té vá lás, nem ze ti tu dat ki ala ku lá sa és 

a sze ku la ri zá ció állt. Eb ben a fo lya mat ban a nem zet hez va ló tar to zás vált el sôd le ges

iden ti tás sá a ren di és val lá si cso port és ön meg ha tá ro zá sok kal szem ben.15 Ek kor

épült ki a nem ze ti kul tú ra, benne a nem ze ti tör té ne lem mel, iro da lom mal, mû vé szet -

tel, ame lyek a nem ze ti össze tar to zás új tu da tá nak for rá sai, ki fe je zé sei vol tak. Ebbe

il lesz tet ték be a pa rasz ti ha gyo má nyok fel fe de zett, és esz té ti kai, tör té ne ti szem -

pon tok sze rint meg vá lo ga tott ele me it is.16

A nemzetiesített pol gá ri fi lant ró pia ke re té ben a pa raszt asszo nyo kat tá mo ga tan -

dó sor ke rült Ma gyar or szá gon, il let ve Eu ró pa más ré sze in a há zi i par lét re ho zá sá ra,

fel ka ro lá sá ra.17 A né pi hím zés, vi se let las san a di vat ba is be ke rült.18

Népikultúraésazoktatás

Be ne dek Elek és má sok kez de mé nye zé sé re a nép me sék – a pol gá ri igé nyek hez iga -

zít va – be ke rül tek a gyer mek ne ve lés be, az is ko lai ok ta tás ba és a szó ra ko zá si le he tô -

sé gek kö zé.19 Az 1880-as évek tôl megin dult a nép mû vé sze ti is me re tek, a né pi hím -

zés tí pu sok, a nép mû vé sze ti mo tí vu mok ta ní tá sa, fô ként a fel sôbb ré te gek ok ta tá si

intéz mé nye i ben.20 Kovách Gé za ta nár 1926-ban meg je lent kö te té ben hang sú lyoz ta

a ma gya ros mo tí vu mok rajz ok ta tás ba tör té nô be épí té sét.21 Ezek je len té se ek kor

már ki e gé szült az or szág új ra épí té sé nek gon do la tá val: „És ha cse kély ség is az, amit

nyújt, ta lán még is ér ték kel fog bír ni azok szá má ra, kik ha zánk új já épí té sét a mi enk -

nél sze ren csé sebb vi szo nyok kö zött fog ják vé gez ni.”22 Köny vé ben a XIX. szá zad ban

a Huszka Jó zsef, Váradi Szi lárd, Réthy Lász ló és má sok ál tal el kez dett „ma gyar stíl”

fel ka ro lá sát foly tat ta. A „ma gya ros mo tí vu mok” össze gyûj té sé vel a ma gyar or na -

men ti ka ele me i nek meg ôr zé sé re, va la mint a nép mû vé szet re hív ták fel a fi gyel met,

amely ben nem ze ti sa já tos sá got vél tek fel fe dez ni.23 Kovách eh hez ha son ló an a nép -
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15 Vö. GERÔ And rás: Képzelttörténelem.FejezetekamagyarszimbolikuspolitikaXIX–XX.századitörténe-
tébôl. Bu da pest, PolgART Ki a dó, 2004, 18.

16 Vö. HOFER: i.m. (2009), 7.

17 Vö. F. DÓ ZSA Ka ta lin: AMuskátlicímûkézimunkaújságésamagyarosöltözködésimozgalomaz1930-as
években=Ethnographia, 1989, 100. évf., 1–4. sz., 329.

18 Vö. uo., 330.

19 Vö. BE NE DEK Ka ta lin: Polgárimesekönyvekparasztságképe.Magyarmeseésmondavilág.Ezerévmese-
költése.MeséliBenedekElek = HOFER Ta más: Népikultúraésnemzettudat.Tanulmánygyûjtemény. Bu da -
pest, Ma gyar ság ku ta tó In té zet, 1991, 136.

20 Vö. FE JÔS Zol tán: Népmûvészetidivatamúltszázadvégénésaszázadelôn = HOFER Ta más: Népikul-
túraésnemzettudat.Tanulmánygyûjtemény. Bu da pest, Ma gyar ság ku ta tó In té zet, 1991, 152.

21 Kovách Gé za mun ka tár sa i val 1915-ben már köz re ad ta a Normáltanmenetazáltalánosazáltalánosirá-
nyúközépfokúrajzoktatásszámára cí mû köny vét, ame lyet ké sôbb egy na gyobb, a rajz ok ta tást se gí tô
sza bá sú mû vé akar tak ki egé szí te ni. Ez a mun ka az el sô vi lág há bo rú mi att nem je lent meg nyom ta tás -
ban. Az 1926-ban ki adott köny ve szin tén a rajz ok ta tás „hé za ga i nak” rész le ges ki töl té sét cé loz ta.

22 KOVÁCH Gé za: Magyarmustrák.Adíszítôtervezés,valamintarajztanulmánycéljaira. Kir. M. Egye te mi
Nyom da, 1926, 3.

23 Huszka Jó zsef több nép raj zi, ipar mû vé sze ti té má jú mun kát írt. El mé le tei mi att gyak ran ke rült vi tá ba 
a kor tu dó sa i val (pél dá ul Herman Ot tó val, Hampel Jó zsef fel).



mû vé szet ben a nem ze ti lét biz to sí té kát lát ta, il let ve a ma gyar ság ki fe je zé sé nek

„esz kö zét”.24

Népi-nemzetimotívumokagyermeknevelésszolgálatában

A szív gár da 6 és 14 éves gyer me ke ket össze fo gó val lá sos gyer mek egye sü let volt

a két vi lág há bo rú kö zött. A tisz te le tük kö zép pont já ban Jé zus Szí ve állt. A moz ga lom

Ma gyar or szá gon Sze ged rôl in dult 1920-ban a Jé zus Szí ve Szö vet ség gyer mek ta go -

za ta ként, majd or szá go san is el ter jedt. Ima apos tol ság né ven nem zet kö zi szin ten is

lé te zett. A gye re ke ket he lyi szin ten szív gár dave ze tôk irá nyí tot ták, akik pa pok vagy

ta ní tó nôk vol tak. Az el sô szívgárdacsapat a fe ren ce sek hez kö tô dött, az 1930-as

évek re a csa pa tok nagy ré szé nek lel ki ve ze té sét a je zsu i ták vet ték át Sze ge den. Az

1937–1938-as tan év ben a szent év kap csán és a bu da pes ti Eu cha risz ti kus Kong -

resszus ra ké szül ve a sze ged-rókusi gár da ve ze tôk el ha tá roz ták, hogy az ot ta ni

szívgárdával kap cso la tos ese mé nye ket össze gyûj tik, és „em lék al bum” for má já ban

meg örö kí tik az utó kor szá má ra. Há rom gaz da gon il luszt rált, mel lék le tek kel el lá tott

gé pelt al bum ké szült el, amely az 1936–37-es tan év tôl az 1940–41-es tan évig

tekin ti át a sze ged-rókusi hat szív gár dacsa pat te vé keny sé gét. Ezek ma a Je zsu i ta

Le vél tár és Rend tör té ne ti Könyv tár ban ta lál ha tó ak.

A szív gár dave ze tôk min den fe je zet fej lé cét – fô ként a har ma dik kö tet ben – a té -

má hoz kö tô dô szí nes raj zok kal dí szí tet ték. Ezek egy ré sze né pi es mo tí vu mo kat is

tar tal maz, ame lyek azon ban nem egy-egy táj egy ség mo tí vum kin csei, ha nem sti li zált,

pol gá ri íz lés hez iga zí tott, a XIX–XX. szá zad ban össze gyûj tött ma gya ros mo tí vu mok -

hoz ha son ló raj zok. En nek hát te ré ben a nép mû vé szet XIX. szá zad tól kez dô dô fel ér -

té ke lô dé se és szé le sebb tár sa dal mi kör ben tör té nô el ter jesz té se állt. A ma gyar ság

ki fe je zé sé vel kap cso la tos or szá gos dis kur zu sok ha tot tak a min den na pok tár gyi kul -

tú rá já ra és visszatükrôzôdtek az ok ta tás ban is. Emel lett a ta ní tók ra ha tás sal le het -

tek a temp lo mok ban egy re in kább el ter je dô, né pi mo tí vu mok kal dí szí tett egy há zi

tex tí li ák is.25 A gye re kek né pi es mo tí vu mok kal dí szít het ték a he ti pa ran csot és más

raj za i kat is, amellyel egy-egy meg ta nult bib li ai részt, Jé zus Szí ve-tisz te let tel kap -

cso la tos ta ní tást vagy er köl csi ta nul sá got il luszt rál tak. A he ti pa rancs egymon da tos

uta sí tás volt az adott hét re (pél dá ul Segítsotthon,Imádkozzapápavagymásszán-

dékára stb.). A raj zo lás sal, a né pi mo tí vu mok fel hasz ná lá sá val tör té nô ok ta tás nem -

csak a sze ge di ok ta tók mód sze re volt. En nek hát te ré ben a nép mû vé szet fel fe de zé se,

a ma gya ros mo tí vu mok fel ér té ke lô dé se és a rajz ok ta tás ba tör té nô be eme lé sé re va -

ló tö rek vés állt. Konk rét pél da ként em lít he tô pél dá ul a jászkíséri szár ma zá sú Csete
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24 KOVÁCH Gé za: i.m., 3.

25 A té ma rész le tes ki fej té sét a kon fe ren cia so rán elô adá sá ban Ke re kes Ibo lya vé gez te el.
KE RE KES Ibo lya: TheAppearanceofFolkEmbroideriesOnLiturgicalTextilesofRomanCatholicChurches
inHungary = BAR NA Gá bor: Religion,Culture,Society5.:YearbookoftheMTA-SZTEReserarchGroupforthe
StudyofReligiousCulture. Sze ged – Ma gyar or szág, MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious
Culture, 2018, 123–134.



Ba lázs rajz ta nár mun kás sá ga is, aki a két vi lág há bo rú kö zött a vizualitás alap ja i nak

meg ta ní tá sát a nép mû vé szet re épí tet te fel.26

A Szív hét rôl írt be szá mo lók fej lé cét az al bu mok ban több eset ben dí szí tet ték ma -

gya ros min ták kal. A Szív hét a szív gár dave ze tôk szá má ra tar tott prog ram volt,

amely há romna pos lel ki gya kor lat ból és há romna pos tan fo lyam ból állt. Eze ken az

al kal ma kon a mai to vább kép zé sek hez ha son ló an a gár da ve ze tô it a gye re kek ve ze -

té sé hez szük sé ges új öt le tek kel, ta ná csok kal lát ták el, il let ve elô adá so kon be szél tek

ne kik a tár sa dal mi prob lé mák ról, il let ve ezek eset le ges meg ol dá sa i ról. A Szív hé ten

1938-tól a fel vi dé ki szívgárdavezetôk is részt vet tek, ese ten ként az ál ta luk ve ze -

tett gye re kek kiselô adás sal is ké szül tek. A be szá mo lók ban lé vô uta lá sok ból ki de rül,

hogy eze ken az elô adá so kon be szél tek a ha tá ron tú li szívgárdák hely ze té rôl, mû -

kö dé sé rôl.

Az al bu mok ban több, pa rasz ti vi se let be öl tö zött gyer mek alak lát ha tó. En nek egyik

oka, hogy több fé le gyer mek járt a szívgárdába, hi szen a vá ro si, fa lu si, sôt he lyen -

ként a ta nyai is ko lá ban is meg szer vez ték. A re gé nyek il luszt rá ci ó ja ként lát ha tó

hason ló jel le gû raj zok ál tal több fé le tár sa dal mi hely ze tû gyer me ket meg tud tak

szó lí ta ni. Ez zel kap cso lat ban ezek a raj zok utal tak ar ra az elv re is, hogy a szív gár -

dában min den ki egyen lô, füg get le nül at tól, hogy mi lyen anya gi vagy tár sa dal mi

hely ze tû. Ezt hang sú lyo zó rö vid tör té ne tek a Jé zus Szí ve kis nap tár ban is ol vas ha -

tó ak. Pél dá ul az egyik tör té net fô hô se szív gár dis ta, aki min den ben je les ke dett, de

kü lönb nek tar tot ta ma gát má sok nál, le néz te a sze gény, il let ve ke vés bé ügyes tár sa it.

Ami kor a sö tét temp lom ban az an gyal át akar ja nyúj ta ni a gyer mek szí vét Jézus ká -

nak ezüst tál cán, nem si ke rül. Az okát az an gyal ma gya ráz za meg ne ki: „Elô akar tam

ven ni az ezüsttál cát, de lá tom, hogy nincs. Mert az ezüsttál ca, amin a szí vün ket
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26 Vö. VAR JÚ Róza: Anépmûvészetaziskolainevelésben.CseteBalázsrajztanármunkássága = T. BERECZKI
Ibo lya: GyermekvilágarégimagyarfalunII.Az1993.október15–16-ánJászberénybenésSzolnokon
rendezettkonferenciaelôadásai.Szol nok, A Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Mú ze u mok Köz le mé nyei 50.,
1995, 393–414.

1.kép
Beszámoló a XX. Szívhétrôl (fejléc, szívgárdavezető rajza).

Forrás: Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár II. 4.5.



nyűjtsuk Jézuskának, a fe le ba rá ti sze re tet. Jaj, ez nincs

meg benned Petike. Mert min den kit sze ret ni kell, azt

is, akit má sok igaz ság ta la nul nem sze ret nek. Te pe dig

szem te len, gô gös, le né zô vagy... Hi á ba min den, nem

tu dom ezüsttál cán oda nyúj ta ni a Jézuskának a te pi -

ros szí ve det.”27 A sze gény gye re kek áb rá zo lá sa te hát

a szo ci á lis ér zé ket is hi va tott volt erô sí te ni. Az al bu -

mok ban, más né ven a „kró ni kák ban” a gye re kek raj zai

kö zött ta lál ha tó ak olyan ima szán dé kok, ame lyek a nél -

kü lö zô tanya i a kért szól tak. Eze ket is raj zok kal je le ní -

tet ték meg.

Nemzetiszimbólumokéshazafiasnevelés

Az el sô vi lág há bo rút kö ve tô en fel erô sö dött a ha za fi as

ne ve lés, ame lyet át ha tott az el csa tolt te rü le tek iránt ér -

zett gyász. Ugyan ak kor az új sá gok ban, a ki ad vá nyok -

ban azt hang sú lyoz ták, hogy ez egy ide ig le nes ál la pot,

„Szent Ist ván or szá ga” vissza sze rez he tô. Eb ben fon tos

sze re pet szán tak a gye re kek nek, mint a kö vet ke zô ge ne -

rá ci ó nak. Ez a szem lé let meg fi gyel he tô a szívgárdában

is: az al bu mok il luszt rá ci ó já ban, a gyer me kek ál tal raj -

zolt, Nagy-Ma gyar or szá got for má ló ró zsa fü zér, a gye re -

kek nek szánt ha za fi as ver se ket, tör té ne te ket tar tal ma -

zó köny vek, il let ve könyv bo rí tók, illuszt rá ci ók for má -

já ban. Blaskó Má ria pél dá ul a Hazámcí mû kö te té ben

a kü lön bö zô ko rú gyer me kek hez szól, de a mon da ni -

va ló ja min den eset ben ha son ló: a di csô sé ges ôsök pél -

da kép ként va ló ál lí tá sa a gyer me kek elé és a „Cson ka-Ma gyar or szág” hely re ál lí tá sa

a kö vet ke zô ge ne rá ció ál tal. A múl tat szem be ál lí tot ta a je len nel, ame lyet „csú nyá nak”

tar tott: „Írom el sô sor ban az is ko lás gyer me kek nek – ír ta az elô szó ban –, akik ben 

a ma gyar jö vô ne vel ke dik. Meg fo gom ke ze te ket s vissza ve zet lek ben ne te ket jó gyer -

me ke im a di csô sé ges ma gyar múlt ba. Fe led jé tek el azt a csú nyát, amit most lát tok és

hal lo tok a mai vi lág pisz kos ut cá in s mond já tok: mi nem le szünk ilye nek, ha nem in -

kább olya nok, mint di csô sé ges ôse ink! Tisz ták, ne me sek, ön fel ál do zók és szen tek...”28
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27 BLASKÓ Má ria: Ezüsttálca,pirosszív = BLASKÓ Má ria: ÉvikézikönyvJézusSzívegyermekeinekaz1944-
ikteljesévreésaz1943/44.tanévreis,naptárral. Bu da pest, Szív gár da Köz pont ki a dá sa, 1944, 42.

28 BLASKÓ Má ria: Hazám.Hazafiaselbeszélésekésversekamagyarifjúságnak = Bu da pest, szer zôi ki a dás,
én., 4.

3.kép
Árpád-házi Szent Erzsébet. Szívgárdavezető rajza.

Forrás: Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár II. 4.5.



Az al bu mok ban, va gyis a kró ni kák ban he lyet kap tak az Ár pád-há zi szen tek ábrá -

zo lá sai is. En nek hát te ré ben egy részt az Ár pád-há zi szen tek két vi lág há bo rú kö zötti

fel ér té ke lô dé se, il let ve ezek ben az évek ben ün ne pelt év for du ló ik áll nak, más részt

az elôb bi idé zet ben em lí tett di csô sé ges múlt ban élt pél da ké pek nek tar tot ták ôket.

Szent Im re tisz te le té re pél dá ul így buz dí tot ta az író nô az ol va só it: „Ma gyar Gyer mek!

Vedd ke zed be E fü ze tet, mint em lé ket – Ol vasd el és vésd szivedbe Szent Im rét, ki

pél da ké ped. [...] Szû zi tisz ta le gyen szived És büntelen az éle ted – Ak kor le szel kö -

ve tô je Im ré nek a ma gyar szent nek!”29

„...egész szí vem oda adom néked”

Az al bu mok ban ter mé sze te sen leg na gyobb szám ban a Jé zus Szí ve-áb rá zo lá sok ta -

lál ha tó ak meg. A gár da ve ze tôk raj zai mel lett több, a gyer me kek ál tal raj zolt Jé zus

Szí ve-áb rá zo lás is lát ha tó, ese ten ként né pi es vagy nem ze ti szim bó lu mok kal. A raj zok

sze re pe el sôd le ge sen a tisz te let el sa já tí tá sa volt. Az ír ni-ol vas ni alig tu dó hat év

körü li gyer me ke ket így ké szí tet ték fel a szív gár daava tás ra, ame lyen a kö zös ség

 teljes jo gú tag já vá vált. Ah hoz azon ban, hogy az ava tá son részt ve hes sen, tisz tá -

ban kel lett len nie a tisz te let alap ja i val. A gyer me kek szá má ra bo nyo lult te o ló gi ai

ma gya rá za tok he lyett így nagy sze re pet kap tak a me sék és a raj zok. Elô ször az

ábrázolásmódjával is mer ked tek meg, ké sôbb gár dis ta ként le raj zol ták Jé zus Szí ve

ígé re te it, il let ve meg ta nul ták, ho gyan kell Jé zus Szí ve kis „ka to ná já nak” vi sel ked nie

má sok kal és Jézuskával szem ben. Több nyi re a fog lal ko zá so kon, a köny vek ben,

illet ve A Szív új ság gyer mek ro va tá ban a ket tôt (me sét és raj zot) össze kap csol ták

egymással. Ez ál tal át él he tôb bé, ért he tôb bé vál tak a mö göt tes ta ní tá sok is.

Ta nul sá gok

Ta nul má nyom ban a sze ged-rókusi szívgárdacsapatok em lék al bu ma i ban meg je le nô

né pi, nem ze ti, il let ve val lá si mo tí vu mok hát te rét vizs gál tam. Az al bu mok a sze ge di

szív gár da ön rep re zen tá ci ó ját szol gál ták. A bennük lé vô, a gyer me kek ál tal ké szí tett

raj zok a szívgárdisták ne ve lé sét szol gál ták. A né pi es szim bó lu mok hát te ré ben a nép -

mû vé szet XIX. szá zad tól kez dô dô fel fe de zé se állt. A nép mû vé szet fel ér té ke lô dé se

és szé le sebb tár sa dal mi kör ben tör té nô nép sze rû sí té se tük rö zô dik a gár da ve ze tôk

né pi mo tí vu mo kat után zó raj za in.

A fog lal ko zá so kon, il let ve a gyer me kek nek szánt új ságro vat ban, re gé nyek ben

lévô raj zok a hoz zá juk kap cso ló dó rö vid tör té ne tek ta nul sá ga it se gí tet tek el mé lyí -

te ni kis ol va só ik szá má ra, emel lett él ve ze te seb bé tet ték a könyv ol va sá sát is. Eze ken

a tör té ne te ken, raj zo kon ke resz tül ta nul ták meg ki csi ko ruk tól a Jé zus Szí ve-tisz te -

let alap ja it, il let ve azo kat a nor má kat, ame lye ket a szív gár da mint kö zös ség várt el
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29 BLASKÓ Má ria: Szent Im re és a gyer mek. Ju bi le u mi em lék a Szent Im re-év rôl a ka to li kus ma gyar gyer -

me kek nek. 1930, 2.



tô lük. A gye re kek val lá sos szel lem ben tör té nô ne ve lé sét a gár da ve ze tôi azért is

tar tot ták fon tos nak, mert úgy vél ték, hogy fel nô ve ön tu da tos ke resz tény fel nôtt

vá lik majd a gyer me kek bôl, akik a ka pott nor má kat a sa ját csa lád juk ban is to vább -

ad ják majd. Ezt se gí tet ték már gye rek kor ban elô az apos tol ko dás sal, amely nek lénye -

ge a csa lád ta gok, a ba rá tok, az is me rô sök Jé zus Szí ve-tisz te let tel va ló meg is mer te -
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4.kép
Szívgárdavezetô rajza a szívgárdisták és vezetôik fényképeivel.

Forrás: Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár II. 4.5.
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2.kép
Szívgárdista rajza az apostolkodásáról (1939–1941).

Forrás: Jezsuita Levéltár és Rendtörténeti Könyvtár II. 4.5. 



té se, il let ve a fel nôt tek egy ház hoz va ló vissza ve ze té se volt. A gyer me kek val lá sos

ne ve lé sé tôl ezért hosszú tá von a tár sa da lom job bá té te lét re mél ték. Erôs fe le ke ze ti

kö tô dés sel ha son ló elv volt jel lem zô a cser ké szet re, a regöscserkészetre. A cser ké -

szet ben is fon tos volt a né pi kul tú ra fe lé for du lás (nép da lok, ter mé szet ben élô em -

ber tisz te le te, pa rasz ti kul tú ra do ku men tá lá sa).30
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Vidák Ist ván – Nagy Ma ri

Pabu Da da
A rabari pász tor nép istentisztele
(Kács-fél szi get, Gudzsarat tar to mány, Nyu gat-In dia)

Ku ta tás tör té net, te rep mun ka

2008 óta já runk rend sze re sen In di á ba, pon to sab ban an nak Gudzsarat tar to má nyá ba.

En nek egy ré sze a Kács-fél szi get, fô vá ro sa Budzs. Ál ta lá ban más fél hó na pot töl töt -

tünk, il let ve töl tünk ezen a te rü le ten.

A ne mez ké szí tés1 em lé ke i nek fel ku ta tá sa után a nép mû vé szet több más ágá ra2

is ki ter jedt a fi gyel münk. Így ta lál koz tunk a rabari pász tor nép pel, hit éle tük lát ha tó
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1 Ez zel kap cso la tos írá sunk a Kôrösi Csoma Köz mû ve lô dé si Egye sü let év köny vé ben je lent meg. A Kács-
fél szi ge ti ne mez ké szí tés rôl szó ló 40 ol da las kéz ira tunk ki a dás ra vár.

2 A fél szi get gaz dag hím zés vi lág gal ren del ke zik. Er rôl több ki ad vány ban is ol vas ha tunk. To váb bi, jel leg -
ze tes he lyi mes ter sé gek a kö vet ke zôk: dúc nyo más, több szí nû kel me nyo más (kék fes tés), vi a szos dúc -
nyo más, gyap jú-, se lyem- és vá szon szö vés, gyöngy fû zés, sa ru- és ci pô ké szí tés, kö tö zé ses ba tik, öv- és
szô nyeg szö vés, ko lomp ké szí tés, ba ba var rás, csor ga tott kel me min tá zás, fa ze kas ság, kés- és ol ló ké szí tés...
A fel so rolt mes ter ség né me lyi két a Kôrösi Csoma Köz mû ve lô dé si Egye sü let év köny vé ben is mer tet tük.

1. kép
Pabu Dada-szentély, Lodaj falu, 2011, Vidák István felvétele



épít mé nye i vel. Temp lo ma ik el tér nek más hely be li temp lo mok tól. Bennük kis- és nagy -

mé re tû, fá ból és kô bôl fa ra gott lo vas szob rok áll nak. A lo vas ma ga Pabu atya, he lyi

ne vén Pabu Da da. Gudzsaratban és Radzsasztánban van még egy is ten ség, aki lo von

ül. Ne ve Ramdev Pír. Kö zel azo nos kor ban él tek, ha son ló an vi sel ked tek. Ramdev Pír

is sok jó cse le ke de tet haj tott vég re, de kö ve tô i nek szá ma jó val ke ve sebb.

Ku ta tá sa in kat meg ne he zí tet te az, hogy a kácsi, il let ve a gudzsarati nyel vet nem

be szél jük. Fô ként hely be li tol má csok, ke res ke dôk, is me rô sök ré vén tá jé ko zód tunk.

Ter mé sze te sen má sok is ku tat tak elôt tünk, de ôk fô leg a he lyi kel mék rôl ír tak. 

A ma gyar ku ta tók kö zül so kat ta nul tunk Csáji Lász ló Kop pány, il let ve Ara di Éva sze -

mé lyes út mu ta tá sa i ból. Ta nul má nyunk ban rö vid össze fog la lót nyúj tunk terepmun -

kánk ból.

Rö vi den a rabari nép rôl

E nép tör té ne tét csak fe lü le te sen is mer het jük meg né hány, ez zel kap cso la tos tu do -

má nyos dol go zat ból vagy vi lág há lós fel jegy zés bôl3. Egy ró luk szó ló eredetmon dá -

ból itt köz lünk.

„Ré ges-ré gen Sí va Is ten a Hi ma lá já ban csend ben el mél ke dett. Ez alatt hit ve se,

Párváti egy tó ban fürdött. A szép sé ges Párváti el un ta a vá ra ko zást, a tes té rôl lemo -

sott ho mok ból és sár ból két férfialakot és egy te vét gyúrt. Ami kor Sí va gon do la tai

vissza tér tek a na pi élet fe la da ta i hoz, Párváti meg kér te ôt, hogy le hel jen lel ket az

ál ta la el ké szí tett ala kok ba. Így is lett.

A két test vér, Számbád, Dzsumbád és a te ve élet re kelt. Sí va azt pa ran csol ta

nekik, ôriz zék a te vét, és ha tisz te lik szü le i ket, Sívát és Párvátit, ak kor még ezer

tevé vel meg aján dé koz za ôket. Így is tör tént.

A ren ge teg te ve te jet Számbád ké ré sé re a himalájabeli Manászaruvár-tó ba ön töt -

ték, hogy az táp lál ja az oda já ró za rán do ko kat és szer ze te se ket.

Ek kor tájt Indra Is tent szol gá ló ti zen nyolc égi tün dér a Mánászáruvár-tó nál járt.

Ott meg iri gyel ték az em be rek tôl a ren ge teg te jet. Fél té keny sé gük ben ho mo kot és

föl det ke ver tek a tej jel te li tó ba. Látván a tör tén te ket, Számbád és Dzsumbád meg -

kér ték Sívát, hogy bün tes se meg a tet te se ket. Sí va Is ten ezért a tün dér le á nyo kat,

amíg a tó ban fü röd tek, egy idô re só lyom má vál toz tat ta. Ru há ju kat oda ad ta a két

test vér nek. Ami kor a tün dér le á nyok ki jöt tek a tó ból, hi á ba ke res ték ru há ju kat, nem

tud tak fel öl töz ni. Ke ser ves sí rás kö ze pet te kér ték Dzsumbádot és Számbádot, hogy

ad ják vissza ru há ju kat, mert így mez te le nül nem áll hat nak Indra Is ten sze me elé.

Ek kor meg szó lalt Sí va és azt mond ta, a ru hát csak ak kor ad ja vissza, ha a le á nyok

kö zül egyi kük fe le sé gül megy Dzsumbádhoz, má si kuk pe dig Számbádhoz.

Tet szett a gon do lat a szü zek nek, Sí va fi a i hoz fe le sé gül men ni iga zán meg tisz te lô

és elô ke lô volt. Ezért mind egyik tün dér le ány ke cse sen rin gat ta ma gát, tán colt a két

test vér elôtt. Számbád, az idô sebb fiú, Rajkát vá lasz tot ta. Dzsumbád, az if jabb test -

vér, Renukát. Dzsumbád és Renuka gyer me ke i bôl és uno ká i ból szü le tett az ahír törzs,
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3 Ma gyar nyel vû ta nul mány bi zo nyo san nincs, eu ró pai nyel ven írott eset leg elô for dul hat. In di á ban írt ta -
nul mány le het, de er rôl sem tu dunk töb bet.



a rabarok test vér tör zse. Számbádnak és Rajkának csak egy fia és egy le á nya szü -

le tett. Sí va Is ten el in dult hát, hogy meg fe le lô, elô ke lô radzsput her ce get ta lál jon

leány uno ká já nak. Ahogy a vi dé ket jár ta, hét kü lön bö zô radzsput ki rály ság ban ta lált

vô le gényt.

Min de nütt jó szív vel fo gad ták és meg ven dé gel ték. Így az tán min de nütt oda ígér te

uno ká ját fe le ség nek.

Ami kor ha za ért, Párváti meg kér dez te, ta lált-e meg fe le lô fér jet? Sí va azt fe lel te,

hogy saj nos he tet is ta lált és mind egyik nek oda ígér te uno ká ju kat.

Ek kor együtt egy kört raj zol tak és is te ni erô vel meghétszerezték a le ányt, hogy

Sí va be tart has sa sza vát. Így az tán mind a hét radzsput her ceg meg kap ta fe le sé gét,

és a Kájlás-hegy mel lé köl töz tek. Ott nap hosszat Sí va Is ten ál la ta it te rel get ték és

bol do gan él tek. Fi a ik és uno ká ik az édes ap ja ik, a her ce gek után kü lön bö zô radzsput

ne ve ket kap tak.

Ek ko ri ban tör tént azon ban, hogy a radzsputok és a bráminok élet ha lálhar cot

vív tak egymással. Hu szon egy vé res tá ma dás után, amely mind meg ti ze d el te a radzs -

putokat, fel ke res ték a Hi ma lá já ban élô hét radzsput her ce get, hogy azok se gít se nek

ne kik. Sí va azon ban azt vá la szol ta, hogy ne kér je nek se gít sé get tô lük, mert ôk nem

radzsputok töb bé, ha nem rajkák. A mennyei tán cos nô nek, Rainának az utó dai. Má sik

ne vü kön ôk a rahabarok, ami annyit je lent, messzi rôl jött ván dor, csángáló, csán gó.

Ne kér jék a se gít sé gü ket, mert ôk már rabarok. Így az tán a rabarok sem a harc ban,

sem a bé ke kö tés ben nem vet tek részt. Ál la ta ik kal az óta is ván do rol nak. Ôk let tek 

a mai hét rabar törzs ôsei. Ké sôbb még is sok szor si et tek radzsput ro ko na ik se gít -

sé gé re. Min dig jó har cos nak bi zo nyul tak és így meg tar tot ták test vé ri sé gü ket a ki -

rá lyok, az az a ma ha ra dzsák le szár ma zot ta i val.”4

Né hány ku ta tó sze rint e pász tor nép in di ai ere de tû. Más ku ta tók sze rint a mai

Pakisz tán te rü le té rôl vagy a mai Türkmenisztán te rü le té rôl ván do rol tak mos ta ni

lakó te rü le tük re.5 In dia két tar to má nyá ban, Radzsasztánban és Gudzsaratban, il let -

ve Pa kisz tán Szind ne vû tar to má nyá ban él nek. Száz év vel ez elôtt és an nak elôt te

dön tô több sé gük fo lya ma to san ván do rolt ál la ta i val együtt.

Ta pasz ta la ta ink sze rint en nek az a szo kás jog az alap ja, hogy adott te rü le ten

három na pig fi zet ség nél kül tar tóz kod hat nak. Élet te rü kön az ég haj lat olyan, hogy

bár me lyik év szak ban a sza bad ég alatt éj sza káz hat nak. Szük sé ges fel sze re lé se i ket

te vé re fel té ve idô rôl idô re ma guk kal vi szik. Be le tar toz nak az in di ai tár sa da lom ba,

mert be szé lik azt az in di ai nyelv já rást, ahol él nek. En nek el le né re sem a hin du, sem

a muszlim kö zös ség gel nincs so ros kap cso la tuk. Er re egyik bi zo nyí ték az, hogy egyé -

ni ar cu la tú temp lo ma ik van nak. Ahol él nek, ott vi se le tük kap csán jól is mer tek.6 Az

asszo nyok fe ke te ru hát hordanak, fej ken dô i ken há rom nagy mé re tû, hím zett nap -
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4 A rabarok eredetmondája, Csáji Lász ló Kop pány gyûj té se, 2005, Radzsasztán. A mon da az ál ta la ké szí -
tett film so ro za tá ban is el hang zik. A mon dát Csáji Lász ló Kop pány köz li In di á val kap cso la tos film so ro -
za tá ban. Ez úton is meg kö szön jük, hogy a köz lé sét en ge dé lyez te szá munk ra.

5 Budzsban a Vá ro si Mú ze um igaz ga tó ja, Satishh Sadasivan úr több al ka lom mal szó ban utalt ar ra, hogy
a rabarik Pa kisz tán ból ván do rol tak a Kács-fél szi get re. Adzsrakpurban a 2017-ben meg nyílt Hím zé sek
Mú ze u má ban az in téz ményt ve ze tô igaz ga tó asszony sze rint Türkmenisztánban él tek va la ha.

6 A rabarik vi se le tét egy an gol nyel vû, gudzsarati kel mé ket is mer te tô könyv mu tat ja be jól, il let ve egy
2015-ben meg je lent asszony köny ve, ame lyik csak a Kács-fél szi get kel mé i rôl szól. Ezenkí vül kü lön -
bözô eu ró pai fo lyó ira tok ban ta lál ha tók rö vi debb írá sok vi se le tük jel leg ze tes sé ge i rôl.



min ta ta lál ha tó. A fér fi ak hím zett ing jé nek sza bá sa szin tén egye di és jól fel is mer -

he tô. Fô ként juh tar tás ból, ki sebb rész ben te ve tar tás ból él nek. Mind két ál lat tar tá sa

hoz zá juk köt he tô a Kács-fél szi ge ten. Lé lek szá muk In dia la kos sá gá hoz vi szo nyít va

el enyé szô. Ma már több sé gük le te le ped ve, ki csiny fal vak ban, ke rek és szög le tes vá -

lyog há zak ban él.

Pabu Da da lo vas is ten rôl

A rabarik hit vi lá gá ban két is ten ség lé te zik. A te vén lo vag ló is ten asszony, ne ve Mo -

maj Matadzsi. Az ô tisz te le té vel, temp lo ma i val e ta nul mány ban nem fog lal ko zunk.

A fér fi is ten ség ne ve Pabu Da da, be cé zett ne ve Pabudzsi. Édes ap ja Mevar és Bika -

ner tar to mány ural ko dó ja volt és Dandar Rator név re hall ga tott. Egy bal la da sze rint

a gyer mek nem a fe je de lem fe le sé gé tôl, ha nem egy égi tün dér mennyei fo gan ta tá -

sá ból szü le tett. A tün dér meg ígér te az édes apá nak, hogy ami kor a fiú 12 éves lesz,

csi kó ké pé ben vissza tér hoz zá.

Tör té ne ti for rá sok sze rint Pabu Da da, az ural ko dó leg ki sebb fi a ként 1370 tá ján

szü le tett Kolu fa lu ban. En nek mai ne ve Kolumand. A fa lu Radzsasztánban Balotra

és Falodi na gyobb te le pü lé sek kö zött ta lál ha tó. Éle te so rán sok hôs tet tet haj tott

vég re, ezek kö zül a leg fon to sabb volt Delvarcsarni is ten asszony teheneinek a meg -

vé dé se a „Ki csi” ne vû nép har co sa i val szem ben.
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2. kép
Rabari pásztorcsalád 2010, Nagy Mari felvétele



A má sik em lé ke ze tes tet te az el sô te ve csor da be ho zá sa Radzsasztánba. Ezt ad ta

oda a rajkáknak, az az a rabariknak. 1415-ben halt meg Samvat ne vû fa lu ban.

Borundában egy em lé ké re ál lí tott kô osz lop áll. Ha lá la után kezd ték el is ten ség ként

tisz tel ni a rabari pász to rok.7

Fes tett kép és bal la da Pabu Da da éle té rôl

Pabu atya tör té ne tét év szá za dok óta

me sé lik a hely be li tör té net mon dók,

bár dok. Ah hoz, hogy ez szem lé le tes

le gyen, meg ren del nek egy fes tett

kel mét (he lyi ne vén kipát), a tör té -

ne tet két ének mon dó, egy fér fi és

egy asszony ad ja elô. Ez a térd he ge -

dû vel kí sért elô adás es te kez dô dik,

a je le ne tek kel te li kel mét tûz vi lá -

gít ja meg. Ilyen al ka lom ról egy ang -

li ai egye tem ké szí tett fel vé telt az

1990-es évek ben Rad zsasztánban.8

Mi ilyen elô adás sal már nem ta lál -

koz tunk. Ta lál koz tunk vi szont egy

ének mon dó val, aki a Kács-fél szi ge -

ten él. Ne ve Hadzsa báj, je len leg 69

éves. Kör nye ze te szent em ber nek

tart ja. A fél szi get ke le ti ré szén Kán -

mer fa lu ban la kik. Több al ka lom mal

fel ke res tük. Né hány rö vid hang fel -

vé telt ké szí tet tünk ve le ott ho ná ban.

Pabu Da da is ten tör té ne té nek el -

mon dá sá ra csak há rom nap al kal mas

min den hó nap ban. Ezek azok a na -

pok, ami kor egyál ta lán nem lát ha tó a Hold. Az elô adás es te, sö té te dés kor kez dô dik és

haj nal ban ér vé get, ami kor kel a Nap. A tör té ne tet Hadzsa báj mond ja el, gyak ran

egy-két hely bé li ze nész kí sé re té vel. A tör té ne tet apá ról fiú ra ad ta to vább a csa lád

év szá za dok alatt. Ma már a vi lág há lón is meg te kint he tô néhány rész let az ô elô adá -

sá ban.9

79

Vidák István – Nagy Mari: Pabu Dada

7 A tisz te le té re tar tott leg na gyobb ün nep idô pont ja au gusz tus kö ze pe.
http://www.pabudada.com/pabudada/history.html#
Sa ját gyûj té sünk, Satish Sadasivan igaz ga tó úr tól, Budzs, Vá ro si Mú ze um, 2010.

8 A film fel vé telt a vi lág há lón ta lál tuk 2016-ban, az óta saj nos már tö röl ték on nan.

9 Né hány per ces hang fel vé tel lel mi is ren del ke zünk. En nek szö ve ge ed dig nem lett ma gyar ra for dít va. 
A vi lág há lón több rö vid fel vé tel lát ha tó az el múlt évek bôl. Ezek jel le ge, han gu la ta idô köz ben al kal maz -
ko dott a kor fel szí ne sebb el vá rá sa i hoz.
https://www.youtube.com/watch?v=6T7nay-wCbc

3. kép
Pabu Dada festménye, részlet, 2011,

Nagy Mari felvétele.

Udaipur, Népművészeti Múzeum



Pabu Da da temp lo mai

Az évek so rán több olyan fa lu ban jár tunk a Kács-fél szi ge ten, ame lyik hí res ar ról,

hogy benne Pabu Da da-temp lom áll. Fel so rol juk né hány fa lu ne vét: Bimaszár, Tram bó,

a Gabodár mel let ti Vadigám fa lu, Kanmer, Száj, Ner, Bandari, Pabudar, Vradzsvani,

Balasar és a Csitród mel let ti Dzsataszeri. Mind ezek kö zött a leg fon to sabb és leg hí -

re sebb a Ner fa lu ban ta lál ha tó temp lom. Ide éve ken ke resz tül jár tunk, majd 2018

ja nu ár já ban film fel vé telt ké szí tet tünk. Ér de kes volt meg fi gyel ni, hogy a tal pas

lovas szobrok közt igen sok a ré gi. Ab ban az eset ben, ha va la mely ok nál fog va meg -

sé rül nek, ki ke rül nek a temp lom fa la in kí vül le vô kert be. A lo vas szob ro kat min dig

azok ké szít te tik, akik há lá ju kat akar ják le ró ni. Ezek kö zül is a leg fon to sabb az az

aján dék, amit az a csa lád ké szít tet, ahol az es kü vô utá ni év ben nem szü le tik fiú -

gyer mek. Ilyen kor a csa lád ke res egy fa fa ra gót vagy kô fa ra gót. A mes ter el ké szí ti

a lo vas szob rot úgy, hogy a ló elôtt egy fiú gyer mek áll. Ezt a csa lád el he lye zi 

a temp lom ban, vagy egy más szent he lyen. Ez több nyi re egy fa lu ban, vagy at tól

nem messze egy je les he lyen ta lál ha tó. Ne vez het nénk ezt kis mé re tû szent élynek is.

Sok év te lik el ad dig, míg a fiú gyer mek fel nô, majd meg há za so dik. Ek kor el vesz ti 

a szo bor je len tô sé gét. A csa lád a lo vas szob rot el vi szi egy kö ze li szent tó hoz, majd

ott be le ve ti a víz be.10
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10 Az el múlt nyolc év ben kb. 60–80 fény kép fel vé telt ké szí tet tünk a temp lo mok ról és a temp lo mok bel se -
jé rôl. Ezek kö zül vá lo gat tuk ki azt a né há nyat, amit eb ben a ta nul mány ban köz lünk.

4. kép
Pabu Dada-templom, Kács-félsziget, Rápár körzet,

2011, Nagy Mari felvétele



Pabu Da da lo vas szob ra i ról

Egy al ka lom mal a fô vá ros ban,

Budzs ban sé tál va be tér tünk egy ré -

gi ség bolt ba. A bolt ban fô leg kel mé -

ket le he tett vá sá rol ni. Az egyik polc

te te jé rôl szép szob rok néz tek ránk.

Az el adó tö mö ren kö zöl te: „A lo va sok

a rabari nép hez köt he tôk, mert ôk

Pabu Da da is tent imád ják.” Az egyik

ilyen szob rot meg vet tük. A Vallás–

nép–mûvészet cí mû ta nács ko zá son

el hang zott elô adá sun kon be mu tat tuk

a hall ga tó ság nak. Be fog la ló mé re te:

35x35 cm. A szo bor te te jén ülô Pabu

Da dá nak az ol da lán kard lóg, ez egy

ap ró bá dog ból ké szült ki sebb fém -

da rab. Gyak ran a ló tes tén is min tás

réz la pok lát ha tók. Meg fi gye lé se ink

sze rin a 100 év nél ré geb bi al ko tá sok

jó val sza bály ta la nab bak és vál to za -

to sab bak, mint az utób bi 50 éven

be lü li ek.11 Mi nél ré geb bi ek, an nál

igé nye sebb a fa ra gá suk és me ré -

szebb a lo vak alak ja.

Eze ket az al ko tá so kat el té rô he -

lye ken, az adott fa lu ban élô mes ter

ké szí tet te. Ner te le pü lé sen a je len leg 59 éves Hamír báj, Száj fa lu ban pe dig a je len -

leg 48 éves Szutár Kamdzsi Vöszta mes ter fa rag ta és fa rag ja eze ket. Hamír báj

elmon dá sa sze rint a mes te rek szí ve sen ké szí te nek Pabu Da da-is ten szob rokat, il let -

ve Momaj Matadzsi ne vû, te vén ülô is ten asszonyt. Mind ket tôt csak a rabari csa lá -

dok ké szít te tik. A szu tár szó fa fa ra gót je lent. A mes ter tôl hal lot tuk, hogy a lo vas

szob ro kat a Divali ünnep elôtt víz zel le mos sák. Nerben a temp lom ban a nagy szob -

rok mel lett 500 kisebb szo bor is lát ha tó. A mes te rek je len leg bá dog lap ból ki vá gott

alak za tot hasz nál nak, 4–5-fé lét. A meg ren de lô ezek kö zül vá laszt hat. A fa fa ra gó ezt

he lye zi ar ra a fa da rab ra, amely bôl dol go zik.
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11 Kö rül be lül 30 olyan fény kép fel vé tel lel ren del ke zünk, me lyet Pabu Da dát áb rá zo ló lo vas szo bor ról
készí tet tünk.

5. kép
Pabu Dada lovas szobor, Budzs 2010,

Nagy Mari felvétele



A bopákról

Az ál ta lunk em le ge tett temp lo mok ban lelkivezetôk, úgy ne ve zett bopák szol gál nak.

Ének mon dónk, Hadzsa báj el mon dá sa sze rint az el sô bopa egy Parmal ne vû radzs -

put em ber volt. Ami kor meg ér ke zett Száj fa lu ba, fá radt volt, a temp lom mel lett
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6. kép
Bopa, Ner, 2012, Vidák István felvétele



elaludt. Ál má ban meg je lent ne ki Pabu atya. Parmal kér te, hogy se gít sen ne ki fe le -

sé get ta lál ni. Pabu Da da meg nyug tat ta: Segítekrajtadésméghétnemzedékeden.De

énkoldusvagyok – mond ta Parmal. Nembaj – szólt Pabu –, menjKanmerba,ottta-

lálszmajdegycsodálatosanszépleányt. Parmal el ment, meg ta lál ta a lányt és fe le -

sé gül vet te, majd ígé re té hez hí ven bopa, az az szer tar tás ve ze tô lett.

A szer tar tás, tisz te let adás ne ve, mint más he lyi val lá sok ese tén, pudzsa. Ilyen is -

ten tisz te let na pon ta két szer van, reg gel 6 és 7 óra kö zött, il let ve es te fél nyolc kor.

Ek kor a bopa, aki csa lá dos em ber és a temp lom közelében él, ének lés sel és dob -

kísé ret tel, il let ve az ap ró, fel kö tött ha rang meg kon dí tá sá val se gí ti az imát. Lel ki

veze tô asszony is le het, eb ben az eset ben bopi a meg ne ve zé se.

Ne künk, eu ró pa i ak nak ne héz volt a temp lo mok ba be jut ni. A bopák nem tar tot ták

ezt kí vá na tos nak. Ez alól csak Ner fa lu volt ki vé tel.12

Összeg zés

Egy ma gyar em ber nem tud el men ni ér zé ket le nül lo vas szob rok mel lett, hi szen a mi

tör té nel münk sok szál lal kö tô dik egy haj da ni, pusz tai élet mód hoz. In di á ra nem jel -

lem zô a ló tar tás. El kép zel he tô az, hogy a fe hér hu nok, vagy elôt tük a sza kák mû -

velt sé gé nek ha gya té ka ez. A hely be li ku ta tók, mú ze u mok mel lett is me re tin ket jól

ki egé szí tet ték Csáji Lász ló Kop pány és Ara di Éva köny vei, il let ve szó be li köz lé sei.13

A rabarik hit vi lá gá nak van nak olyan je len sé gei, pél dá ul a lo vas szob rok vagy 

a szer tar tás ve ze tôk, ame lyek egy ko ráb bi élet for má ra utal nak. Egyes haj da ni szo -

ká sa i kat rész ben át ala kult tar ta lom mal és ren del te tés sel má ig meg ôriz ték. Ezt sem

le be csül ni, sem túl ér té kel ni nem sza bad.
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Fe hér ani kó

Két egy há zi kó rus kö tet és nép ze nei kap cso la tai:
Ma gyar Cantuale és Harmonia Sacra

a val lá sos cse lek mé nyek so rán a ze né nek, az ének lés nek igen je len tôs sze re pe van.

az egy há zi gya kor lat sze rint a li tur gia nyel ve a ze ne, a ha gyo má nyos li tur gi kus

elôadás mód re ci tált, ének be szédsze rû pár be széd a pap és a hí vek kö zött. Ezek mel -

lett az ordinárium, a graduale, az al le lu ja és egyéb ré szek ma már leg több ször or -

go ná val kí sér ve je len nek meg.

Elô adá som ban most két olyan a cappella egy há zi éne kes köny vet mu ta tok be,

ame lyek rôl ke vés szó esett az utób bi idô ben. Pe dig meg je le né sük ko ruk ban re ve -

lá ci ó ként ha tott, szá mos ki a dást ér tek meg rö vid idôn be lül, az tán el tûn tek az idôk

vi ha rá ban. nem csak ze ne tör té ne ti, de ze ne szo ci o ló gi ai je len tô sé gük is nagy, sôt 

a XX. szá zad folk lór já ra is ha tás sal van nak. a Ma gyar Kó rus ki a dó gon do zá sá ban

meg je lent Harmonia Sacra (1934) és a Ma gyar Cantuale (1935) kö te tek rôl lesz szó.

Ezek be mu ta tá sa elôtt azon ban fon tos be szél ni az elôz mé nyek rôl, ar ról a kul tu rá -

lis kö zeg rôl, amely ben meg je len tek.

a két kö tet ki a dó ja, a Ma gyar Kó rus Lap- és Ze ne mû ki a dó, amely 1931–1950-ig

mû kö dött, Bár dos La jos és Ker tész Gyu la ala pí tot ta, fô cél ja a ze nei is me ret ter jesz té -

sen, a kor ze nei ese mé nye i nek recenzálásán kí vül kórusmûvek ki a dá sa volt. a ki a dó

kö zel húszéves pá lya fu tá sa alatt mint egy két ezer ze ne mû vet adott ki. nem csak

ismert, klasszi kus al ko tá so kat, de fi a tal ma gyar szer zôk mû ve it is. szá mos ze ne -

szer zôt, köz tük ma gát Kodályt is mû vek írá sá ra bír ták rá, ami vel gya ra pí tot ták a re -

per to árt. a ha son ló ne vû fo lyó ira tot, amely kot tamel lék le tet is tar tal ma zott, öt ezer

pél dány ban nyom tat ták és a pos ta vit te ki min den fa lu ba. „a „félpénzen” lét re ho -

zott, a valamikori Fery osz kár (ma Kiss Já nos al tá bor nagy ut ca) ut cai kis bu dai

kiadó 40 mun ka társ sal mû kö dô, az egész or szá got be há ló zó ki a dó vál la lat tá nö ve -

ke dett.1

a ki a dó több fo lyó ira tot is meg je len te tett:

• 1931. feb ru ár–1950. már ci us Ma gyar Kó rus

• 1933 – Ének szó (Kerényi György, Ker tész Gyu la)

• 1941 – Ének lô if jú ság (Kerényi György)

• 1947 – Ze nei szem le (Bartha Dé nes, sza bol csi Ben ce)

• Ze ne pe da gó gia (Czövek Erna)

a ki a dó hang le me ze ket is meg je len te tett, na gyon kis pél dány szám ban. töb bek közt

Kodály Szé kely ke ser ve sét és né hány dalt vet tek fel. a le me zek el vesz tek, nem tud -

juk, lé te zik-e pél dány va la me lyik bôl. Bár dos így em lé ke zik er re: „Ké sôbb a Ma gyar

Kó rus Ki a dó vál la lat hang le me ze ket is ké szí tett. a fel vé te lek kel min tát adott a kar -

85

1 Banovits anna. https://koppkopp12kerulet.wordpress.com/2017/07/03/tiszan-innen-dunan-tul/
(2018. 06. 05)



ve ze tôk nek a mû vek be mu ta tá sá hoz. az el sô ilyen hang le me zü kön Kodály szé kely

ke ser ve se – ame lyet a Lónyai ut cai Re for má tus Gim ná zi um nak írt és aján lott – és

hat szé kely nép dal volt, ame lye ket a ma ros vá sár he lyi gim ná zi um di ák jai mu tat tak

be nagy ist ván ve zény lé sé vel. idô vel kö rül be lül 25 ilyen fel vé tel ké szült, ame lye -

ket azu tán a la pok hát ol da lán hir det tek meg. Kez det ben a le me zek el ké szí té se nem

oko zott kü lö nös gon dot, ab ban az idô ben több olyan le mez cég is mû kö dött, ame lyek

a stú dió fel vé te lek alap ján ké szí tet tek le me ze ket. Ez a kez de mé nye zés messzi re

már nem jut ha tott, mert már a há bo rú el sô éve i re esett. az anyag hi ány és más ne -

héz sé gek mi att a le mez ki a dás és a ter jesz tés nem tu dott kel lô en ki bon ta koz ni (saj -

nos a törzs pél dá nyok a há bo rú ál do za tá ul es tek).2

Idô sza ki ki ad vá nyok is vol tak:

• alla breve hír adó (far san gi mel lék let)

• nap tár, Je les na pok – mû sor fü ze tek

• Ré gi zon go ra mu zsi ka, kot ta so ro zat (8 fü zet, szer kesz tet te Horusitzky Zol tán)

Kó rus gyûj te mé nyek is sze re pel tek az „Ének lô Ma gyar or szág” so ro zat ban:

• ta va szi bok ré ta. Két szó la mú gyer mek da lok (szer kesz tet te Kerényi György)

• nép dal kó ru sok. 44 nép dal és ká non vegyes karra (szer kesz tet te Bár dos La jos)

• tár sas éne kek – há rom hang ra (kó rus gyûj te mény) „ne ve ze tes ré gi ide gen mes -

te rek szer ze mé nyei, melyekhez különb-különb ma gyar ver se ze te ket ké szí tett

és iga zí tott nádasdy Kál mán an no domini 1935”

• Kodály- és Bartók-kö te tek 1942

• Er dély tôl a Fel vi dé kig. nép dal le té tek vegyes karra

• ad vent tôl ad ven tig. Pro tes táns nagy mes te rek mû vei

• nyu ga ti kó ru sok 1939 (szer kesz tet te Kerényi György)

• 21 vegyes kar Palestrinától Haydnig (szer kesz tet te Kerényi György)

• Fallalla 1939 (szer kesz tet te Forrai Mik lós)

• 30 re ne szánsz ko ri mad ri gál vegyes karra (szer kesz tet te Forrai Mik lós)

• 1000 év kó ru sa 1943 (szer kesz tet te Forrai Mik lós)

• Mad ri gá lok köny ve (szer kesz tet te Raics ist ván)

• Haj nal csil lag. Fér fi ka rok nak (szer kesz tet te Raics ist ván)

a ha tal mas és igen si ke res mun ka kö vet kez mé nye ként és meg ko ro ná zá sa ként 1934.

áp ri lis 28-án dél után öt óra kor ren dez ték meg az el sô Ének lô If jú ság hang ver senyt

a Ze ne aka dé mia nagy ter mé ben. „a Ma gyar Kó rus Ki a dó vál la lat állt az 1934-ben in -

du ló, majd or szá go san ki szé le se dô »Ének lô if jú ság« moz ga lom mö gött is, mely nek

egy ér tel mû en Bár dos volt a ve ze tô sze mé lyi sé ge.”3 itt hang zott el a ké sôbb szin te

emb lé má vá vá ló Gebhardi ká non (Gló ria száll jon az ég re fel... kez det tel). a moz ga -

lom a mai na pig is él, to vább vi vô je, gon do zó ja a KÓta. Ér de mes meg je gyez ni, hogy
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a hang ver seny öt le te és a moz ga lom má szé le se dô kez de mé nye zés ne ve Bár dos

fele sé gé tôl, Waliczky irén tôl szár ma zik.

* * *

a fo lyó ira tok ban gyak ran je len tek meg ol va sói le ve lek, ame lyek re leg több ször Bár -

dos vá la szolt kró ni kás, író de ák, mes ter vagy -s-s alá írás sal. Kórusmûveit Bár dos

gyak ran je len tet te meg Gyu lai La jos ál né ven, ne hogy túl teng jen ne ve a kot ta ki ad -

vá nyok ban. En nek tör té ne té rôl tardy Lász ló kar nagy, a Má tyás-temp lom ze nei

veze tô je me sélt. tardy elôtt, egé szen 1962-ig Bár dos volt itt a kar nagy. tardy úgy

tud ja, hogy Ker tész Gyu la gyak ran írt kórusmûveket, fel dol go zá so kat. Ezek szer -

kesz té sé be, dal lam ve ze té sé be Bá rdos itt-ott be le ja ví tott. ami kor meg je len tek vol na

a mû vek, Ker tész azt mond ta, in kább Bár dos ne vét te gyék elé jük, hi szen lé nye ges

he lye ken kel lett ezek be be le ja ví ta ni. Bár dos komp ro misszu mot aján lott: le gyen

ezek szer zô je a két ke reszt név név kom bi ná ci ó ja, az az Gyu lai La jos.

a Ma gyar Kó rus ki a dó mû kö dé sé nek vé ge fe lé népzenetudományos és ze ne tu do -

má nyos mû ve ket is ki adott és ter jesz tett: töb bek kö zött Bartók Nép ze nénk és a szom -

széd né pek ze né je, Kodály A ma gyar nép ze ne és sza bol csi Ben ce A ze ne tör té net

kéziköny ve cí mû mû ve ket.

az 1950. jú li us 1-i ál la mo sí tás után a Ze ne mû ki a dó vál la lat min den egyéb ze ne -

mû ki a dás sal fog lal ko zó cég gel együtt ma gá ba ol vasz tot ta a Ma gyar Kó rust, és jog -

utód ja lett. Ezu tán Bár dos la ká sá ban folyt to vább a mun ka. Bá rdost csa lád ja innentôl

fog va elô sze re tet tel ne vez te az or szág le ve le zô part ne ré nek, hisz ahol csak le he tett,

se gí tett, kér dé sek re vá la szolt, kül dött a meg ma radt kot ták ból min den ki nek, aki nek

szük sé ge volt er re. „a fel lel he tô összes ki ad vá nyu kat zúz dá ba vit ték. idô sebb Ker -

tész Gyu la az el szál lí tás pil la na ta it fény ké pe ken akar ta meg örö kí te ni, a be lü gyi sek

azon ban ki tép ték a fil met a fény ké pe zô gé pé bôl. Utóbb a há zu kat is el vet ték, me -

lyet vé gül Kodály köz ben já rá sá ra kap tak vissza. az ál la mo sí tás után Ker tész Gyu la

a Ze ne mû ki a dó nál lett ta nács adó, il let ve to vább ra is ok ta tott Bu dán.”4

1931-ben je len tet te meg szin tén a Ma gyar Kó rus a Szent vagy, Uram! nép ének

tá rat, a ka to li kus nép ének XX. szá za di re form ját el in dí tó gyûj te ményt. szer kesz tô je

Har mat ar túr és sík sán dor volt. a kö tet 306 sor szá mo zott éne ket tar tal maz, 273

dal lam mal. a kö tet or go na ki vo na ta Har mat ar túr har mó ni á i val az el sô 12 év alatt

5 ki a dás ban je lent meg, s az óta is fo lya ma to san hasz nál ja min den kán tor. a Ho -

zsan na cí mû kö tet 1948-ban je lent meg, ez a hí vôk szá má ra ké szí tett ima- és éne -

kes könyv, amely a Szent vagy, Uram! ének tár tel jes anya gát tar tal maz za, ki bô vít ve

né hány Xvii. szá za di dal lam mal és nép ze nei gyûj tés bôl szár ma zó, il let ve gre go ri án

és más ének kel. En nek szer kesz tô je Ker tész Gyu la és Bár dos La jos. az ima részt

Werner ala jos ál lí tot ta össze.

Ér de mes meg je gyez ni, hogy 1971-tôl a li tur gi kus re form alap ján át dol go zott és

bô ví tett ki a dá sai kö ve tik egymást. a mai na pig is e két kö tet az alap ja a ka to li kus

egy ház klasszi kus, a ha gyo má nyok ra fi gye lô ze nei re per to ár já nak. Ezen két kö tet
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dal lam anya ga, va la mint a Ma gyar Kó rus ze ne szer zôgár dá ja al kot ta a szel le mi ala -

pot ah hoz a két kö tet hez, ame lyek rôl elô adá som szól. né mi út mu ta tó a meg je len -

te tés mód sze ré rôl: „Ezek úgy ké szül tek, hogy elôbb az egyes mû vek je len tek meg,

és a leg in kább be vál tak ból ál lí tot ták össze a kö te te ket. te hát nem elô ször a gyûj -

te mény, majd utá na a kü lön le nyo ma tok. Bár dos min dig val lot ta, hogy nem le het az

asz tal mel lett, elô ze tes ki pró bá lás nél kül biz to san si ke res, el fo ga dott össze ál lí tá so -

kat ké szí te ni. sa ját ta pasz ta la tá ból tud ta, hogy ha ki má solt húsz Lasso-mad ri gált,

ab ból rej té lyes mó don pár na gyon nép sze rû lett, má sok meg egyál ta lán nem. Mi -

ért? Pe dig ugyan at tól a szer zô tôl szár maz nak, ugyan ab ban a stí lus ban ké szül tek.

Ezért tar tot ta fon tos nak, hogy az össze ál lí tá sok szer kesz té sét el ôz ze meg a gya kor -

la ti pró ba.”5

Harmonia Sacra

a Harmonia Sacra éne kes könyv 1934-ben je lent meg A Ma gyar Kó rus ki a dó éne -

kes köny ve al cím mel. nép sze rû sé gét jól pél dáz za, hogy 1943-ban már a 9. ki a dá sa

lá tott nap vi lá got. Egy ilyen pél dány ra buk kan tam rá egy an tik vá ri um ban. (Ez a pél -

dány a be írás sze rint rá adá sul a le gen dás hí rû Kapisztrán Kó rus tu laj do na volt egy -

kor.) a kö tet ró mai ka to li kus éne kes ima könyv. a mû faj sa já tos sá ga i nak ele get téve

szö ve ges ima résszel kez dô dik, Rejeczky Benjamin össze ál lí tá sá ban. az éne kek fel -

osz tá sa szin tén az ál ta lá nos ság ban hasz nált ima köny vek rend sze ré ben ha lad: mise -

éne kek tôl kezd ve a requiemig és a motettákig. Bár dos La jos és Ker tész Gyu la

szerkesz tet te a négy szó la mú vegyes karra al kal ma zott ma gyar–la tin ének részt, dr.

Rajeczky Benjamin pe dig a ma gyar–la tin ima részt, az elô szót Kerényi György ír ta.

a bel sô bo rí tón ez áll: „imád sá gok kal, gre go ri ánkorálisokkal, vegyes karra írt la tin

mi sék kel, ré gi és újabb szer zôk motettáival, ma gyar egy há zi nép éne kek kel és ká -

no nok kal a sZEnt LÉ LEK is tEn na GYoBB Di CsÔ sÉ GÉ RE, va la mint a Ka to Li KUs

iFJÚ sÁG LEL Ki ÉPÜ LÉ sÉ RE. Ki ad ta a Ma gyar Kó rus. a kö te tet Mol nár C. Pál 20 fa -

met sze te dí szí ti.”

Kerényi ezt ír ja az elô szó ban: „az egy ház ré gen út tö rô je volt az új szép ség nek,

s ma is a vi lá gi ze né vel újul meg a temp lo mi ének... Ez az új mu zsi ka, új hang szó lal

meg elô ször eb ben az éne kes könyv ben. Halk kez det, sze rény ékes ség, de ki tud ja ta -

lán e 40 mu zsi kus közt van nak már azok, akik az egész ma gyar egy há zi ze nét új

élet re és vi rág zás ra kel tik maj dan?”6

a Harmonia Sacra kö tet lét re ho zói te hát Bár dos La jos, Ker tész Gyu la és Rajeczky

Benjamin vol tak.

BárdosLajos (1899–1986) ze ne szer zô, kar nagy, ze ne tu dós, a ma gyar kó rus mû vé szet

ki emel ke dô sze mé lyi sé ge. Kodály Zol tán ta nít vá nya, majd a Ze ne mû vé sze ti Fô is ko -

lán ta ná ra. Jó néhány tan tár gyat ô ve ze tett be, meg ala poz ta a modális össz hang zat -
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tant és rend kí vül je len tô sek népzenetudományos írá sai is. Bár dost a Ze ne a ka dé miá -

ra Har mat ar túr hív ta ta ní ta ni, aho gyan ô ké sôbb nagy oli vért, aki nek ta nít vá nya

le het tem. (nagy oli vér is részt vett a Ma gyar Kó rus mun ká já ban, szá mos egy ház -

ze nei kó rus mû meg írá sa fû zô dik ne vé hez.) a hí res Ce cí lia Kó rus, a Palestrina Kó rus,

majd a ket tô össze vo ná sá ból lét re jött Bu da pes ti Kó rus Bár dos ve ze té sé vel vált meg -

ha tá ro zó vá a kor ze nei éle té ben. 1942–1962-ig a bu da vá ri nagyboldog asszony-

temp lom (Má tyás-temp lom) ének- és ze ne ka rá nak kar na gya. aki ket ta ní tott, ma is

sze re tet tel em lé kez nek rá.

Kertész Gyula (1900–1967) ze ne ta nár, ze ne szer zô. a Ze ne mû vé sze ti Fô is ko lán

Kodály Zol tán ta nít vá nya ként ze ne szer zést ta nult. Egyik ala pí tó ja a Ma gyar Kó rus

ki a dó nak. Éve ken át az or szá gos Ma gyar Ce cí lia Egye sü let tit ká ra. az 1950-es

évek ben a Mta nép ze ne ku ta tó cso port já nak mun ka tár sa. nép dal fel dol go zá so kat,

egy há zi és vi lá gi kórusmûveket írt, a Kodály-mód szer egyik ter jesz tô je volt.

RajeczkyBenjamin (1901–1989) cisz ter ci szer ze tes, ze ne tör té nész, nép ze ne ku ta tó,

egy ház ze nész, ze ne pe da gó gus, a ze ne tu do má nyok dok to ra. 1926–1945-ig a bu da -

pesti szent im re Gim ná zi um ta ná ra, köz ben Kodály Zol tán tól ze ne szer zést ta nult.

1927-tôl ve zet te azt a cser kész rajt, amely Kanderstegben a nem zet kö zi cser kész -

sí ver se nyen meg sze rez te az 1. he lyet. 1945-tôl pásztói pri or. 1950-tôl a bu da pesti

nép raj zi Mú ze um nép ze nei osz tá lyán mu ze o ló gus, 1960-tól a Mta nép ze ne ku ta tó

cso port já nak igaz ga tó he lyet te se, 1967–71-ig, nyug dí ja zá sá ig a Mta nép ze ne ku ta tó

cso port já nak igaz ga tó ja, egyi de jû leg elô adó a Ze ne aka dé mia ze ne tu do má nyi tan -

sza kán.

a kö tet 289 szá mo zott dal la mot tar tal maz, ezek kö zött van nak ma gyar és la tin

nyel vû éne kek. az éne kek nagy ré sze négy szó la mú vegyes kari fel dol go zás, de akad

köz tük ká non és gre go ri ándal lam is. Két fé le tar ta lom jegy zé ke van, aho gyan a má sik

kö tet nek is, az éne kek re rá ke res he tô be tû ren des, va la mint egy prak ti kus, az egy -

há zi évet vé gig vi vô for ma ad vent tôl az úr nap já ig. De van nak itt szent sé gi, Jé zus ról,

Már iá ról szó ló éne kek, li tá ni ák, Má ria-antifónák, szen tek rôl szó ló és kü lön bö zô

alkal mak ra szánt éne kek is. a kö tet tar tal maz egy-egy motettát né hány kül föl di

szer zô tôl: Rosselli, Ett, Casciolini, Mozart, schubert, Lotti, Palestrina.

az el sô tíz leg több mû vel meg je le nô szer zô:

• Bár dos La jos, 38 + 11 Gyu lai La jos név vel

• Hal mos Lász ló, 33

• Ker tész Gyu la, 16

• szendrei ist ván, 12

• De ák Bár dos György, 6

• Har mat ar túr, 6

• Forrai Mik lós, 5

• nagy oli vér, 5

• su gár Je nô, 5

• szö gi End re, 5
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Ma gyar Cantuale

a Ma gyar Cantuale egy há zi kar éne kes könyv Bár dos La jos, Ker tész Gyu la és Kou de la

Gé za szer kesz té sé ben je lent meg 1935-ben. al cí me: „1, 2, 3 és 4 szó la mú egy ne mû

kar ra (fér fi-, nôi vagy gyer mek kar ra) Ma gyar egy há zi nép éne kek kel, ré gi és újabb

szer zôk motettáival, gre go ri ánkorálisokkal, ká no nok kal és imád sá gok kal.”

Ezt a kis ima könyv ként hasz nál ha tó éne kes köny vet édes anyám tól kap tam, aki 

a Ka lo csai sze gény is ko la nô vé rek ta ní tó kép zô jé ben hasz nál ta azt. En nek a 10.

(utol só) ki a dá sa 1947-ben lá tott nap vi lá got. Kodály 1925-ben ben sô sé ges han gú

írás ban aján lot ta a kö zön ség fi gyel mé be ak kor vég zett ti zen há rom ze ne szer zés

tanít vá nyát, köz tük Bár dost és Kerényit. Bár dos ugyan ezt tet te ti zen hét év vel ké -

sôbb: tíz fris sen vég zett if jú egy ház kar na gyát mél tat ja, köz tük em lí ti azt az ének -

ta nárt, aki ak kor édes anyám ke zé be ad ta ezt a kis köny vet Ka lo csán: Zékány M.

Evarista nô vért. Ezt ír ja ró la Bár dos: „Evarista nô vér a 10. új egy ház kar nagy. De csak

be tû rend ben van a vé gén! Lel ke se dés ben, ér dek lô dés ben, szor ga lom ban, bi zony,

hogy a fér fi nép nek is pél dát adott... a szent lé lek ad ja meg, hogy ô is, ki lenc tár sa

is jól tölt hes se be a leg szebb hi va tást!”7

a kö tet elô sza vá ban shvoy La jos szé kes fe hér vá ri püs pök, az or szá gos Ma gyar

Ce cí lia Egye sü let el nö ke ezt ír ja: „Ezt a Ma GYaR CantUaLE-t, mely e szent mun ka

se géd köny vé nek van szán va, a szent atya irán ti fi úi en ge del mes ség gel, szent li tur -

gi ánk lel kes sze re te té vel és az zal a hô óhaj jal ad ja a ma gyar egy há zi ze ne fá rad -

hatat lan apos to li lel kû ro bo to sa, a Ma gyar Kó rus de rék kán to ra ink, kar ve ze tô ink,

sze mi ná ri u ma ink, kán tor- és ta ní tó kép zô ink, zár dá ink, kö zép is ko lá ink, kong re gá ció -

 ink, min den ne mû val lá si egye sü le te ink, hit buz gal mi tár su la ta ink és buz gó éne ke seink

ke zé be, vaj ha ez a Cantuale is ten ke gyel mé bôl hoz zá já rul na mi nél több he lyen édes

ha zánk ban a két nagy pá pa egy ház ze nei ének re form já nak mi e lôb bi meg va ló sí tá sá -

hoz.” a kö tet szer kesz tô je Bár do son és Ker tész Gyu lán kí vül egy ka lo csai pap,

Koudela Gé za.

KoudelaGéza (1894–1939) pap, ze ne szer zô, egy ház ze nei igaz ga tó. a Ze ne aka dé mia

or go natan sza kán ok le ve let szer zett. 1928-tól az Egye te mi-temp lom kar na gya és 

a Köz pon ti Pap ne ve lô in té zet ének ta ná ra és a Ze ne aka dé mia elôd jé nek egy ház ze ne -

ta ná ra. az 1938-as Eu cha risz ti kus Kong resszus nép ének ké vált him nu szá nak (Gyô -

ze lem rôl éne kel jen..., Ho zsan na: 280B) szer zô je. Koudeláról tu do má som sze rint

egyet len fo tó ma radt fenn, ame lyet ez úton is kö szö nök a Ka lo csai Fô egy ház me gyei

Le vél tár nak és mun ka tár sá nak, La ka tos an dor nak, aki ezt ír ta: „Koudela Gé zá ról

fény kép tu do má som sze rint nincs itt Ka lo csán, a Fô szé kes egy há zi Könyv tár fo tó tá -

rá nak le írá sá ban-se géd le té ben sem sze re pel a ne ve. Egyet len, nem túl jó mi nô sé gû

port ré já ról tu dok, amely év ti ze d e ken át há nyó dott a szé kes egy ház ban az or go na

szek ré nyé ben. Ezt Leányfalusi vil mos kar nagy úr hoz ta át egy al ka lom mal a pa lo -

tá ba 2007-ben.8”
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a kis kö tet ben meg je lent né hány Kodály-kó rus mû is. Bár dos La jos így nyi lat ko zik

er rôl Má tyás Já nos nak: „1935-ben egy kis kó rus gyûj te mény je lent meg egy ne mû ka -

rok ré szé re: Ma gyar Cantuale, egy há zi anyag. (sok fe le ke ze ti is ko la volt és ál ta lá ban

elég jó ének ka rok, ame lyek öröm mel fo gad ták az új szel le mû éne kel ni va lót, le gyen

az kis Palestrina-tricinium, vagy egy leg mo der nebb, ak kor mo dern nek szá mí tó új

ma gyar mû.) En nek a ré szé re kért Ker tész nagy me ré szen Kodálytól egy ave Mariát

az zal, hogy „az apá cák min den fé le el avult ave Mariákat éne kel nek...” Kodály har -

mad nap küld te hí res ave Mariájának kéz ira tát, te hát azon nal meg ír ta. at tól kezd ve

ô kí nál ta fel a mû ve ket, nem kel lett ka pa ci tál ni. nem is mer tük vol na. a la pot tisz -

te let pél dány ként meg küld tük ne ki, és ô lát ta – min dent lá tott, tu dott, át te kin tett –,

hogy mit je lent, ha nyírcsaholytól Murakeresztúrig min den ho va el jut nak a kot ták.”9

Kodálytól meg ta lál hat juk a kö tet ben a Har ma toz za tok cí mû kó rus mû két vál to -

za tát, az ave Mariát és az Öt tantum ergót (or go na kí sé ret nél kül). a Fé nyes sé ges

ez a mai nap kez de tû (víz ke reszt) ter je del mi okok ból nem ke rült be a vá lo ga tás ba.

Ezek mind el sô köz lé sek, a Mes ter ál ta lá ban el sô szó ra fel aján lot ta mû ve it a ki -

adónak.

a kö tet ben nagy já ból ugyan azok tól a kül föl di szer zôk tôl van nak mû vek, mint 

a Harmonia Sacrában, va la mint 61 kí sé ret nél kü li nép ének, fi a tal ma gyar szer zôk

mû vei.

az el sô tíz leg több mû vel meg je le nô szer zô:

• Bár dos La jos, 37 + 6 Gyu lai La jos né ven

• Har mat ar túr, 33

• Kerényi György, 26

• Ker tész Gyu la, 16

• Hal mos Lász ló, 10

• Kodály Zol tán, 8

• szendrei ist ván, 7

• B. Bruckner an tal, 6

• szendrei im re, 5

• De ák Bár dos György, 4

Egy má sik elô adás té má ja le het ne, hogy mi lyen „transzlokációkat”, az az kü lön fé le

kó rus faj ra va ló át írá so kat en ge dé lye zett Kodály a ki a dó nak, tel jes jog gal, az az be -

le szó lás nél kül. (nem itt je le nik meg, de pél dá ul hí res Es ti da lá nak, ame lyet Kodály

ere de ti leg nôi karra írt, Bár dos ké szí tet te el a vegyes kari le tét jét.) sok dal lam meg -

je le nik mind két kö tet ben, ál ta lá ban kü lön bö zô fel dol go zá sok kal.

Üd vöz légy Krisz tus nak drá ga szent tes te

Egy olyan ér de kes dal lam ra té rek most ki, amely nek nép ze nei kö tô dé se is van. Ez

a dal lam a Szent vagy, Uram! és a Ho zsan na ének tá rok ban 134. szám mal van je len
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Üd vöz légy Krisz tus nak drá ga szent tes te kez det tel. szö ve ge szentmihályi Mi hály

(?–1798 k.?) mû ve, aki plé bá nos, es pe res, eg ri ka no nok a Xviii. szá zad vé gén Boco -

nádon, az eg ri egy ház me gyé ben.

Dal la ma egy Xvii. szá za di dal lam, Kersch Fe renc (1853–1910) egy ház kar nagy,

ze ne szer zô, gim ná zi u mi ta nár, 1886-tól a nagy vá ra di szé kes egy ház or go nis tá ja, majd

kar na gya, a ta ní tó kép zô ta ná ra, az or szá gos Ma gyar Ce cí lia Egye sü let al el nö ke

átdol go zá sá ban.

a dal lam nép ze nei vál to za ta (Csil la gom/An gyal kám ré vé szem...) Dobszay Lász ló

tí pus rend jé ben a „Rá kó czi-dal lam kör” stí lus kör be tar to zik. Dobszay ezt ír ja: „tör té -

nel mi gyö ke rei is me ret le nek an nak a stí lus nak, mely a Xvii. szá zad ban egy szer re

gaz dag, sok fe lé ága zó bur ján zás sal tû nik elénk, s me lyet a Xviii. szá za di ku ruc szö -

veg gel is mert té lett egyik tí pu sa alap ján a Rá kó czi-nó ta dal lam kö ré nek szok tunk

hív ni. ta lán hang sze res, ta lán li tá ni a sze rû, de min den eset re la za for má lá sú dal lam -

anyag ként él he tett ko ráb ban, ta lán már a kö zép kor vé gén.”10

a „Ré vé szek nó tá ja” név vel il le tett dal lam tí pus va ló szí nû leg Xiv. szá za di bal la da.

szö ve gé nek „lé nye ge az, hogy egy nô min dig töb bet és töb bet ajánl fel egy fér fi nak,

hogy az tel je sít se ké ré sét, s a csat ta nó az, hogy vé gül ma gát kell ad nia. Ez a hely zet

a ma gyar ének ben a ré vész és az át ke lést ké rô asszony kö zött áll elô. Ezt a lé nye -

get ugyanevvel a csat ta nó val sok fe lé meg ta lál juk Eu ró pá ban, bár csak rit kán ré vész

és asszony sze rep lô vel.”11

Kodály is meg ál la pít ja a pár hu za mot a Csil la gom/An gyal kám ré vé szem és az Üd -

vöz légy Krisz tus nak kez de tû nép ének kö zött. „ná lunk ma is él né hány dal lam pár -

hu za mo san egy más mel lett egy há zi és világiszöveggel. a dal lam azo nos sá ga a nép

elôtt nem tu da tos, nyil ván a tem pó és rit mus nagy kü lönb sé ge mi att, még ha ugyan -

az a sze mély ének li is mind a két ala kot.

az Üd vöz légy Krisz tus nak drá ga szent tes te dal la ma több vi lá gi éne ké vel azo nos.

ilye nek:

a) egy nagyszalontai bor dal12

b) egy Xviii. sz. kéz irat tré fás da la13

c) egy zoborvidéki bal la da sze rû da rab14

azon kí vül az egész cso port ro kon a Rá kó czi-nó ta egyik tí pu sá val...”15

Péczely at ti la is ír a dal lampár hu zam ról: „van [...] egy né hány olyan fe lül rôl

leszállt kul tu rá lis ter mék, amely már részt vett a nép dal éle té ben is. Ezek te hát

nem csak meg ôr zött em lék ként ma rad tak fent, ha nem vál to za to kat al kot va bi zo nyos

szá mú nép da lunk ke let ke zé sé hez ve zet tek... van en nek az egy há zi ének nek egy

vilá gi vál to za ta is elég ter je del mes vál to zat csa lád dal, tá vo lab bi el ága zó dá sai a Rá -

kó czi-nó ta fe lé kö vet he tôk...”16
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10 DoBsZaY László: Magyar zenetörténet. Budapest, Gondolat, 1984, 183.

11 vaRGYas Lajos: A magyar népballada és Európa I. Budapest, Zenemûkiadó, 1976, 503.

12 Ej! Menjünk innen el...

13 Árokszállásánál volt egy veszedelem...

14 Csillagom, révészem...

15 KoDÁLY Zoltán: A magyar népzene. Budapest, Zenemûkiadó, 1960, 45.

16 PÉCZELY attila: Beszélgetések a népzenérôl. Magyar Kórus, 1944, 8.



a dal lam Üd vöz légy Krisz tus nak kez det tel a Harmonia Sacrában 120. szám mal, 

a Ma gyar Cantualéban 123. szám mal van je len nagy oli vér fel dol go zá sá ban. Bár

mind két al ko tás ho mo fon szer kesz té sû, a két alak nem azo nos, más a har mó ni ai fel -

épí té sük.
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17 Harmonia Sacra. szerk. BÁRDos Lajos és KERtÉsZ Gyula, Budapest, Magyar Kórus, 1943.

1. kép
nagy olivér feldolgozása a Harmonia Sacra kötetben



E kö te tek alap ve tô en meg ha tá roz ták a kor szent mi sé i nek gya kor la tát, hi szen kéz -

be fog ha tó, jól hasz nál ha tó kis ima köny vek vol tak, ame lyek meg fe le lô ne héz sé gi

fokú és szép, igé nyes mû ve ket tar tal maz tak. Eze ket a kán to rok, a kar na gyok könnyen

meg ta nít hat ták a kó ru sok nak, a scoláknak, de a gyü le ke zet is részt ve he tett ezek

elô adá sá ban, a fel sô szó lam ban sze rep lô alap dal la mot éne kel ve.

Ma is elô le het ven ni eze ket a fel dol go zá so kat. so kat vi ta tott egy ház ze nei

reform ja ink ré sze le het ne ezek új bó li be ve ze té se. Min den kit biz ta tok er re!
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Windhager Ákos

„Az örök ké va ló ság ba tá vo zott ma gyar szent”1

Kodály pro tes táns vé tói

BerkesiSándorKossuth-díjaskarnagynak

A vernakuláris pro tes táns örök ség

„Összetettemkétkezemet

ÚgykértemjóIstenemet.”

Kodály Zoltán: Es ti dal (rész let)

A je len szö veg ál tal fel ve tett kulcs kér dés az, hogy mi lyen hermeneutikai rend szer

ér de ké ben al kal maz ta Kodály a pro tes táns fe le ke ze tek hez köt he tô szö ve ge ket és

ze nei mû fa jo kat. A szer zô élet út ját, élet mû vét és kö zös sé gi sze rep vál la lá sát Sza bol -

csi Ben cé tôl Pé te ri Ló rán tig so kan ele mez ték már, de a nyil vá nos ság ban meg nyi lat -

ko zó szakralitásáról eled dig ke vés szó esett.2

Köz tu dott, hogy gya kor ló ka to li kus volt, ám kö zel öt ven val lá sos mû ve fe le ke -

ze tek – és nem ze tek – fe lett ál ló, öku me ni kus s egye te mes ér vénnyel író dott meg.

Ahogy az evan gé li kus Johann Sebastian Bach vagy a zsi dó csa lád ba szü le tett, de

val lá sát nem gya kor ló Li ge ti György li tur gi kus mû vei az egész em be ri ség hez szól -

nak, úgy vál lalt kö zös sé get Kodály is min den hí vô vel és nem hí vô vel, kö zös ség hez

tar to zó val és ön nön egyedülállását hir de tô vel. Pro vo ka tí van azt is kér dez het nénk,

hogy mennyi ben pro tes tán sabb a PsalmusHungaricus Liszt Koronázásimisé jé nél?

Mennyi ben ro ko nít ha tó a kodályi vernakuláris pro tes tan tiz mus Gustav Mahler sze-

kuláriska to li ciz mu sá val, Igor Sztravinszkij historizálóor to do xi á já val, vagy ép pen

Witold Lutoslawski liturgikus ka to li ciz mu sá val, hogy a ma gyar mes ter szak rá lis

élet mû vé hez mû ve lô dés tör té ne ti leg a legközelebb ál ló kat em lít sük?

Min den fel tett kér dés önál ló ta nul mányt ér ne meg, helyszû ke mi att azon ban csak

Kodály zsol tá ra it elem zem, hogy ké pet ad has sak a sze mé lyes, nem ze ti és szak rá lis

meg nyi lat ko zá sok met sze té ben tet ten ér he tô pro tes táns ethoszról.

* * *

A vernakuláris pro tes táns szim bo li ka al kal ma zá sá ra Kodály elôtt is bô ven akadt pél -

da a ma gyar ze ne tör té net ben. Amíg azon ban szé pi ro dal mi ká non Zrí nyi Mik lós és
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1 ROZGONYI Éva: Ünnepibeszéd–ÜnnepihangversenyKodályZoltántiszteletéreaZeneakadémián,2015.
december13.=MagyarKodályTársasághírei, 2016/1, 4.
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ki a dá sa, 1943. Il let ve: SAPSZON Fe renc: KodályZoltánésaMusicasacra=Parlando 2016/2, 1.
http://www.parlando.hu/2016/2016-2/Sapszon_Fe renc-Kodaly.pdf



Ba bits Mi hály kö zöt ti sza ka szát a ha zai pro tes táns ér tel mi sé gi ek élet mû ve al kot ja,

ad dig a ma gyar ze ne iro da lom je le sebb al ko tói Bartók Bé lát meg elô zô en mind ka to -

li ku sak vol tak. Ka to li kus volt a ma gyar operakultúrát ki ala kí tó Erkel Fe renc, ahogy

a mé lyen hí vô har mad ren di fe ren ces test vér, Liszt Fe renc is. Kö zös Liszt ben és Ko -

dályban, hogy is mert köz sze rep lô ként, si ke res ze ne szer zô ként és nem kon zer va tív

élet mó dot élô ként nyíl tan, ôszin tén és hi te le sen vál lal ták hi tü ket a ma gán élet ben

ép pen úgy, mint a ze ne köl té szet ben. A ma gyar mû ve lô dés ben Liszt volt az el sô,

aki nek si ke rült a sze ku la ri zá ló dó kul tú rá ba a va ló di szakralitást a vernakuláris

szim bó lum rend sze ren ke resz tül át men te nie. Ze ne mû vei kö zül el kü lö nít he tôk azok

a da ra bok, ame lyek el sô sor ban egy há zi szol gá lat ra (pél dá ul Szekszárdimise, Via

crucis,SeptemSacramenta) íród tak, a szak rá lis té mát a vi lá gi köz kul tú ra szá má ra

(pél dá ul SzentErzsébetlegendája,Krisztus,Koronázásimise) dol goz ta fel, il let ve ahol

csu pán utalt az egy há zi mû faj jal, dal lam mal vagy har mó ni á val a val lás ra (pél dá ul

Hunokcsatája).3 Liszt mû vé sze te azon túl, hogy meg ih let te és fo lya ma tos táp ta lajt

biz to sí tott az élet mû vét elem zô és köz re adó evan gé li kus Su lyok Im re és Gárdonyi

Zol tán egy ház ze nei mun kás sá gá nak, a XIII.zsoltárá val alap ja i ban elô le gez te meg az

ar ra tu da to san hi vat ko zó PsalmusHungaricust.4 Ko rá nak pro tes táns egy ház ze né jé -

re fô ként Bach-átirataival, né hány zsol tá rá val és or go na da rab ja i val ha tott.

Erkel Fe renc vi szont for dít va járt el, ami kor meg idéz te a pro tes táns ethosz ma -

gyar mû ve lô dés ben ját szott el len zé ki ha gyo mány vi lá gát az Istvánkirály cí mû ope -

rá já ban. A ze ne szer zô ko rá nak ural ko dó ját, Fe renc Jó zse fet (is) jel ké pe zô cím sze -

rep lô szentkirálybé két, nem ze ti egy sé get hir det az ope ra ne gye dik fel vo ná sá ban.

Az össze fo gás him nu sza ugyan ak kor erkeli frics ka ként egy re for má tus ko rál dal la -

má ra épült.5 Er re a fel is me rés re tá masz kod va idô sze rû nek tû nik, hogy az erkeli him -

nu szo kat és – akár az ope rá i ban al kal ma zott – val lá sos éne ke it a closereading alap ján

új ra ol vas suk. Így nem le het vé let len egy be esés té mánk szem pont já ból az sem, hogy

Csomasz Tóth Kál mán, a szer kesz tôi bi zott ság ve ze tô je be vá lo gat ta az 1948-as

Énekeskönyv magyar reformátusok használatára cí mû gyûj te mé nyé be a Magyar

Himnuszt szö ve ge és kö nyör gô ma ga tar tá sa mi att.

Bartók Bé la ko rálimi tá ci ói és Bach-idé ze tei a mai na pig meg oszt ják a ze ne tu -

dományt, ám Per nye And rás, Ferencsik Já nos és Medveczky Ádám egy be hang zó

állí tá sa sze rint a leg ma gasz to sabb pil la na tok ban tu da to san utalt a (pro tes táns ze ne -

iro da lom ban al kal ma zott) szak rá lis jel ké pek re.6 A Cantataprofana té má ját, szim bó -
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3 Ter mé sze te sen egy-egy mû al ko tás elô adá sá nak he lye és cél ja a fen ti fel so ro lás ban csu pán az el sôd le -
ges szer zôi szán dé kot tár gyal ja. Liszt fen tebb em lí tett al ko tá sai épp úgy il lesz ked het nek a val lá sos
szer tar tá sok hoz, akár li tur gi kus sze rep kör ben, ahogy több kí sér let is tör tént e da ra bok szín pad ra ál lí -
tá sá ra is. A fen ti fel so ro lás ugyan ak kor azért te kint he tô még is ki in du lá si pont nak, mert ma ga az al ko tó
el kü lö ní tet te élet mû vé ben az egy ház ze nei és a kon certter mi ze né it.

4 ITTZÉS Mi hály: ZoltánKodály,inRetrospect.AHungarianNationalComposerinthe20thCenturyonthe
BorderofEastandWest. Kodály Institute, Kecs ke mét, 2006, 237.

5 ERKEL Fe renc: Istvánkirály. Par ti tú ra, kéz irat, 314–317.

6 Bartók val lá sos hi té nek el uta sí tá sa hosszú tanulmánylistában ér he tô el, leg utóbb: HUNKEMÖLLER,
Jürgen: Mûfajok,témák,toposzokBartókzenéjében=MagyarZene, 2016/3, 290–291.
Az el len vé le ményt pe dig az aláb bi for rás tar tal maz za: MEDVECZKY Ádám: Istenhitészene, MMA aka -
dé mi ai szék fog la ló be széd, kéz irat, el hang zott:
2014. márc. 28., rö vi dí tett vál to zat: http://www.mma.hu:8080/zenemuveszet1/-/event/10180/med-
veczky-adam-is ten hit-es-ze ne;jsessionid=E440B4A053E91F3F3EA34F2EB32F5D51



lum rend sze rét és idé ze te it te kint ve jó val sú lyo sabb szak rá lis kom po zí ció, s erô tel -

je seb ben ka pasz ko dik a pro tes táns ethoszba, mint sok zsol tár. A szer zôt azon ban

sze mér me még is vissza tar tot ta at tól, hogy a Szegedimisét jegy zô egyik, vagy a Psal-

musszal utat mu ta tó má sik ba rát já hoz ha son ló an a Mennyei Atyát né ven ne vez ze.

A val lá sos ze nei ség vi lá gi mû vek ben va ló meg je le ní té se szá mos ké sôb bi al ko tó

tech ni ká já ra is jel lem zô, ma nap ság Lajtha Lász ló, Szokolay Sán dor, Terényi Ede és

Hu szár La jos élet mû ve kap csán tár gyal ja a szak iro da lom.

Kodály hu ma nis ta hi te pro tes táns at ti tûd del

„Tisztalelkûkeresztény,krisztusiember.”

(Nádasy Al fonz Kodály Zoltánról)

Kodály jól is mert kö zös sé gi sze re pe ket al kal ma zott létösszegzô mû ve i ben, ame lyek

ré vén mû vé szi hi te les ség gel áb rá zol ta a kö zös ség irán ti el kö te le zô dés egy-egy drá -

má ját. Kö zös sé gi sze rep vál la lá sa kul tu rá lis ere de tû volt, amely rész ben a ma gyar

iro da lom nyil vá nos ság ban be töl tött sze re pé re, rész ben a pol gá ri kö zös sé gek ben

szer zett ve ze tôi ta pasz ta la ta i ra épült. Alap ve tô en mû ve lô dé si kér dé sek ben emel te

fel sza vát, s an nak meg ol dá sa ér de ké ben dol goz ta ki pe da gó gi ai rend sze rét, ala pít ta -

tott fo lyó ira to kat és in dí tot ta el a kórusmozgalmat. No ha aktuálpolitikai ügyek be

nem avat ko zott, a kul tu rá lis nyil vá nos ság szá má ra írt négy mû vé szi hit val lá sa (Psal-

musHungaricus,BudaváriTeDeum,Missabrevis,Zrínyiszózata) még is je len tôs tár -

sa dal mi, köz éle ti, sôt po li ti kai vissz han got vál tott ki.

Nyil ván va ló vá tet te, hogy a me ta fi zi kai bi zo nyos ság je gyé ben er köl csi kö te les -

sé ge a kö zös ség szol gá la ta, ta ní tá sa és ve ze té se. Az egye te mes ha gyo má nyok ban

gyö ke re zô er köl csi im pe ra tí vusz szá má ra kö zös sé gi jel le get öl tött. Ezen a gon do la ti

szá lon vi szont a ha za sze re tet je len tet te a leg vég sô ka te go ri kus im pe ra tí vuszt. Szo ko -

lay Sán dor, Kodály egyik leg ked ve sebb, ké sei ta nít vá nya, aki leg in kább foly tat ta

mes te re út ját, több íz ben is hang sú lyoz ta, hogy egy ko ri ta ná ra ese té ben az Is ten -

hit és a ha za sze re tet egy tô rôl fa kadt. Szá má ra a föl di és az égi kö zös ség hez tar to -

zást ugyan azok az örök er köl csi el vek ha tá roz ták meg. Az Is ten hi tet és a ha za sze re -

te tet Kodály ké pes volt ide o ló gi ák tól men te sen, egye te mes em be ri ér ték ként, esz té -

ti kai ma gas la tok ban ki fe jez ni. Ezt a szfé rá kat egye sí tô al ko tás mó dot Szokolay ki lenc

pont ban tár gyal ta, ame lyek kö zül a kö vet ke zô négy összegzi a fen ti ál lí tá so kat:

• „V. A musica sacra csú csa i ról

• VI. A ze ne pré di ká to rá ról

• VII. A nem zet dal no ká ról

• VIII. Az öt vö zô rôl.”7

Kodály ese tén a hit olyan el kö te le zô bi zo nyos ság volt, amely men tén bí zott a ter -

mé szet fe let ti vi lág lé té ben, el fo gad ta az er kölcs örök tör vé nye it és vál lal ta a kö zös -
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ség irán ti fe le lôs sé get. Sem dog ma ti kus, sem bi gott nem volt, ha nem nyi tott, a fel -

tá ma dott Krisz tus ban hí vô. Azon na gyon ke vés rit ka al kal mak egyi ke, ami kor Kodály

hi té rôl kí vü lál ló nak nyi lat ko zott, az egy Ká dár Já nos nak in té zett vá lasz le vél volt

1959-ben: „Az én »fô köny vem« ki zá ró lag a lel ki is me re tem ben van. A gyer mek ko ri val -

lá sos ér zést nem fe lejt he tem, ám bár nem tel je sí tem pon to san az egy ház elô írá sa it.”8

A le vél to váb bi tar tal ma a jó ve ze tô eré nye it és a tár sa da lom er köl csi hely ze tét

tag lal ja. Eb ben az em lí tett bá tor ki ál lá sá ban és min den más meg nyi lat ko zá sá ban vi -

lá gos sá tet te, hogy ha mis is te nek nek, né ma bál vá nyok nak nem ál doz. A mû vé szi

élet mû egyik meg ren dí tô ta nul sá ga, hogy Kodály akár si ke rei csú csán állt, akár az

ül döz te tést szen ved te, min dig alá zat tal for dult az Úr hoz kö zös sé ge ne vé ben. Mind -

ezt tet te mû vé szi szim bo li ká val, te rem tô já té kos ság gal és drá mai erô vel. Szokolay

így fog lal ta össze azt, amit ér de mes nek tar tott Kodály hi té rôl a nyil vá nos ság gal

meg osz ta ni:

„A haj da ni ben cés di ák ról min den ki tud ta, hogy gya kor ló ka to li kus. Szak rá lis mû -

vei az élet mû leg fé nye sebb ékkövei. [...] Kodály lel ké nek leg bel sô tit ka it ma gá ban

ôriz te. Ter mé sze te sen sej tet tem, hogy szik la szi lárd er köl csé nek ki fo gás ta lan eti ká já -

nak alap ja a Köny vek Köny ve. A szak rá lis mû vek sem azért szü let tek, mert a kom -

po nis ta iro dal mi lag ér té kes nek, dra ma tur gi a i lag al kal mas nak ta lált bi zo nyos bib li ai

vagy egyéb szö ve ge ket. Sa ját lel ki épü lé sét, elô adó i nak és hall ga tó i nak spi ri tu á lis

ta ní tá sát szol gál ták ezek a ze nék. La poz zuk csak vé gig pél dá ul a Jé zus és a ku fá ro -

kat, bi zony hit tan óra (is) az a ja vá ból, né mi ze ne el mé let tel ve gyít ve, re mek mû vé

öt vöz ve! S ezen is túl lé pett az zal, hogy a »temp lom tisz tí tás« szim bo li kus im pe ra tí -

vusszá vált.”9

A fen ti ek kel össze függ, no ha még is önál ló je len ség, hogy a ze ne szer zôt éle te má -

so dik fe lé ben mun ka tár sai, ta nít vá nyai kezd ték pró fé ta ként em le get ni, s a sze mé -

lyé bôl ára dó szak rá lis ka riz má ról be szél tek.10 Szokolay Sán dor az al cím ben is jel zett:

„Azörökkévalóságbatávozottmagyarszentként” hi vat ko zott rá.11 Az, hogy két szer

je löl ték köz tár sa sá gi el nök nek és a tu do má nyos aka dé mia élé re, jel zi, hogy el is mert -

sé ge, pró fé tai/apos to li te vé keny sé ge messze túl nôtt a szak mai ber ke ken. Egy ko ri

ta nít vá nya, ké sôb bi ba rát ja, a kor szak meg ha tá ro zó ze ne tör té né sze, Tóth Ala dár 

a Psalmus Hungaricus kap csán, de ál ta lá nos ér te lem ben is így fo gal maz ta meg 

a szer zô és kö zös sé ge vi szo nyát: „A ma gá nyos pró fé ta hang ja össze csen dült a ma -

gá ra ha gyott nép hang já val. [...] Az a tö ret len em ber ség – me lyet ed dig ma gá nyos

em ber sor sok ma gá nyos uta kon idéz tek – most egy szer re az utak és sor sok össze -

ta lál ko zá sá nak ví zi ó já ban mint va la mi nagy be tel je se dés bon ta ko zott ki.”12
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8 Kedves,JóKádárElvtárs!–VálogatásKádárJánoslevelezésébôl:1954–1989. Szerk. HU SZÁR Ti bor, Bu -
da pest, Osiris Ki a dó, 2002, 147.

9 SZOKOLAY Sán dor: AkultúrateremtôKodályZoltánjelentôségeaXXI.században=MagyarNapló, 2007/
már ci us, 4.

10 Oral history. Da los An na em lí tet te Kodályésatörténelem cí mû köny ve be mu ta tó ján (2015. 12. 15., Bu -
da pest, Ró zsa völ gyi és Tár sa Ki a dó).

11 Ld. 1. láb jegy zet.

12 TÓTH Ala dár: KodályZoltánköltôivilágaénekkariszerzeményeinektükrében=Zenetudományitanulmá-
nyokI., Bu da pest, Aka dé mi ai, 1953, 25.



Kodály fel fo gá sá ban a kor társ po li to ló gia is mér ve i nek is meg fe le ltet he tô en éle -

sen el vált egymástól a nép, a nem zet és az össz tár sa da lom kö zös sé ge. A kö zép-

európai tár sa dal mi vál to zá sok év szá za dos ha gyo má nya volt a nem ze ti kö zös sé gek

ki ala ku lá sa. Kodály szá má ra a nem zet tör té ne ti és kul tu rá lis kö zös ség. Ezt ô így fo -

gal maz ta meg bi zal mas fel jegy zé se i ben: „Ép pen mert nem faj a ma gyar ság, ha nem

kul tú ra, csak is sze rez he tô! Té nye zôi: élet for ma, 1. nyelv, 2. ze ne, mû vé szet 3. tör -

té ne ti élet for mák, ál lam gon do lat, ka to nai szer ve zet. Mo rá lis alap ja: min de zért va ló

ál do zat kész ség.”13 Egy becseng vé le mé nye kor tár sá é val, a ko ra be li iro dal mi élet

egyik mar káns ve zér alak já é val, Cs. Sza bó Lász ló é val. Az író így fo gal maz ta meg

ugyan azt a gon do la tot: „A ma gyar ság: szel le mi kép let, tör té nel mi ál la pot, em lék és

ma ga tar tás, s még csak az anya nyelv hez sincs köt ve.”14 Ez az eti kai meg kö ze lí tés

fej te ge té se i ben lo gi ku san ve ze tett el ah hoz a hu ma nis ta ur ba niz mus hoz, amely

 viszont sok ban em lé kez tet a Jürgen Habermas ál tal le írt nyil vá nos ság el mé le tek

má so dik, pol gá ri kor sza ká nak kö zös ség ké pé vel.15 Jó pél da er re, hogy a nép da lok

egy sze rû kó ru sok ba ül te té sé vel olyan köz nyel vet vélt al kal maz ni, amely az áhí tott,

de mok rá ci át te rem tô má sod la gos nyil vá nos sá got erô sí tet te vol na. Az ének ka ri moz -

ga lom ban ugyan is a tár sa dal mi kü lönb sé gek el tûn tek a kö zös ség és a dal har mó niá ja

ér de ké ben. Az ô sza va i val: „Fel tet szett elôt tünk egy a nép bôl új já szü le tett, mû velt

Ma gyar or szág ké pe.”16

A ze ne szer zô ál tal meg ál mo dott mo dern, mû velt nem zet ér de ké ben a fen tebb

em lí tett kö zös sé gi sze re pet vál lal ta mind a ze ne köl té szet kü lön bö zô re gisz te re i ben,

mind a nyil vá nos ság elôtt. E – leg alább – két hely szí nû sze rep vál la lás szá mos szem -

pont ból is pro tes táns kö tô dé sû volt.17 A ze ne szer zôi élet mû ben a leg is mer tebb

verna kuláris pél da a PsalmusHungaricus, amely nek szö ve ge, ér tel me zé si ha gyo -

mány ré te ge és zsol tárjel le ge is erô sen kap cso ló dik a hit újí tás hoz. Az apos to lok lel -

ke sült sé gé vel és – te gyük hoz zá – dü hé vel szem lél te sa ját ko rát, és oly kor dús kvart-

tor nyok kal, más kor ri deg disszo nan ci á val, vé gül vád ló szö veg gel os to roz ta azt.

Szokolay az elôbb már idé zett vissza em lé ke zé sé ben ma ga így fo gal maz ta meg 

a me to ni mi kus csa vart: „Be val lom, ez az a pont, ahol elô ször igye kez tem ze ne szer -

zô ként a mes ter nyo má ba me rész ked ni. [...] Ta lán meg bo csát ják ne kem az égi ek, ha

ezek a da ra bok azon kí vül, hogy mély sé ges bel sô meg gyô zô dés bôl fa kad tak, ürügy -

nó ták let tek, és il le gá lis hit tan órák cél ját is szol gál ták.”18
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13 KODÁLY Zol tán: Közélet,vallomások,zeneélet. Szerk. VARGYAS La jos, Bu da pest, Szé pi ro dal mi Könyv ki -
a dó, 1989, 38.

14 CS. SZA BÓ Lász ló: Magyarnézô.Naplóazeurópaiválságról. Bu da pest, Nyu gat Ki a dó, 1939, 54.

15 Kodály az ál ta la re á lis nak te kin tett ma gyar urbanitásról: Kodály 1989: 23. A habermasi el mé let rôl bô -
veb ben. HABERMAS, Jürgen: TheStructuralTransformationofthePublicSphere:AnInquiryIntoaCate-
goryofaBourgeoisSociety, translated by Thomas Burger, The MIT Press, Camb rid ge, Massachusetts,
1991, 44.

16 KODÁLY Zol tán: Bartókemlékezete = KODÁLY Zol tán: VisszatekintésII. Szerk. BÓNIS Fe renc, Bu da pest,
Ar gu men tum, 2008, 462.

17 Két össze ve tés is mert: DA LOS An na: Forma,harmónia,ellenpont–VázlatokKodályZoltánpoétikájához,
Bu da pest, Ró zsa völ gyi és Tár sa, 2005, 225, 7. táb lá zat és SAPSZON: i.m.(2016), 7.

18 Uo.



A gen fi zsol tá rok tól a Ma gyar Zsol tá rig

„1920körülkezdtemráeszmélni,hogynemvagyokmagamé,

mindenkiannyitér,amennyitaköznekhasználnitud.”

(Kodály Zoltán)19

Az élet mû ötöd ét ki te vô val lá sos da ra bok túl nyo mó ré szét kó rus elô adás ra szán ta

Kodály. A ki fe je zet ten li tur gi kus hasz ná lat ra ké szült da ra bok (pél dá ul Magyarmise)

nem rögzültek a ma gyar or szá gi egy há zi gya kor lat ban, leg több ször a ma gas tech ni kai

el vá rá sok kö vet kez té ben.20 Sôt, az egyes mû vek elem zé sé nél sem vá lik nyil ván va -

ló vá, hogy a szer zô eze ket konk rét szer tar tás ze ne ként kom po nál ta-e meg. Így a val -

lá sos ze ne mû vek szer ke ze te és elô adói gya kor la ta utó lag is iga zol ja Szokolaynak

azt a fel té te le zé sét, hogy e kom po zí ci ók va ló já ban „ürügy nó ták”. Még in kább ezt 

a szem pon tot tá maszt ja alá, hogy a szak rá lis szim bó lu mok ban oly gaz dag Budavári

TeDeum vagy a Jézusésakufárok ked velt vi lá gi kon cert szá mok ká vál tak, a Psal-

musról nem is be szél ve. Az ürügyszem pont já ból kulcs elem, hogy Kodály ma gyar

nyel vû zsol tá ro kat vá lasz tott a pro tes táns kul tú rá ból, így nem csak a ze nei idé zet,

de a köz vet len iro dal mi tar ta lom is az üze ne tet hang sú lyoz za ki.21 A szö ve gek ma -

gyar nyel vû sé ge még a pro tes táns szö veg hasz ná la ton is messze túl mu tat. Er re pél da,

hogy ami kor Kodály a Magyarmisét kom po nál ta a II. Va ti ká ni zsi nat anya nyel vi

ren del ke zé sé nek szel le mé ben, ak kor így ki ál tott fel: „Kétszázévetkéstünkvele!”22

A kodályi meg szó lí tott ugyan ak kor bo nyo lult hermeneutikai kö zös ség, mert az

örök er köl csi im pe ra tí vu szok fe lôl az so sem azo nos az egy sze ri kö zön ség gel, még

ke vés bé a gya(ko)rló ha ta lom mal. A mû vé szet „üzen ge tô” esz té ti kai meg fej té sét éle -

sen el uta sí tot ta a kö vet ke zô ma gánfel jegy zés ben le vô sor ral: „1849ötvenévigégô

sebvolt,[...]1918szintefolytatásnaktûntfel:újabbleveretés.1944pedigmégannál

isrettenetesebbvolt.Ilyenbénítóélményeketazonbannemigenszoktakdalbankife-

jezni.”23 Az ô meg szó lí tott ja a min den ko ri, er köl csi rend szer ben élô kö zös ség. Más -

hogy fo gal maz va, mû vei nem kó dolt po li ti kai üzen ge té sek, ha nem a bib li kus jel ké pi -

ség be öl töz te tett örök tör vé nyek ak tu á lis meg fo gal ma zá sai. Ezek ben pél da ér té kû ek

a gen fi zsol tá rok, ame lyek ke let ke zé si kö rül mé nye i ben nem ta lá lunk go nosz ve ze -

tôk ár mány ko dá sá ra uta ló tit kos szek ven ci á kat.24 De Ve ress Sán dor ral, ta nít vá nyá -

val együtt több ször is vi lág gá ki ált ja azok kal, hogy:
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19 KODÁLY: i.m.(1989), 166.

20 HOR VÁTH Már ton Le ven te: Egymûfaj illegalitásban.MisekompozíciókMagyarországon1949és1969
között. DLA-dok to ri ér te ke zés (Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem), gép irat, 2013, 142.

21 Anya nyel vi szö veg és ze ne kap cso la tát Szôllôsy fej ti ki Max Weber ha tá sa alatt: SZÔLLÔSY: i.m.(1943),
127–137.

22 Breuer Já nos vissza em lé ke zé se. BREUER Já nos: Kodály-kalauz.Bu da pest, Ze ne mû ki a dó, 1982, 255.

23 KODÁLY: i.m.(1989), 42.

24 Genfizsoltároknak hív ja a szak iro da lom az ere de ti leg 1562-ben Genf ben ki adott 150 zsol tárt egy be -
füg gô en tar tal ma zó gyûj te ményt, ame lyet Kál vin ké ré sé re két mun ka tár sa ál lí tott össze: Theodore de
Beze ala kí tot ta ki a szö ve ge ket, Louis Bourgeois pe dig a dal la mo kat. Mind két szer zô má sok már meg -
kez dett mun ká it is fel hasz nál ta. Bogáti Fa ze kas Mik lós ma gyar szom ba tos zsol tár köny vén kí vül nem
volt ko ráb ban mind a 150 di csé re tet tar tal ma zó kö tet. A gen fi zsol tá ro kat há zi hasz ná lat ra 1606-ban



„Mind, akik a Bé ké re vágy tok,

Néz zé tek az Igaz sá got:

A bû nök nek so ka sá ga a hí vô ket meg za var ja.”25

Az egy ház ze nei ha gyo mány úgy tud ja, hogy Kodály fi gyel mét egy volt hall ga tó ja,

Árokháty Bé la, a „XX. szá za di egy ház ze ne min de ne se” hív ta fel a Szenczi-kö tet re.26

A ze ne szer zô há rom eset ben is fog lal ko zott a gen fi zsol tá rok ha gyo mány ré te gé vel,

és az azok ban sze rep lô eti kai ér ték kel:

• 1903: Misererecí mû kom po zí ci ós terv az 50.zsoltárból. A fel vá zolt ki lenc té -

tel bôl csak az el sô té tel ha to dik ver sé ig ju tott.27

• 1941: BiciniaHungarica3., amely ben há rom zsol tár meg ze né sí té se is sze re pel.

• 1943: IskolaiÉnekgyûjteményI–II., amely be tíz gen fi zsol tárt is fel vett.

A XX. szá zad egyik leg na gyobb ha tá sú zeneesztétája, Ujfalussy Jó zsef a kö vet ke zô -

kép pen fog lal ta össze egy ko ri ta ná ra esz té ti ká ját, amely a je len té má ban ki vált képp

ér vé nyes: „A ne ve lés ugyan is tel jes jog gal szá mít hat, kell is szá mí ta nia az esz té ti -

kum se gít sé gé re.”28 Ze ne szer zô ként azon ban hét gen fi zsol tárt ze né sí tett meg:

• BiciniaHungarica3.: 30., 124. és 126.

• 150. (1936), nôi kar ra

• 121. (1943), vegyes karra

• 50. (1948), vegyes karra és a

• 114. (1951), vegyes karra és or go ná ra.

A Bicinia Hungarica 3. fü ze te önál ló egy ház ze nei mo nog rá fi át igé nyel ne. Ahogy

ugyan is an nak ide jén Kál vin az egy há zi ok ta tás ba he ti há rom zsol tár órát ren delt el

és ez ál tal ta ní tot ta meg a Psalteriumot az egé szen fi a tal hí vek nek, ugyan azon cél

ér de ké ben emel te be Kodály is az ének gyûj te mény be a szak rá lis da ra bo kat. A ka to -

li kus szer zô a CantusCatholici két da rab ja mel lé hat pro tes táns éne ket vá lo ga tott be,

az em lí tett há rom zsol tá ron túl Bornemisza Pé ter tôl a CantioOptimából a Siralmas

énnéköm..., Ba las si Bá lint tól a Bocsásd meg, Úristen... és Misztótfalusi Kis Mik lós

Siralmaspanaszá ból a Hamegsokasodikabûn... kez de tû ver se ket. A nyolc val lá sos

tar tal mú, vernakuláris kul tú rá ba in teg rá ló dott éne kes szö veg tu da tos dra ma tur gi á -

val fel épí tett rend je summázata a kodályi kül de tés nek.
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for dí tot ta le Szenczi Mol nár Al bert, aki egy év vel ké sôbb Herbornban nyom tat tat ta azt ki Psalterium
Ungaricum,azazSzentDávidkirálynakésprófétának150zsoltárai cím mel. Ez a zsol tár könyv tar tal -
maz ta a ha zai pro tes táns, el sô sor ban re for má tus fe le ke zet hi va ta los éne kes könyv törzs anya gát. Vö.:
FERENCZI Ilo na: Agenfizsoltárokhelyeamagyarországireformátusésevangélikusénekeskönyvben=
MagyarEgyházzene, 2013/2014, 197.

25 VE RESS Sán dor: SanctiAugustinipsalmuscontrapartemDonati, Edizioni Suvini Zerboni, Milano, 1952,
1–2.

26 FE KE TE Ká roly: HetvenötévehaltmegÁrokhátyBéla(1890–1942)=TiszántúliReformátusEgyházkerü-
lethonlap ja, Hí rek (2017. már ci us 20.), http://ttre.hu/hirek/orszagos/hetvenot-eve-halt-meg-arokhaty-
bela-1890-1942

27 SAPSZON: i.m.(2016), 4.

28 UJFALUSSY Jó zsef: KodályZoltánesztétikája=Zenetudományidolgozatok1997–1998, Bu da pest, MTA
Ze ne tu do má nyi In té ze te, 1998, 117.



A má sik négy gen fi zsol tár fel dol go zás is erô tel jes eti kai cél zat tal bír. A Budavári

TeDeummal pár hu za mo san író dott nôi ka ri 150.zsoltár klasszi ku san ün ne pé lyes

jel le gû. Az 1943-as kel te zé sû ki u tat mu ta tó 121. zsoltár ép pen annyi ra ért he tô 

a vi lág há bo rús szo ron gat ta tás kö ze pet te, mint más fé le ki lá tás ta lan ság ban. A ki mért

lük te té sû, ódon cantusfirmus elô re ha la dá sa so rán alig-alig üt kö zik disszo nan ci á ba.

Ami kor azon ban fel hang zik a ze nei fe szült ség, el ér ke zik az ének a leg sú lyo sabb

gon do lat hoz: „TégëdazÚrmëgôrizzën...”

A121.zsoltárkulcsjelenete29

A 114.zsoltár ma ga is kü lö nös sors ra ren del te tett. Arany Sán dor ama tôr egy há zi

kar nagy ként ve zet te a Szenci Mol nár Al bert Vegyeskart és új mû vet kért a Mes ter -

tôl. Ne ki kö szön he tô en szü le tett meg 1951-ben az egyet len hang szer kí sé re tes zsol -

tár fel dol go zás. A fen tebb már em lí tett Su lyok Im re két íz ben is át ír ta ze ne kar ra az

or go na szó la mot, amely ki egé szí tés hez egy ko ri mes te re is hoz zá já rult. Vé gül ez zel

a nagy ze ne ka ri hang sze re lés ke rült a mél tat la nul mel lô zött CzinkaPanna cí mû ope -

rá ból töb bek ál tal kan tá tá vá át ala kí tott CanticumRakoczianum fi ná lé já ba.30 A Bár dos

La jos, Nádasdy Kál mán, Decsényi Já nos, Far kas Fe renc és Szokolay Sán dor ál tal, de

Kodály egy ko ri ter vei alap ján össze ál lí tott kan tá ta ugyan fel szá mol ta az ere de ti

narratívát, de igye ke zett meg ôriz ni an nak ze nei esz mei sé gét. Így ke rült az ere de ti -

leg li tur gi kus cé lo kat szol gá ló zsol tár a sza bad ság har cot gyá szo ló ku ru cok szó la má -

ba. Ez nem csak a kodályi élet mû egy sé ges sé gét, egy ve re tû sé gét, oszt ha tat lan sá gát

mu tat ja, ha nem a zsol tárfel dol go zás több szö rös je len tés ré te gét is.
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29 KODÁLY Zol tán: A121.genfizsoltár = KODÁLY Zol tán: GemischteChöre/ChorusesforMixedVoices/
Vegyeskarok. Ja ví tott ki a dás Bár dos La jos közermûködésével. Bu da pest, Editio Musica, 2011, 80–85.

30 Oral history. Ittzés Mi hály szó be li köz lé se a CzinkaPanna hossza dal mas át írás ne héz sé ge i rôl és azok
elég te len sé gé rôl 2017. 10. 10-i MMA ze nei ta go za ti ülé sen.



A114.zsoltárkezdete31

Az 50.zsoltár vi szont mind mé re té vel, szer kesz tés mód já val, mind fa nyar sá gá val

ki lóg a vegyes kari da ra bok kö zül. Egye dül az 1956-os for ra dal mat meg hir de tô, po -

li ti kai til tás ra emelt Zrínyiszózata nagy sza bá súbb. A zsol tárt 1948-ban fo gal maz ta

meg Kodály, má ig nem is mert kül sô ins pi rá ció ha tá sá ra. A szö veg a Böl cses ség-

zsol tá rok egyi ke, amely egy több szö rö sen for dí tott hely ze tû füg gô be szé det tar tal -

maz. Az el sô rész ben a lí rai én no mi ná li san idé zi az Urat, a má so dik rész ben in verz

mó don, s csu pán a zár lat ban for dul vissza a be széd az alap ér tel mû je len tés tar to -

mány ba. E nar ra tív csa var ré vén a fe lü le tes ol va só nak úgy tûn het, mint ha az Úr is -

ten a bûn nel ér te ne egyet. Ez az er köl csi vész ál la pot is me rôs le he tett úgy az egy -

ko ri kö zön ség nek, mint a ma i nak. Kodály ma ga is jól hall ha tó an ta gol ja a zsol tárt 

a fen teb bi dra ma tur gi ai-nar ra tív pon tok men tén. Az el sô részt át hat ja az ere de ti

pro tes táns ko ráldal lam és an nak perpetuummobilehul lám zá sa. A má so dik rész ben

min den egyes bûn nél a ko ráb ban polifon szö vet homofonná, oly kor egye ne sen

unisonóvává lik, hogy a szö ve get vé let le nül se le hes sen el véte ni. A kódában vissza -

tér az ere de ti per pe tu um mo bi le cantus firmus, ám mél tó ság tel jes or go na pont ba

érkez nek meg az üze net hor do zó kö zép szó la mok.

Az50.genfizsoltárkezdete(Szoprán,Altunisonoja)32

Ahogy a be ve ze tô ben már em lí tet tem, a ze ne szer zô, füg get le nül sa ját és or szá ga

ak tu á lis mi ben lé té tôl, min den da rab já ban alá za to san kö nyör gött a Mennyi Atyá hoz.

Bár fo há sza i ban idôn ként meg fe nye get te ugyan az „el le ne vé tô ket”, de a bün te tést

min den ko ron rá bíz ta az Úr ra.

* * *
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31 KODÁLY Zol tán: A114.genfizsoltár. Bu da pest, Universal Music Publishing Editio Musica, 1958, 1–8.

32 KODÁLY Zol tán: Az50.genfizsoltár = KODÁLY: i.m.(2011), 72–79.



1934-ben ke let ke zett a Jézusésakufárok cí mû nagy sza bá sú motetta, amely fô ként

Jánosevangéliuma 2. köny vé nek egy rész le tét, va la mint a há rom szi nop ti kus evan -

gé li um egy-egy moz za na tát ele ve ní ti fel, s egy he lyütt még sa ját szö veg be tol dást

is tar tal maz.33

Meg kö ze lí té sé re több fé le kép pen is tö re ked tek, így a mû be mu ta tó ja után nem

sok kal Gagybátori E. Lász ló a lisz ti prog ram ze ne egy ké sei pél dá já nak tar tot ta, amíg

a dok to ri ját 2012-ben meg vé dô Arany Já nos kar nagy a ba chi pas sióelô ké pet, Eôsze

Lász ló pe dig händeli ora tó ri u mi al lú zi ót sejt.34

A rö vid elô já ték ból és zár lat ból, va la mint négy fô rész bôl ál ló da rab jel leg ze te -

sen szövegrekomponáltzene. Jé zus je ru zsá le mi lá to ga tá sát csu pán fi nom ho mo fó -

nia je le ní ti meg, míg a kü lön bö zô áru sok zsi vaj gá sát szar kasz ti kus madrigalizmus.

Az ezt kö ve tô má so dik rész tôl a ne gye dik ré szig a dön tô sza va kat – a pas sió-

hagyo má nyo kat kö vet ve – a basszus szó lam mond ja ki, akit azon ban sok szor éle sen

el len pon toz nak a töb bi szó la mok. Jé zus dü hét egy hatüte mes, os tor csa pás sze rû fu -

ga tóté ma szó lal tat ja meg, amely az el sô há rom meg je le né sé vel nö ve li a fe szült sé -

get, de a ne gye dik szó lam ban már le zár ja azt. A kodályi kri ti ka nem csak a je le net

ze né be va ló be eme lé se volt, ha nem az a szö veg be tol dás is, amely ben meg szó lal az

áru sok, a ju hok és a bar mok sza la dá sa, és – Fellini-fil mek be il lô – egymással va ló

össze ke ve re dé se, „ka var gá sa”.35 A har ma dik rész ben csen de sen in ti Jé zus a ga lamb -

áru so kat tá vo zás ra, majd pe dig a temp lom meg tisz tí tá sá nak er köl csi oka i ra ta nít ja

a kö rül ál ló kat.36

AJézusésakufárok–ostorcsapásszerûfugatotémája37

Lát tuk Szokolay vissza em lé ke zé sé ben, hogy ezen gesz tus vált a kor tár sak szá -

má ra az ér tel me zés ben a meg ha tá ro zó vá. A zá ró je le net kul mi ná ci ó já ban a ko ráb bi
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33 BÓNIS Fe renc: NeoklasszikusvonásokKodályzenéjében = BÓNIS Fe renc: HódolatBartóknakésKodály-
nak, Bu da pest, Püski Ki a dó, 1992, 122.

34 GAGYBÁTORI E. Lász ló: KodályZoltánéskórusai=Hitel, 1942/9, 529.
ARANY Já nos: SzövegészeneösszefüggéseiKodályZoltánkórusmûveiben.VerbindungenzwischenText
undMusik inderChorwerkevonZoltánKodály, Academic dissertation (Faculty of Humanities of the
University of Jyväskylä), gép irat, 2012, 235.
EÔSZE Lász ló: Jézusésakufárok.Kodályvegyeskarimotettája = EÔSZE Lász ló: ÖrökségünkKodály. Bu -
da pest, Osiris, 2000, 87.

35 Je len leg nincs tu do má som ró la, hogy Kodály lát ta vol na Fritz Lang Metropoliscí mû film jét, ahol a hí -
don me nô já ró ke lôk és a bá rá nyok me ne te lé se kö zé fil mes egyen lô ség je let tett a ren de zô. Az egye zô
jel képhasz ná lat min den eset re fel ve ti Kodály és a ké pi/fil mes él mé nyek vizs gá la tá nak szük sé gét.

36 Berkesi Sán dor Kos suth-dí jas kar nagy a kö vet ke zô ma gán meg jegy zést fûz te a Jézusésakufárok cí mû
mû elem zé sé hez: „A mû má so dik ré szé nek in dí tá sa kor Jé zus hang ja meg sze lí dül, ugyan is a ga lam bok
áru si hoz szól. Ôk a sze gé nyek, a ’pór nép’. Vi szont ami kor sor ra ke rül nek az ’ama zok’, az ök rök, ju hok
áru si, az tán a ’ban ki szfé ra’, a pénz vál tók, no meg a ké szü lô kon cep ci ós per hát tér ben su nyí tó fô sze -
rep lôk, a fô pa pok és írás tu dók, ott ke mény az íté let: Rab lók!” BERKESI Sán dor elekt ro ni kus le ve le 
a szer zô nek, 2018. 02. 10.

37 KODÁLY Zol tán: Jézusésakufárok = KODÁLY: i.m.(2011), 190–197.



szö veg gel el len pon to zó szó la mok sze re pe fel erô sö dik. A má so dik rész ben a fô szö -

ve get a bar mok ka var gá sa el len pon toz ta, a har ma dik rész ben a rab lók em le ge té se

– az is mert „rablókbarlangjávátettétekAtyámhajlékát” vád vissz hang ja ként –, ám

a ne gye dik rész ben nem csak il luszt rál nak, ha nem ér tel mez nek: a Jé zus tól fé lô fô -

pa pok hoz tár sul ugyan is a „rablók”ki té tel. A zár lat fé nyes D-dúr épp olyan meg döb -

ben tô hat a kö zön ség re, mint az Új szö vet ség sze rep lô i re a Krisz tus ból ára dó fény.

A már idé zett Bónis- és Eôsze-ta nul mány bô ven ad tör té nel mi ma gya rá za tot a mo -

tetta szü le té sé re. A je len szer zô eze ket nem is mé tel ve egy má sik elem zés bôl lát ja

azt ko runk ban meg kö ze lít he tô nek. Szôllôsy And rás 1943-ban a kö vet ke zôk kel fog -

lal ta össze az ad dig meg írt élet mû vet: „(A)z eti kai pél da mu ta tás ál tal ne vel het a val lás,

és ez az eti kai pél da mu ta tás Kodálynál kü lö nö sen je len tôs. Jé zus sze mé lyé ben

ugyan is in kább az eti kus hôst áb rá zol ja, mint a meg vál tó és vi gasz ta ló Is tent, akit

Pál apos tol, Lut her és Kál vin lá tott benne.”38

* * *

Bartók Kékszakállú ját és Erkel Bánkbán ját le szá mít va nincs még egy olyan ma gyar

ze ne mû, amely rôl annyit ír tak vol na, mint Kodály LV.zsoltárá ról. Né hány na gyon

ko rai értetlenkedôt le szá mít va – akik je len tô sé ge nem ter jedt túl szûk köreiken,

ahogy azt Bónis Fe renc mo nog rá fi á já ban ki mu tat ta – a mû vet egy ér tel mû en a leg -

szé le sebb kö rû el is me rés övez te.39

A nagy ze ne kar ra, vegyes karra és te norszó ló ra kom po nált PsalmusHungaricus

1923-ban szü le tett hi va ta los fel ké rés re. A ron dófor má jú kan tá ta Dá vid ki rály 55.

zsol tá rát hasz nál ta fel.

APsalmusHungaricusismertkezdôsora,

amelynekegyikzenetörténetimodelljeTinódihistóriásénekeinekdallamavolt.40

Kecs ke mé ti Végh Mi hály, XVI. szá za di kecs ke mé ti pré di ká tor ve re tes ma gyar átira -

tá ban, hermeneutikai ér dem ben is ér tel mez he tô: új ra írá sá ban.41 Ahamisatyafiak

ellen cí mû zsol tár egy el ke se re dett ve ze tô pa na sza az el le ne for du ló ba rá tok ról,

vala mint kö nyör gé se az Úr hoz, hogy a go no szo kat meg bün tes se, de a jó kat fel ma -

gasz tal ja. A vég ki csen gés sö tét tó nu sú: a ke se rû fo hász után a ron dó té ma egy szi kár

hang zá sú va ri á ci ó val zár ja a zsol tárt.
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38 SZÔLLÔSY: i.m.(1943), 132.

39 BÓNIS Fe renc: APsalmushungaricusszületése, gép irat az MTA Könyv tá rá ban, 1987, 39.

40 KODÁLY Zol tán: PsalmusHungaricus. Bu da pest, Ze ne mû ki a dó Vál la lat, 1955, 1–88.

41 A ron dó té ma meg fej té sé re töb ben is vál lal koz tak. A leg meg gyô zôbb: BÓNIS: i.m.(1987), 74. Tinódi his -
tó ri ás éne ke i nek ha tá sát rész le te sen elem zi.



A fô hôs dü he nem csil la po dik a zsol tár so rán, így a zár lat, az Is ten be ve tett bi -

za lom kö te le zô for mu lá ja el le né re is ket tôs: nem fog lal ál lást a ze ne, hogy az Úr 

a fô hôs me lyik ké ré sét tel je sí ti majd, ha egyál ta lán tel je sí ti. Az am bi va lens ér zést

fo koz za, hogy Kodály nem je le ní tet te meg az Is tent egyet len ze nei att ri bú tu má val

sem (szem ben pél dá ul a TeDeum és a Missabrevis kvart tor nya i val), vi szont a szak -

rá lis ke re tet a gyer mek kar ral és az or go ná val ki je löl te. A drá ma azon ban nem az Úr

és Dá vid kö zött zaj lik, ha nem a ki rály és kö zös sé ge kö zött, amely nek egy klasszi kus

esz kö ze a sza vak és a hang sze re lés szim bo li ká ja. A te nor ma ga a meg tá ma dott ve -

ze tô, a kó rus pe dig az em lé ke zô kö zös ség, aki a csúcs pon ton a fo hász ko dás ide jén

egy idô re azo no sul a ki rállyal. A ki rály pa na szát ka ma ra hang zás kí sé ri, a kö pö nyeg -

for ga tó ba rá tok le lep le zé sét tutti együt tes, a fo hászt vi szont Bartók ope rá já nak

Könnyektava epi zód ját idé zô al lú zió. Az egyén ki szol gál ta tott sá ga a vá lasz tott szö -

veg alap ján nyil ván va ló, ám az ér ze tet még fo koz za a tutti ze ne kar és az egyes lé -

lek szim bo li ká jú hang sze rek (fô ként oboa, fu vo la, he ge dû) szó lói kö zöt ti fe szült ség.

Kodály éle té ben ke res ni sem le he tett vol na ke se rûbb idô sza kot: há rom év vel ko -

ráb ban egy po li ti kai per ben el ma rasz tal ták. A Psalmus– a sze mé lyes hi te les sé gen

messze túl mu ta tó an – nem ze ti credo, ahogy azt a be mu ta tón a kö zön ség az or szá -

got az elô zô évek ben ért tra gé di ák ra (I. vi lág há bo rú, pol gár há bo rú, majd a gyôz tes

ha tal mak ál ta li fel har ma dol ta tás) adott vá lasz ként – jo go san – ér tel mez te.42 A nem -

ze ti ol va sat tal cseng egy be (sôt fel erô sí ti azt), hogy a pro tes táns ethosz is ta pint -

ha tó benne úgy a szö veg, a ma ga tar tás, mint né hány dal lam imi tá ció kap csán.43

A leg szeb ben még is egy 1942-es er dé lyi vissza em lé ke zés szá mol be a hit újí tó ma ga -

tar tásmo dell ak tu á lis ér vé nyé rôl: „[M]ár nem egyé ni stí lu so kat vissz han goz, ha nem

ko rok stí lu sát han gol ja össze a sa ját legegyénibb stí lu sá ban. A fel dol go zott szö veg

ma ga ad al kal mat er re: a XVI. szá za di ma gyar vers szer zô az ószö vet sé gi zsol tá ros

pa na szá val a ma ga ba ja it pa na szol ja, itt már két kor össze han go ló dá sa meg tör tént.

Eh hez já rul a har ma dik kor: a tri a no ni Ma gyar or szág ke ser ve. Kodály is épp úgy 

a ma ga mon da ni va ló ját mond ja a pré di ká tor sza va i val, aho gyan Kecs ke mé ti Vég

Mi hály a ma ga ke se rû sé gét és Is ten be ve tett hi tét fe jez te ki Dá vid sza va i val.”44

A kö zép-eu ró pai el len zé ki pro tes táns ethosz ér vé nye sült azon ban ab ban is,

ahogy egy fon tos Dohnányi-mû, a Ruraliahungarica cí me ha tá sá ra Kodály az 55.

zsoltárt PsalmusHungaricusra vál toz tat ta.

A pro tes táns Kodály-kép hang za tai

Kodály a ha zai pro tes táns mû ve lô dé si ha gyo mány ból je len tôs szö ve ge ket, zsol tár -

té má kat és fô ként an nak el len zé ki ma ga tar tásmo dell jét idéz te meg szá mos al ko -

tásá ban. A fen tebb elem zett al ko tá sok szo ros ér te lem ben kö tôd nek a hit újí tó fe le -

106

42 OR DA SI Pé ter: „Igazvagy,Uram!”Kodályzsoltára=Szeged, 2007/12, 11.

43 Az, hogy a XIX. szá za di és XX. szá zad el sô har ma dá ra jel lem zô, élô és po li ti kai kö zös sé gek ál tal meg -
élt, akár ül döz te tés sel is vál lalt, ma gyar nem zet kép mennyi ben me rí tett a kö zép-eu ró pai pro tes táns
ha gyo má nyok ból, önál ló kö te tet ér ne meg.

44 GAGYBÁTORI: i.m.(1943), 525.



ke ze tek szak rá lis, il let ve vernakuláris kul tú rá já hoz. Az, amit a ze ne szer zô még

onnan me rí tett, nyil ván va ló an össze ért a ha tal mas ke resz tény-hu ma nis ta ha gyo -

mány ré teg gel is, s amely ré vén a „nem zet pró fé tá ja” tu dott len ni.45 A nép mû vé sze -

tet ala pul vé ve ter vez te el a be szélt és ze nei anya nyel vi kul tú ra meg újí tá sát, amely

az egész tár sa dal mat las sú lé pé sek ben egész sé ges nem zet té te het te vol na. Er re a – ha

tet szik – hit újí tó, pró fé tai kül de tés re tet te fel az éle tét, s ez – akar va, nem akar va

– az ze ne szer zôi élet mû ki bon ta ko zá sát az utol só har minc év ben erô tel je sen aka -

dá lyoz ta. Sza bol csi Ben ce ép pen a pró fé tai küz de lem fé nyé ben ne vez te tra gi kus

tor zó nak mes te re mun kás sá gát.46 Ahogy Lut her anya nyel ven ad ta a Szent írást (sic!)

hí vei ke zé be, úgy te le pe dett le Kodály a gye re kek kö zé, hogy anya nyel ven ad ja át

ne kik a lel ki szent ség hez, nem ze ti nagy lét hez, egész sé ges tár sa da lom hoz ve ze tô

ze ne kul tú rát.

SoliDeoGloria!
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Limbacher Gá bor

VallásésnépmûvészetPalócföldön

Leg alább né hány mon dat ere jé ig fo gal mi tisz tá zás ra van szük ség a nép mû vé sze tet

és Pa lóc föl det il le tô en. Lé nye gé ben ar ról van szó, hogy a nép mû vé szet ke re te i be tar -

to zó nak tart juk mind a fa lu si, a me zô vá ro si, te hát a pa rasz ti és a pa raszt ság szá má -

ra te vé keny ke dô mes te rek al ko tá sa it, mind akár a gyár ipar ter mé ke it is, amennyi -

ben pa rasz ti, il let ve fa lu si el he lye zés ben, meg kom po nált ság ban, hasz ná lat ban van.

Te hát a ké szí tés is fon tos, de a dön tô szem pont szá munk ra a hasz ná la ton van. A nép

fo gal mat ad dig tart juk lé te zô nek, amíg él nek te le pü lé si kö zös sé gek a ter mé szet kö -

ze lében. A fal vak jel lem zô en ilye nek.

Pa lóc föl det szé les ér te lem ben Bor sod, He ves, Gömör, Nóg rád, Észak-Pest, Hont

vár me gyék ál tal jel zett te rü le tek re vo nat ko zó an ért jük, be le vé ve még a Nyitra me -

gyei Zobor-vi dé ket is, ahol a je len kor ban a pa lóc iden ti tás je len tôs részt az azo nos -

ság tu dat ré szét ké pe zi, il let ve ôket pa lóc nak tart ják. Nyelv já rá su kat az északnyu -

ga ti pa lóc táj nyelv ré szé nek te kin tik. A Zobor-vi dé ki alsóbodokiak úgy tart ják, hogy

a vég sô hon fog la lás ide jé ben a tér ség ben ma gyar tör zsek te le ped tek le. A közma -

gyarokkal együtt más ke le ti ro kon tör zsek is ér kez tek (szé ke lyek, ka ba rok, hu nok,

be se nyôk), egye sü lé sük kel ala kult ki a pa lóc nép cso port.1 Él nek a ré gi ó ban ma gya rok

és szlo vá kok, egy kor né me tek, zsi dók és egy re in kább ci gány né pes ség, így min den

et ni kum meg nyi lat ko zá sa it cél sze rû fi gye lem be ven nünk, al kal ma sint össze ha son -

lí ta nunk, ha nem is e ta nul mány ke re té ben.

Apalócvallásosságfôbbjellemzôi

A tér ség tár sa dal mi, val lá si vi szo nya it il le tô en tör té ne ti leg az egyik leg fon to sabb

jel lem zô az apró falvas, ter mé szet be ágya zott élet mód, a klasszi kus vá ro sok, ur ba ni -

zá ció hi á nya, és csu pán sze rény me zô vá ro sok há ló za ta. A pa rasz ti vi lág kép sze rint

a ter mé szet nem mint a bi o ló gia tár gya je le nik meg, ha nem mint ma ga az is te ni

terem tés ered mé nye (te remt – te rem tés, te rem – ter més, ter mé szet). Így a ter mé szet

a be le ágya zó dó élet mó dot élôk szá má ra alap ve tô for rá sa az élet nek. Ide kap cso ló dik,

hogy a pa ló cok né hány év ti zed del ezelôttig ál ta lá ban me zít láb jár tak. Az 1894-ben

szü le tett és az 1990-es évek ele jén el hunyt Szaniszló Ist ván né „Haj sza” Var ga Má -

ria, egy ko ri ked ves terényi (Nóg rád m.) adat köz lônk el mon dá sa sze rint ôk még min -
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1 SÁNDOR An na: A Nyitra-vi dé ki pa lóc nyelv já rá sok = Nóg rád Me gyei Mú ze u mok Év köny ve XXVI. Szerk.
KAP ROS Már ta – LEN GYEL Ág nes – LIMBACHER Gá bor, Balassagyarmat – Sal gó tar ján, Nóg rád Me gyei
Mú ze um Igaz ga tó sá ga, 2002, 397–408; Ing. Alexander Reško: ALSÓBODOK – DOLNÉ OBDOKOVCE.
http://zoboralja.sk/kozsegek/alsobodok-dolne-obdokovce/ (2018. 07. 29.); A zoboraljai fa lu kat pa lóc nak
ne ve zik: https://www.nool.hu/kozelet/he lyi-kozelet/felvideki-csiksomlyo-epul-martir-sirjanal-2176107/
(2018. 07. 29.); Tö rök Ta más: Zoboralja tör té ne ti hely ne ve i nek vizs gá la ta. Zoboralja mint táj egy ség.
http://epa.oszk.hu/00000/00033/00009/to rok.htm (2018. 07. 29.); A Zobor vi dé ké rôl szár ma zó Kalon dán
és kör nyé kén szol gá ló pa pot zoboralji pa lóc nak tart ják: https://felvidek.ma/2018/06/ke reszt-vi har-ga -
bo na-mun ka/ (2018. 08. 27.).



dig me zít láb jár tak, kis gyer mekko rá ban szán kóz ni is így men tek. A szom szé dos

Kiskérpusztán gyer me kes ke dô Szentgyörgyi Al bert nek és csa lád já nak ôk hord ták 

a te jet. E szol gá la ta i kért az tán meg kap ták a ké sôb bi Nobel-dí jas Albertka ki nôtt

cipôcs ké jét, s hord hat ták azt sor ban a „Haj sza” Var ga-csa lád gyer me kei. Mint egy tíz

esz ten de je a Kos suth rá di ó ban egy er dé lyi fes tô mû vész szin tén ar ról szá molt be,

hogy ré gen fe lé jük is ál ta lá nos gya kor lat volt a me zít lá bas élet mód. Ezt lé nye gé ben

úgy ér tel mez te, hogy a lá tás, a hal lás, a szag lás, az íz le lés, a ta pin tás mel lett a me zít -

lá bas lét egy kü lön ér zék szerv, amely össze kap csol a te rem tés sel, a min den ség gel,

végsô so ron az Is ten nel, nem szi ge te lôd tek be az ipa ros pro duk tum ba, a láb be li be,

így nem for gat hat ták fel vi lág ké pü ket mo dern vá ro si esz me áram la tok. A te le pü lé si

kö zös ség leg fôbb, gyak ran egyet len ér tel mi sé gi ét a pap je len tet te, akit mint Is ten

fel szen telt em be rét szem lél ték. Kép vi se le té ben is az egy ház nak meg ha tá ro zó ha tá -

sa volt a la kos ság ra.

Ko ráb bi írá sa ink ban2 hosszan so rolt és so rol ha tó pél dák szem lél te tik, hogy a pa -

lóc val lá sos ság sa já tos erô for rá sa a túl vi lág és az is te ni je len lét köz vet len meg ta -

pasz ta lá sa, egé szen nap ja in kig. Az ilyen álombeli vagy éber él mé nye ket gya kor ta

elô jel nek te kin tik, s azok a va ló ság ré szé nek, az éle tet az üd vös ség ér de ké ben be -

fo lyá so ló Is ten meg nyi lat ko zá sá nak számítanak. Az ó- és új szö vet sé gi Szent írás is

jel lem zô en e men ta li tást tük rö zi, mint pél dá ul Szent Jó zsef álom lá tá sa i ban. A transz -

cen dens vo nat ko zá sok tól füg get le ne dett, ki zá ró lag ra ci o ná lis te vé keny sé gi for mák -

ban a fa lu si em ber ke vés sé já ra tos. Természetközeli éle té ben a mennyei va ló ság

köz vet len meg ta pasz ta lá sa kor ta lál ko zik az is te ni je len lét ret ten tô ha tal má val

szem be ni ré mü let ér zé sé vel, és meg ta pasz tal ja an nak fé le lem mel ele gyes, jám bor

tisz te le tet kel tô, ele men tá ris rej tel mes sé gét.

Még a balassagyarmati és a mis kol ci mú ze um ban 1995–1996-ban be mu ta tott né -

pi val lá sos ság ki ál lí tás ban is meg fi gyel he tô volt ez a faj ta ér zé ke lés, no ha ott „csak”

szob rok, ké pek és egyéb mû tár gyak vol tak lát ha tók. Töb bek közt egy rimóci (Nógrád

me gye) asszony az át la gos mú ze u mi vi sel ke dés sza bá lya it kép te len volt kö vet ni 

a tár lat ha tá sa alatt: „Jajj, de gyö nyö rû, hát ez is, bor zal mas gyö nyö rû ség! [A Szent -

há rom ság-szo bor nál az Atya és Jé zus ke zét meg csó kol ta.] Mán el se le het kép zel ni,

olyan szép! Édes, jó Is te nem! Na gyon, na gyon szép, drá ga jó Is te nem! [...] Ször nyû -

sé ges szép! Hal lat lan csu da! Ilyet oszt még nem lát tam éle tem be. Jaj, jaj, jaj, de gyö -

nyö rû ség! Pe dig vótunk ugye sok he lyen, Máriazellben is vótunk, de ilyen szé pet

[azaz ennyi szen tet] még nem lát tam.”3

Nép raj zos pá lya fu tá sunk kez de te i tôl, az 1980-as évek kö ze pé tôl rend re hal lot tuk

adat köz lô ink hi vat ko zá sát a ré gi öre gek re, akik még sok kal töb bet tud tak a ha gyo -

mány ról. Két ség te len, hogy a tra dí ció át adá sa és él te té se ál ta lá ban egy re in kább

vissza szo ru ló ban van, így Pa lóc föl dön is. Még is e tá jon a há zas tár si együtt élés vál -
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2 Pél da: LIMBACHER Gá bor: Már iács ka Káponkája. Váz lat a né pi unio mystica egyik tár gyi meg je le né sé rôl
= Nóg rád Me gyei Mú ze u mok Év köny ve XVII. Sal gó tar ján, Nóg rád Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga, 1991,
245–283.; Uô.: Má ria-ká pol nák és az öl töz te tôs Má ria-szob rok kul tu sza Nóg rád ban = Nép raj zi Ér te sí tô
LXXV. Bu da pest, Nép raj zi Mú ze um, 1993, 181–205; LEN GYEL Ág nes – LIMBACHER Gá bor: A Szent és 
a Pro fán. Né pi val lá sos ság a Pa lóc föl dön. Balassagyarmat, Nóg rád Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga és 
a szer zôk, 1997.

3 LEN GYEL – LIMBACHER: i. m. (1997), 12.



ság hely ze te i ben, gyer mek ál dá sért, is ko lai vizs gák si ke ré ért és min den fé le baj ban-

be teg ség ben, a ha lott hoz zá tar to zó val va ló kap cso lat fenn tar tá sá ért és meg nyug ta -

tó le zá rá sért „tu dós asszony hoz” jár nak az em be rek, és nem csak az öre gek. Hogy

papír ra írott „ki lenc szent be tû” tes ten hor doz va be teg sé get gyógy ít hat, és egy egy -

sze rû Má ria-szo bor szo ká sos öl töz te té se kor a nôi sze mé rem in ti mi tá sa és rend sza -

bá lya ér vé nye sül, s akár so ro zat ban ké szült gipsz önt vény-áb rá zo lás is a mennyei

Szent Szûz ele ven va ló sá gát nyújt hat ja idô rôl idô re. Még in kább szo kás a szent kúti

Szûzanyához za rán do kol ni, és a jel zett szük ség hely ze tek ben párt fo gá sát kér ni szó -

val, le ve lek írá sá val, fo ga dal mi tár gyak kal vagy azok meg ol dó dá sá é ért a há la adást

ki fe jez ni.4 Ez az ele ven val lá sos men ta li tás más tá jak ról is von zó vá te szi a Pa lóc -

föl det, mi ként Mátraverebély-Szent kút a leg lá to ga tot tabb ma gyar or szá gi bú csú já ró

hellyé vált, 2006 óta nem ze ti kegy hely, a közelében fek vô Hasz no son pe dig egy

pa raszt asszony lá to má sai nyo mán 1947 nya rán or szá gos ér dek lô dés nyil vá nult meg

és nép moz ga lom in dult, me lyet a szo ci a liz mus ide jén tett el foj tó in téz ke dé sek sem

tud tak meg szün tet ni. A szent kú ti táj ban asszo nyok nak, kö zös sé gek nek új ra és új ra

meg ha tá ro zó él mé nyük az is te ni vi lág meg nyi lat ko zá sa.5 2017 nyá ri nap for du ló ján,

Szent Iván ün ne pén a pásztói Szent lé lek-temp lom Rosa Mystica majd né hány nap

múl va a Se gí tô Szûz anya szob ra is könnyez ni kez dett, me lyet a sek res tyés asszony

fe de zett fel. A je len ség or szá gos ér dek lô dést kel tett.6 A pa lóc né pi val lá sos ság nak

az alap ve tô gaz da sá gi-tár sa dal mi vál to zá sok el le né re va ló to vább élé sét szá mos is -

mer te tés és ta nul mány ke re té ben mu tat tuk be az el múlt há rom év ti zed ben. Bar na

Gá bor nép hitvizs gá la ta alap ján a Pa ló cok mo nog rá fia 4. kö te té ben ké szült összeg -

zés pe dig or szá gos össze ha son lí tás ban is jel lem zô nek ta lál ta, hogy a nagy részt val -

lá sos hi e de lem anyag igen te kin té lyes há nya da so rol ha tó az ele ven, hitt je len sé gek

kö zé.7

A pa lóc ság nak e fo ko zott val lá sos sá ga ko ráb ban is szem be tû nô volt. Az 1940-es

évek ben a ma gyar nép raj zi cso por tok kö ré ben a pa ló cok jel lem zô vo ná sa ként a hit -

éle tet emel ték ki, a csa lád szer ve zet, a fa ra gá si te het ség és a vi se let meg ha tá ro zó

sze re pé vel egye tem ben. E vi dé ket több ku ta tó az or szág leg ré gi e sebb, leg ar cha i ku -

sabb te rü le té nek ta lál ta, ép pen a kul tú ra val lá sos össze te vôi foly tán. XIX. szá za di

le írá sok vagy ak kor ra vo nat ko zó ku ta tá sok sze rint is a val lá sos ság a pa ló cok fel tû nô

is mér ve. E nép cso port egyik el sô, 1850-es évekbeli is mer te té se an nak hang sú lyo -
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4 LIMBACHER Gá bor: Pa lóc föl di val lá sos gyógy mó dok a múlt ban és a je len ben. = Má gi kus és szak rá lis me -
di ci na. Val lás et no ló gi ai fo gal mak tu do mány kö zi meg kö ze lí tés ben VII. Szerk. PÓCS Éva, Bu da pest, Ba lassi,
2010, 459–477; Uô.: Szak rá lis kom mu ni ká ció. Fo ga dal mi tár gyak, égi ek hez írott le ve lek szent he lye ken
= Folk lór és nyelv. Szerk. SZEMERKÉNYI Ág nes, Bu da pest, Aka dé mi ai, 2010, 389–412.

5 LIMBACHER Gá bor: „Ma gyar or szág nak egy kü lön vé dô szent je” – Szur dok püs pö ki bôl = „Szent em be rek” –
A val lá sos élet szer ve zô egyé ni sé gei. Szerk. BAR NA Gá bor, Sze ged – Bu da pest, Nép raj zi Tan szék – Ma gyar
Nép raj zi Tár sa ság, 1998, 160–187; Uô.: Túl vi lá gi él mé nyek a hasz no si Szent he lyen = Lé lek, ha lál, túl vi -
lág. Val lás et no ló gi ai fo gal mak tu do mány kö zi meg kö ze lí tés ben. Szerk. PÓCS Éva, Bu da pest, Ba las si, 2001,
193–209; Uô.: Szûz Má ria el jegy zé se = „Nyisd meg, Uram, szent aj tó dat...” Kö szön tô kö tet Er dé lyi Zsu -
zsan na 80. szü le tés nap já ra. Szerk. BAR NA Gá bor, Bu da pest, Szent Ist ván, 2001, 157–175; Uô.: Festum
desponsationis B. Mariae Virginis. Ada tok és össze füg gé sek egy ré gi ün nep köz el múlt be li pa lóc föl di el ter -
je dé sé hez = Bol dog asszony. Szûz Má ria tisz te le te Ma gyar or szá gon és Kö zép-Eu ró pá ban. Szerk. BAR NA
Gá bor, Sze ged, Nép raj zi Tan szék, 2001, 305–317.

6 https://magyaridok.hu/lu gas/harom-tor-harom-ro zsa-konnyezo-pasztoi-szob rok-nyomaban-2052520/
(2018.08.15.); https://www.youtube.com/watch?v=xpGsJ1AV1Q4 (2018. 08. 30.)

7 Pa ló cok IV. Szerk. BA KÓ Fe renc, Eger, He ves Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga, 1989.



zá sá val kez dô dik, hogy a pa ló cok az el múlt szá za dok ban mind vé gig meg ma rad tak

ka to li ku sok nak. Val lá sos sá guk etnikus, ant ro po ló gi ai jel leg ze tes sé ge ként fo gal ma -

zó dik meg, hogy „a val lá sos ság a pa lóc nak szo ká sa, csak úgy, mint a ló nak az, hogy

be fog ják”.8

Vallásésesztétikum

A né pi, az az ha gyo má nyos val lá sos ság fon tos össze te vô je az esz té ti kum. Ál ta lá ban

nem a fel szí ni, kül sô re mu tat ko zó, lát szat je len sé ge ket tar tot ták/tart ják esz té ti kus -

nak, szép nek, ha nem a mé lyebb mibenlét a dön tô, és így vég sô so ron az szép, ami/aki

az is te ni te rem tés ered mé nye, ami ben/aki ben az is te ni la ko zik, ami/aki vi lá gos,

fényes, szent, ami/aki bûn nél kül va ló. A bib li kus nép ha gyo mány ban pél dá ul szép

a Pa ra di csom kert: „Szûz Má ria szent volt, ô tud ta, hol van az a szép Pa ra di csom -

kert. Na gyon szép volt az a kert. Szûz Má ria el ment a Pa ra di csom kert be, a vi rá got

meg sza gol ta s ab ból lett a Jézuska.”9 Ami kor Ádám te rem té se meg tör tént, ak kor az

el sô em ber tár sat kért Is ten tôl, majd el aludt. Ek kor az Is ten azt mond ta: – A Szûz

Má r iát oda ren del ném, de nem le het, mert igen szép. Ezért az tán meg te rem tet te

Évát.10 Szûz Má ria – és Jé zus – szép sé ge is me re tes a Bozóky éne kes könyv11 A szép

Szûz Má ria kez de tû ka rá cso nyi éne ké bôl is: „A szép Szûz Má ria szent Fi á nak, [...]

Aludj a szé ná ban, szép kis de dem. [...] Éle tem egyet len szép re mé nye.”12 A Szent vagy,

Uram! cí mû ró mai ka to li kus éne kes könyv ben13 to váb bi té mánk ba vá gó éne ke ket

ta lá lunk. Szûz Már iá ról a XVI. szá za dig vissza kö vet he tô, 11. szá mú ének: „Ó, fé nyes -

sé ges szép haj nal! / Kit így kö szön tött az an gyal: / Üd vöz légy, tel jes ma laszt tal! //

Di csô sé ges Szûz Má ria, / Atya is ten nek szép lá nya / És Szent lé lek nek mát ká ja.” Szûz

Má ria a szép mennyek ki rály né ja (197. ének), a „di csô ült szép kincs, / Ki ben sem mi

rút nincs, / Ki hez nem fér sö tét ség / [...] [Aki] Szép li li om szá la, / [...] [Aki] Haj na li

szép csil lag, / [...] [Aki] Nevele szép vi rá got [Jé zust], / Aki min den bûn tôl, / Pokolbeli

tûz tôl / Megváltá e vi lá got” (193. ének). A 138. ének Má ria szép sé gét a ró zsá é hoz

ha son lít ja. A szü le tô Jé zus „Szép vi o lács ka” (33. ének), vagy egy sze rû en szép Jé zus

(41. és 157. ének). Új hold vas ár na pi val lá sos nép ének ben rend re is mét lô dik a szép

Jé zus meg ne ve zés.14 Krisz tus szü le té se az idôt is meg szé pí ti, amit mu tat a 29. szá -

mú ka rá cso nyi ének kezd te: „Ó, gyö nyö rû szép ti tok za tos éj”. Meg szé pí ti az ég tá jat
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8 LEN GYEL Ág nes – LIMBACHER Gá bor: A Szent és a Pro fán. Né pi val lá sos ság a Pa lóc föl dön. Balassa gyar -
mat, Nóg rád Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga és a szer zôk, 1997, 11–12.

9 GYURKÓ Raffaelné Jankó Ro zá lia, Gajcsána, Moldva: A VI RÁ GOT MEG SZA GOL TA.
http://bakternota.blogspot.com/p/pa raszt bib lia.html (2018. 07. 30.)

10 A Pa raszt bib lia. http://www.magyarvagyok.hu/kultura/hungarikum/osi-ma gyar-hitvilag/3296-A-Pa -
raszt bib lia.html (2018. 07. 30.)

11 BOZÓKY Mi hály: Katholikus kar be li kótás éne kes könyv. Vác (ki a dó nél kül), 1797, 136.

12 A szép Szûz Má ria. https://hu.wikipedia.org/wiki/A_sz%C3%A9p_Sz%C5%B1z_M%C3%A1ria (2018. 07. 30.)

13 HAR MAT Ar túr – SÍK Sán dor: Szent vagy, Uram! Or go na könyv. Bu da pest, Szent Ist ván, 1974.

14 MOL NÁR Jó zsef: Or go na han gok. Leg tel je sebb és leg na gyobb éne kes könyv 910 ének kel.
http://mek.oszk.hu/11400/11419/11419.pdf (2018. 07. 30.)



is (39. ének): „Szép ke let, szép nap! Nincs benned ho mály, / Mert az Örök Nap

benned a ki rály.”

Pa lóc föl dön je len tôs arány ban él nek szlo vák ere de tû evan gé li ku sok. Az ô éne -

ke ik ben15 a szép ség még in kább úgy fi gyel he tô meg, mint az is te ni te rem tés ered -

mé nye: „A ha ta lom Is te né nek Zen dül jön aj kun kon ének! Ki te rem tett min de ne ket, 

A szép föl det, a szép eget” (22. ének). Ugyan itt sze re pel, hogy az Is ten be szé de vi -

gasz ta ló és szép. Az üd vös ség pers pek tí vá já ban a bé kes ség, az öre ge dés és a ha lál

is le het szép, mint ahogy a fény is az és Is ten min den ránk de rí tett nap ja (29., 54.,

67. ének). Má ria szûz keb lé bôl üd vünk szép vi rá ga fa kad, s Ne ki az az Jé zus nak kö -

szön he tô en szép lesz az örök ké va ló ság is (106., 157., 185. ének).

Az esz té ti kum a val lá sos nép éne kek hez ha son ló an je le nik meg ar cha i kus né pi

imád sá ga ink ban is. A szö ve gek kö zép pon ti té má ja, a pas sió és az azt be ve ze tô kez -

dô kép a pa raszt ság sa já tos esz té ti kai ér ték rend jét, szép ség gel kap cso la tos fel fo gá -

sát is szem lél te ti. Lás sunk pél dá kat a fo ga lom elô for du lá sá ra: „Szo bám nak négy sar -

ká ban négy szép Ôr zô An gyal”; „Égen me nô szép ma dár / de nem ma dár, szár nyas

an gyal”; „Oh, anyám, anyám, szép Szûz Már iám!”; „Hol hol va gyon a Bol dog sá gos

szép Szûz?”; „Bódogságon szép Szûz Má ria megfereszté az ô ál dott szent fi át”; aki

„Leereszté va la sárbodor szép ha ját”; „Egek nek szép Csil la ga / Ki Urun kat szoptatá”;

„Ki te kint a Má ria nap ke let re / Ott lát egy szép temp lo mot”; „Pi ros szí nû szép haj nal

/ Ki be Má ria nyu go dott”; „Oh drá ga kin csem szép Jézuskám”; „Kimönvén szép Jé zus

/ Pa ra di csom kert be”; „Szép ap ró csontyai széjje’ hull nak / Szép ap ró vé rei el cse -

peg nek”; „Az én két szép ke zem két fe lé sze ge zik, / Az én két szép lábom egymásra

ve rik”; „Ott lát ék egy szép Csil la got / Ab ba fek szik Krisz tus Urunk”; „Az egek nek

szép Csil lag ja”; „Ró zsa li li om szép vi rág szál, / Ele ven os tya”; „Üd vöz let nek szép vi rá -

ga”. A szép nek mi nô sí tett ôr zô an gya lok, an gyalma dár, Szûz Má ria – csil lag ként, vi -

rág ként is –, temp lom, haj nal, Jé zus, az ô csont jai, vé re, ke ze, lá ba, és vi rág szál ként,

ele ven os tya ként is mind olyan lé te zôk, akik/ame lyek szent ként, szent hely ként,

égi ek ként bûn nél kül va lók. A szép ség, mint a bûnnélküliség, a bûn tôl meg vál tó cse -

le ke det mi nô sí té se jel lem zi te hát ar cha i kus né pi imád sá ga in kat. De össze fog la ló

parasz ti jel lem zés sel is a bûn tôl meg vál tó kín szen ve dés fel idé zé se foly tán szé pek

ezek az imák: „[...] az Is ten nek a drá ga gye re ke szenvödött, ugye, Jé zu sunk. Na! Hát

ez mind drá ga szép imád ság” – mond ta egy re for má tus so mo gyi ima mon dó; „[...] az

a leg szebb imád ság, [...] mer ab ba benne van a Krisz tus Urunk szen ve dé si meg 

a Má ria ke ser vi” – mi nô sí tet te egy pa lóc asszony. Má sok is „szép”, „rém sé ge sen szép”,

„óri ás szép”, „leg szebb” imád ság nak mond ták eze ket a Meg vál tó kín szen ve dé sé rôl

szó ló ar cha i kus szö ve ge ket.16
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15 Ke resz tyén éne kes könyv. https://medit.lutheran.hu/files/dunantuli_enekeskonyv_2_1957.pdf (2018. 07. 30.)

16 ER DÉ LYI Zsu zsan na: He gyet hágék, lôtôt lép ék. Ar cha i kus né pi imád sá gok. http://mek.oszk.hu/05200/
05255/html/ (2018.07.30.); LIMBACHER Gá bor: A pas sió szak rá lis-má gi kus esz kö zei és az ima mon dó
üdvjavai ar cha i kus né pi imád sá gok ban = „Kí vül ara nyos, be lül ir gal mas...” – Ta nul má nyok Er dé lyi Zsu zsan -
na em lé ké re. Kon fe ren cia so ro zat a val lá si nép rajz is ko la te rem tô tu dó sa i nak tisz te le té re I. Szerk. LEN GYEL
Ág nes – CZÖVEK Ju dit, Balassagyarmat, MNM Pa lóc Mú ze u ma, 2018, 59–100.



Avallásosnépmûvészetterületei

A ha gyo má nyos pa lóc föl di kul tú ra és élet mód meg ha tá ro zó, köz pon ti mag vát je len tô

val lá sos ság nép mû vé sze ti meg nyil vá nu lá sa i nak tár gyi-szel le mi ve tü le té ben több -

fé le te rü let kü lö nít he tô el, ame lyek kö zül a te le pü lés és az épít ke zés té má ját rész -

le tez zük.

A te le pü lésépít ke zés fel szen telt he lyei: temp lom, ha rang láb, kál vá ria, te me tô,

feszü let, szen tek szob rai, ká pol na és káponka, va la mint a ház szen te lés ré vén a la -

kó ház, il let ve la kópor ta.

Templom

Ha gyo má nyos szem lé let sze rint a temp lom nem csu pán épí té sze ti al ko tás és a li -

tur gia hely szí ne, ha nem az is ten ség és ka to li ku sok nál a vé dô szent nek is lak he lye,

szak rá lis-túl ára dó tér sé ge. A te le pü lés temp lo mát Pa lóc föld-szer te – jel lem zô

archa i kus fel fo gás sal – a köz ség leg ma ga sabb pont já ra épí tet ték. Ég hez va ló kö zel -

sé gét a meg kö ze lít he tô ség prak ti kus szem pont ja elé he lyez ték, ezért év szá za do kon

át vál lal ták a sok szor je len tôs fi zi kai meg ter he lést. Az ilyen temp lo mok vol ta kép -

pen he lyi za rán dok lat ra kész tet ték a fa lu val lá sos né pét, ami vég sô so ron a ter mé -

szet fe let ti va ló ság ba va ló át me net egy faj ta tech ni ká ja ként szol gált. Több fe lé – fe le -

ke zet tôl és et ni kum tól füg get le nül – a temp lom aj tó kül sô fa ra gá sa a bel sô és a kül sô

tér kö zöt ti mi nô sé gi kü lönb sé get tár ja a be lé pô elé. Pél dá ul Nógrádszentpéter [Nóg -

rád vár me gye, Pôtor, Szlo vá kia (= Szk.)] gó ti kus ere de tû, utóbb szlo vák evan gé li kus

temp lo má nak ba rokk ko ri be já ra ti aj ta ja fe lül su ga ra san il lesz tett, alább köz pont

kö ré ren de zett desz kák ból áll, mint egy lát ha tó an meg for mál va a templombelsô ki -

ára dó szent sé gét. Ugyan ezt Szanda ka to li kus temp lom aj ta ja ele mi mó don, su ga ras

el ren de zés sel egé szen ge o met ri kus for má ban kép vi se li 1927-bôl. A temp lom ban,

szent he lyen va ló pusz ta lé te zést is üd vös nek tar tot ták, mi ként a szent ének lé si

igye ke zet pa rasz ti el ra gad ta tá sát is. A val lá sos tér ter mé szet fe let ti sé ge, az Ol tá ri -

szent ség itt lé te és a meg va ló su ló szer tar tá sok, ka to li kus szen te lé sek a pa raszt ság

szá má ra sa já tos je len tést, szak rá lis-má gi kus erôt ad tak az itt tar tott vagy ta lál ha tó

egyéb tár gyak nak is. Ha gyo má nyos fel fo gás sze rint a temp lo mi esz kö zök gyó gyu -

lást ad nak em ber nek és ál lat nak egya ránt. Bô ség-, sze ren cse- és sze re lem va rázs lók,

baj el há rí tó ere jû ek, sôt oly kor amu lettjel leg gel bír tak. A pa rasz ti vi lág kép alap ján

ne men ként, tár sa dal mi és kor cso por ton ként kö tött rend je volt a he lyi kö zös ség

temp lo mi el he lyez ke dé sé nek, amely be fo lyá sol hat ta a templombelsô mû vé szi vi lá gá -

ban va ló rész vé telt, és vi szont: az el he lyez ke dés mi ként je alakítólag ha tott a be ren -

de zés re, fô ként egye sü le ti, fog lal ko zá si, ren di jel le gû kel lé kek ese té ben (lo bo gók,

ké pek, szob rok, ol tá rok).

A temp lom a he lyi tár sa da lom kö zös ün ne pi te re, va la mint a do ná ci ók tár há za.

Nóg rád me gyé re vo nat ko zó an rész le te sen szám ba vet tük, hogy új temp lom épí tése

le het fo ga dal mi ere de tû, az épít te tô le het a köz ség né pe vagy plé bá no sa, vagy 

a föl des úr a kegy úr nél kü li, püs pö ki sza bad ado má nyo zá sú plé bá ni ák ese té ben. Ahol

egy há zi tes tü let vagy mél tó ság lett a kegy úr, ott a temp lom épí tést is ô vál lal ta.
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Több te le pü lé sen vi lá gi föl des úr gya ko rol ta a kegy úri jo go kat és épí tett temp lo mot,

mint Balassa Pál Balassagyarmaton az 1740-es évek ben és még 15 köz ség ben.

Ezek az ala pí tá sok tük rö zôd tek a temp lo mok ki ala kí tá sá ban és be ren de zé sé ben is.

Mátraverebély-Szent kút za rán dok he lyen már a XIV. szá zad vé gén fakápolnát

épít te tett Vereb Pé ter er dé lyi alvajda, há lá ból cso dás gyó gyu lá sá ért. Ala pí tá sa jól

szem lél te ti a ko ra be li tár sa da lom ve ze tô és köz né pi ré te ge i nél a kul tú ra köz elál ló,

sôt kö zös vol tát.

A XVII. szá zad utol só har ma dá ban Mátraszelén a temp lom fel sze re lé se még sze -

gé nyes. Tor nyá ban egy ha rang volt, ol tá rát pa pír ké pek kel lát ták el. A XVIII. szá zad

kö ze pén a maconkai temp lom ha jó ja még föld pad lós volt, s a szá zad vé gé ig nem

volt ál ta lá nos, hogy pa dok le gye nek a temp lo mok ban.

A temp lo mi be ren de zés mû em lé ki, mû vé szet tör té ne ti szám ba vé te le so rán – noha

a nép mû vé szet fi gye lem re mél tó tár gya i nak jó ré sze nem is ke rül em lí tés re – né -

hány gya ko ri mi nô sí tés tér vissza. Az egyik leg töb bet hasz nált, vál to za tos ki fe je zés

templomberendezési da ra bok jel lem zé sé re a vi dé ki, vi dé ki es, pro vin ci á lis mi nô sí -

tés, amely azok nak a vi dé ken mû kö dô, ta nult és hi va tá sos mes te rek nek mun ká i ra

vo nat ko zik, akik a kor ural ko dó mû vé sze ti stí lu sá nak el ve i hez iga zod tak, és kö vet -

ték a nagy mû vé sze ti köz pon tok ban ki ala kí tott s ott el is me rést nyert meg je le ní tési

for má kat. E be so ro lás több ször ki fe je zet ten mû vé szet tör té ne ti stí lu sú meg for má lást

ár nyal. A mû vé szet tör té net Nóg rád ban több fe lé ki fe je zet ten né pi al ko tá so kat is

szá montart. Ezek nép mû vé sze ti ér tel me zé sé hez tar to zik, hogy a mû vé szet tör té né -

szek kö ré ben „né pi nek” szo kás ne vez ni a bi zony ta la nabb tu dá sú, bár is ko lá zott

mes te rek rusz ti kus jel le gû al ko tá sa it, il let ve ba rokk stí lu sú mû vek ese tén azo kat

„parasztbarokk” jel zô vel is il let ni. E mun kák azon ban sem nem köz né pi, sem nem

pa rasz ti ere de tû ek, ha nem ugyan csak a pro vin ci á lis nak mon dot tak kö zé so rol ha tók.

A kér dést ár nyal ja, hogy az em lí tett tár sa dal mi kör bôl is ke rül he tett ki is ko lá zott

mes ter. Más részt for rá sok hi á nyá ban sok szor el dönt he tet len va la mely al ko tás ról,

hogy köz né pi, pa rasz ti ere de tû-e, il let ve, hogy ta nult mes ter tôl szár ma zik-e. Er re

pél dá nak tart juk a litkei temp lom XVIII. szá za di fe szü le tét és a zabari Fel tá madt

Krisz tus-szob rot, bár a mû vé szet tör té ne ti to pog rá fia17 eze ket egy ér tel mû en né pi

mun ká nak tart ja (1–2. kép). A ke resz te lô kút szob rai és a fe szü le tek a mátramind-

szenti temp lom ban nép raj zi ér te lem ben is föl tét len né pi al ko tá sok, mert azok ról

tud juk, hogy Tóth Mi hály ha ran go zó fa ra gá sai.18 Karancslapujtô 1895-ben le bon tott

kö zép ko ri temp lo má nak fô ol tá rát az ak ko ri kán tor ta ní tó több száz éves re be csül te

és pa rasz ti fa ra gó al ko tá sá nak tar tot ta.19

A nép mû vé szet-ku ta tás ban a templombelsô szin te kez de tek tôl szá montar tott al -

ko tá sai a fes tett fa mennye ze tek. Nóg rád me gyé ben vi szony lag sok, össze sen 31 ilyen

desz ka mennye zet em lé ke ta lál ha tó meg írott for rá sok ban a XVI–XVIII. szá zad ból.

Má ra azon ban csak a nádújfalui, a nógrádszentpéteri mennye zet, va la mint Szente
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17 GENTHON Ist ván: Nóg rád me gye mû em lé kei = Ma gyar or szág mû em lé ki to pog rá fi á ja III. Bu da pest, Aka -
dé mi ai, 1954, 259.

18 Uo., 267.

19 MALONYAY De zsô: A ma gyar nép mû vé sze te V. Hont, Nóg rád, He ves, Gömör, Bor sod ma gyar né pe. Buda -
pest, Franklin, 1922, 163–164.



ed dig tel je sen is me ret len, vél he tô en 1708-ból szár ma zó né hány ka zet tá ja ma radt

fenn. Nádújfalu ka to li kus temp lo má nak 1746-ban ké szült, meg lé vô ka zet tás

mennye ze te or szá go san is szá mot te vô, vi szony lag ép, még so sem res ta u rált mun ka.

Pi ros-fe ke te fo nat mo tí vu mos sze gély dísz fut vé gig a ka zet tá kat sze gé lye zô léc ke -

re ten, a sar kok ban ki fû ré szelt, négy szir mú, kék-fe hér vi rág. 84 táb lá ja jel leg ze te -

sen XVIII. szá za di dí szí té sû, az át la gos nál több ba rokk elem mel. Min den me zô más

raj zú, né hány aszim met ri kus szer ke ze tû. Jel leg ze te sek len gô sza lag mo tí vu mai és 

a – vél he tô en menny re uta ló – do mi náns kék szín. A kö zép sô ka zet ták áb rá zo lá sai

fes tett fa mennye ze ten egye di ek20, ám tér sé günk né pi val lá sos sá gá ban jel leg ze tes

össze füg gést mu tat nak. Ket tôs ka zet tán Krisz tus ke reszt je és szen ve dé sé nek esz kö -

zei lát ha tók. To váb bi táb lá kon a ké szí tés dá tu ma, il let ve az or szág cí mer. E hosszanti

szár ra me rô le ge sen el he lyez ke dô egy-egy táb la ké tol dalt la tin ke reszt for má ra egé -

szí ti ki az elô zô osz lo pot. Áb rá zo lá sai csil la gos égen meg je le nô ar cos Hold és Nap,

utób bi egy ben Ol tá ri szent ség és a Sienai Szent Bernardin-fé le Krisz tus-mo nog ram

su gár ko szo rú ban. A Nap és az Ol tá ri szent ség ben meg je le nô Örök Nap Krisz tus meg -

fe le lte té se, a fe szü let koz mi kus össze füg gé se és or szág cí me rünk szak rá lis fel fo gá -

sa a pa lóc föl di né pi val lá sos ság fon tos jel lem zôi. Más részt a szen ve dés tör té net és
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20 Ha son lót még a Bor sod me gyei Kis si ká tor kör temp lo má nak fa mennye ze té rôl is me rünk.

1.kép
XVIII. századi feszület a templomszentély

oldalsó falán. Litke, 2010. 04. 02.

(a szer ző felvétele)

2.kép
Feszület a templomszentély oldalsó

falán. Litke, 2010. 04. 02.

(a szerző felvétele)



a fe renc ren di Szent Bernardin jel vé -

nyé nek meg je le ní té se a fe ren ces ség

ha tá sá ra is utal (3. kép).

A ka to li kus temp lom és az ün ne pi

me ne tek nél kü löz he tet len ve le já rói,

szak rá lis-má gi kus tár gyai a fa lon

füg gô, il let ve a me net élén hor do zott

fe szü le tek, lo bo gók, szob rok, ké pek,

egyéb jel vé nyek és erek lyék kí sé re -

te, mint ar cha i kus, egye te mes em be -

ri igény és ha gyo mány ke resz tény

meg va ló su lá sa. Az öl töz tet he tô Má -

ria-szob rok a kö zép kor ban je len tek

meg. A XVI–XVII. szá zad ban ter jedt

el a szo kás, hogy a ne me sek, az

arisz tok ra ták meny asszo nyi ru há i kat

oda aján dé koz ták egy kegy hely nek,

ahol ab ból ru hát ké szí tet tek a Má ria-

szo bor ra.21 A szob rok öl töz te té si

szo ká sa i ban jel lem zô a fo ga dal mi

in dí ték. Az öl töz te tôs szob ro kon

régeb ben ál ta lá ban csak a fe jet és 

a ke zet for mál ták meg, a ru ha alat ti

test rész pe dig el na gyolt ma radt. Az

al só tes tet több fe lé csak egy rúd vagy

négy léc he lyet te sí tet te. Ol tá ro kon

vagy kü lön emel vé nyen áll tak, és töb bé-ke vés bé az egy há zi év nek meg fe le lô szí -

nek be öl töz tet ték. Homokterenye meg lé vô öl töz te tôs hor doz ha tó Má ria-szob ra 

a gyer mek Jé zus sal a XVIII. szá zad ból va ló. 1746. évi for rás sze rint Romhányban

is hor doz tak Má ria-szob rot kör me ne tek al kal má val és fel te he tô leg öl töz tet ték is.

Bercelen Ma gya rok Nagy asszo nya hor doz ha tó kép ta lál ha tó eb bôl az idô bôl. Ha son -

ló an ré gi Maconka Má ria-szob ra, ame lyet ha gyo má nyo san ing vál las meny asszo nyi

ru há ba öl töz tet tek, fe jé re ko szo rút he lyez tek. A XIX. szá zad ban a pilinyi Má ria-szo -

bor ru há ja is he lyi pa raszt vi se let volt. A hugyagi Már iács kát egy gyer mek te len há -

zas pár ké szít tet te a XIX. szá zad ban, s temp lo mi üve ge zett fog la lat ban ál lott. A szo -

bor fejét va ló di nôi haj és ék kö ves fém ko ro na fed te, jobb ke zé ben jo gart, bal já ban

ara nyal mát tar tott. Öl tö ze te szin tén a he lyi fi a tal nôi vi se let hez iga zo dott: négy

rán colt derekú al só szok nya, fel sô szok nya és ing váll az év ün ne pe i nek meg fe le lô

anyag ból és szín ben, fö lül prusz lik lúd gé ge- és villuskadí szek kel. E szob rok jel lem -

zô en von zá si köz pont ja i vá vál tak a te le pü lé si kö zös ség fo ga dal mi gya kor la tá nak. 

A fel aján lott ru hák, ko szo rúk, nyak lán cok, ró zsa fü zé rek, gyer tyák és gyer tya tar tók,

vá zák, vi rá gok, mel lék szob rok, te rí tôk, újab ban már vány há la táb lák va la mely ké rés

117

Limbacher Gábor: VallásésnépművészetaPalócföldön

21 Le het-e di va ti kon egy kegy szo bor?
https://www.magyarkurir.hu/kultura/le het-e-di va ti kon-egy-kegy szo bor (2018. 08. 30.)

3.kép
Templomi kazettás mennyezet 1746-ból.

Nádújfalu, 2018. 02. 17. (a szerző felvétele)



nyo ma té ko sí tá sá ra vagy a há la je lé ül is szol gál tak. Gesz tu sok – csók, érin tés, si mo -

ga tás – so ro za tá nak tárgyiasulását mu tat ják az egyes temp lo mi szob ro kon fel fe dez -

he tô finom ko pás he lyek. Az egy ház XIX. szá za di szem lé let vál to zá sá val, a pa raszt -

ság pol gá ro so dá sá val és a fran cia or szá gi lourdes-i je le né sek ha tá sá ra az öl töz te tôs

szob rok he lyét a szé riajel le gû Má ria-szob rok fog lal ták el. A ru hás Már iák a be já rat

mel lé a „kol du sok ol tá rá ra” vagy ha tár be li káponkákba ke rül tek, mint a pilinyi, a te -

ré nyi, a karancskeszi és a nógrádmegyeri Már iács kák. A XX. szá za di men ta li tás azu tán

e szob rok több sé gét vég képp pusz tu lás ra ítél te (Piliny, Szécsény, Szécsényfelfalu,

Hugyag, Tereske, Nagylóc, Do rog há -

za, Karancskeszi, Nógrádmegyer,

Maconka).  A nóg rádsi peki Már iács ka

egyik eredetlegendája sze rint egy el -

hivatott asszony két iker gyer me ké -

vel hoz ta el és fo gad ta be a köz sé gi

temp lom szá má ra a Szécsényben ki -

tett öl töz te tôs Má ria-szob rot 1921-

ben (4–5. kép).

Nóg rád me gyé ben – a vá ci egy -

ház me gye te rü le tén – a temp lo mi

tex ti lek már a XVIII. szá zad ele jén is

fel tû nô gaz dag ság ban for dul tak elô.

A ha lot tas lo bo gón kí vül leg alább

két szí nes is volt min den hol. Ezek 

a temp lom be ren de zé sé hez tar toz tak,

és kör me ne te ken, bú csú já rá so kon

hor doz ták. Karancslapujtôn a XX.

szá zad kö ze pé ig olyan te me té si lo -

bo gót hasz nál tak, ame lyen a ha lál

csont váz ké pé ben lát ha tó, pa lás tot

ölt ve, ke zé ben a szim bo li kus ho mok -

órá val és ka szá val. Ez a ha gyo má -

nyos kul tú ra olyan ré gi ré te gét kép -

vi sel te, amely a ne ga tív kész te tés sel,

ré misz tés sel is igye ke zett a kö zös -

ség tag ja it az üd vös ség irá nyá ba

terel ni.22 Litkén a gyász mi sén fá ból

ké szült ko po nyát he lyez tek a jel ké -

pes ko por só ra. Val lá sos tár su la tok,

egye sü le tek ese ten ként több ru das, nagy mé re tû lo bo gó kat ké szít tet tek tag sá guk

temp lo mi, kör me ne ti rész vé te lé re. Ki emel ke dô nép mû vé sze ti ér té kû Hol ló kô XIX.

szá zadi temp lo mi lo bo gó ja, a Szent Ist ván-i fel aján lás és a sasvári kegy szo bor né -
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22 LIMBACHER Gá bor – LEN GYEL Ág nes: Né pi val lá sos ság a Karancs tér sé gé ben = A Karancs-Medves és
Cse res-hegy ség Táj vé del mi Kör zet Nóg rád és Gömör ha tá rán. Szerk. KISS Gá bor, Eger, Bük ki Nem ze ti Park
Igaz ga tó ság, Eger, 2007, 215–224.

4.kép
Öltöztetős Mária-szobor, már a kultuszból

kikerült állapotában, eredetileg a helyi

nagyünnepi női viseletbe öltöztetve.

Hugyag, 1988. (a szerző felvétele)
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5.kép
Nógrádsipeki Máriás-lányok menyasszony Máriával. Mátraverebély-Szentkút,

1947. (Manga János felvétele, Néprajzi Múzeum)



pi meg fo gal ma zá sú ké pé vel (6–7. kép). Dacsókeszibôl (Hont vár me gye, Kosihovce,

Szk.) szár ma zó ada ta ink alap ján egy kor nyil ván más fe lé is ké szül tek lo bo gók há zi

szö vés sel. Ilyen ol tár te rí tôt gyûjt het tünk be Bárnáról, Terénybôl és Karancs lapuj tô -

rôl. Utób bi az 1920-as évek ben ké szült, és a karancshegyi kegy ol tá ré volt „MÁ RIA.

BE TE GEK. GYÓGY ÍTÓ JA. KÖ NYÖ RÖGJ. ÉRRETTÜNK. AMEN.” fe li ra tú hím zés sel, alul

vö rös és kék szôttesmintával. Szûz Má ria temp lo mi szob rán kí vül ál ta lá ban Szent

An tal kö rül talál ha tó a leg több fo ga dal mi em lék: há la táb lák, Antalka te rí tô je s gyak -

ran a Szent An tal-per sely be is fo ga dal mi jel leg gel, va la mely ké rés tel je sí té sé ért

dob nak pénzt.23

Harangláb

A na pi rend sze res ha ran go zás a XIII. szá zad ban kez dett ki ala kul ni, ami kor a fe ren -

ce sek az es ti ha ran go zást és a ve le össze füg gô Úr an gya la imát ter jesz te ni kezd ték.

A XIV. szá zad ele jén hoz zá fû zött pá pai bú csú ki vált ság adott len dü le tet a gya kor lat
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23 LIMBACHER Gá bor: Val lá sos nép mû vé szet = Nóg rád me gye nép mû vé sze te. Szerk. KAP ROS Már ta, Balas -
sa gyarmat, [Pa lóc Mú ze um], 2000, 274–289.

6.kép
Sasvári Pieta XIX. századi lobogóképen.

Hollókő, 2017. 12. 19.

(a szerző felvétele)

7.kép
Szent István király országfelajánlása

XIX. századi lobogóképen. Hollókő,

2017. 12. 19. (a szerző felvétele)



ál ta lá no sab bá vá lá sá hoz. Fo ko za to san jött szo kás ba a haj na li ha ran go zás, majd 

a dé li ha rang szót a pá pa ren del te el, hogy a tö rök el le ni össze fo gás ra, a küz de lem

si ke ré ért vég zen dô imá ra fi gyel mez tes sen, il let ve ins pi rá ló há la jel ként a nándorfe-

hérvári gyô ze lem em lé ke ze té re. A na pi há rom szo ri ha ran go zás a XVII. szá zad ban

lett ál ta lá nos. A XVIII. szá za dig vissza nyú ló egy há zi ada tok sze rint Pa lóc föld szinte

min den te le pü lé sé nek meg volt a ma ga ha rang tor nya, még ha temp lo ma toronnyal

épült is. Utób bit job bá ra csak vas ár nap hasz nál ták, a min den na pos reg ge li, dé li és

es ti ha ran go zás a ha rang lá bak ban tör tént. Sok he lyütt ket tô is ál lott, Mátraszôllôsön

há rom: a fa lun kí vül lé vô temp lom nál, a fa lu kö ze pén és a te me tô nél. Leg több ször

a to rony nél kü li temp lom mel lett emel ke dett, de ha az na gyon tá vol ra esett, vagy

a fa lu ban nem volt temp lom, jel lem zô en a fa lu kö ze pén épí tet ték fel. A fa ha rang -

lá bak az egy kor el ter jedt pa lóc föl di fa épít ke zés em lé kei. A töb bi ma gyar táj ha son -

ló épít mé nyé vel szem ben sa já tos sá guk, hogy for má juk kö zel áll a kô épü le te ké hez,

és vi szony lag ke ve set ôriz tek meg a fa épí tés ôsi, ere de ti fel fo gá sá ból. A még fenn -

ál ló em lé kek alap ján ítél ve, az egy ko ri fa tor nyok szer ke ze ti meg ol dá sa nem sok ban

kü lön bö zött a ha son ló anya gú la kó épít mé nyek tôl. He lyi pa rasz ti mes te rek, bar ká -

cso lók al ko tá sa i ként ké szül het tek24 (8–9. kép).
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24 Uo., 291.

8.kép
Templom melletti harangláb a XVIII.

századból. Nádújfalu, 2018. 02. 17.

(a szerző felvétele)

9.kép
A harangláb oromzati keresztje.

Nádújfalu, 2018. 02. 17.

(a szerző felvétele)



Kálvária

A sza bad té ri szak rá lis épít mé nyek lé te sí té sé nek cél ja az élet mind tel je sebb meg -

szen te lé se, va la mint az Is ten te rem tet te vi lág és az azt meg újí tó Jé zus meg vál tá si

hely szí ne i nek mikrokozmikus szin tû, te le pü lés be li meg je le ní té se. Ily mó don lép ki

a temp lom zárt sá gá ból Krisz tus kín szen ve dé sé nek és ke reszt ha lá lá nak meg ün nep -

lé se is, és a szent föl di za rán dok la tok ha tá sá ra a kö zép kor ké sei szá za da i tól meg je -

len nek az „át ül te tett Je ru zsá le mek”, az az kál vá ri ák, jó részt a te le pü lé sek pro fá nabb

te ré bôl ki emel ke dô ma gas la to kon (10. kép). A Meg vál tó kín szen ve dé sé nek tisz te le -

tét kol du ló ren dek, Pa lóc föl dön a fe ren ce sek ter jesz tet ték el. A mai egységesült, 14

stá ci ós ke reszt út a XVI. szá zad ban je lent meg, és a fe renc ren di ek buz gól ko dá sa

foly tán lett ál ta lá nos sá.25

Temetô

Az egy ház, hogy a te me tôk tisz te le tét nö vel je, és hogy a hol tak meg ál dott föld ben

nyu god has sa nak, a he lyet meg szen te li. Kö ze pé re em bernagy sá gú fe szü let nek kell

ke rül nie, mely azt jel zi, hogy az utol só íté le tig a hol tak fö lött Jé zus ôr kö dik, ki sa ját
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10.kép
Búcsújáró kálvária a XVIII. századból. Selmecbánya, 2017. 11. 04.

(a szerző felvétele)



fel tá ma dá sá val a hí ve két is biz to sí tot ta. Ily mó don a te me tôk ré gi, több eset ben

XVIII. szá za di kô fe szü le tek nek is szín he lyei, me lyek né pi-né pi es meg for má lá sa ko -

ra be li ba rokk vagy ko ra klasszi cis ta stí lus je gye ket is ma gán vi sel, mint pél dá ul 

a Nóg rád me gyei Csesztvén 1776-ból vagy Dejtáron 1795-bôl.

Útmentifeszületek,kiskápolnákésszobrok

A te le pü lé si tér szakralizációja a köz ség éle té nek ol tal ma zá sát, biz ton ság ér ze tét,

gaz dál ko dá sá nak si ke rét szol gál ta, és a ri tu á lis, paraliturgikus cse lek mé nyek tér be li

cso mó pont ja it, szer ke ze tét je le ní tet te meg. A pro tes táns fal vak nál a temp lom mel -

lett en nek je le it a ter mé sze ti kör nye zet val lá sos azo no sí tá sá ban ér zé kel het jük, mint

Bánkon, ahol az egyik emel ke det tebb he lyet Is ten domb já nak ne vez ték, „hasonlít -

ván azt a nép azon hegyhöz, mely rôl üd vö zí tôn ket a kí sér tô Sá tán meg kí sér tet te”.

Ka to li kus fal vak ban to váb bi épít mé nyek is ide tar toz nak, ame lyek jel lem zô mó don

ter mé szet fe let ti él mé nyek-kap cso la tok, kü lön fé le fo ga dal mak ered mé nye ként jöt -

tek lét re, más részt a pa raszt ság tár sa dal mi nor mái – kö zös sé gi ak ti vi tás, egyé ni

gaz da sá gi mód, sors: gyer mek ál dás el ma ra dá sa, egyéb csa pás – szab ták meg ala pí tás

vál la lá sát. Eze ket jel lem zô tér be li el he lye zés sel a te le pü lés ter mé szet fe let ti je len -

tô sé gû pont ja in: a köz ség ha tá rán – se nem itt, se nem ott he lyen – vagy út ke resz -

te zô dés nél, ahol a „kö zép pont ból ered a bûv erô”, il let ve hi dak le ve gô ben ve ze tô

útvo na lá nál emel ték, a krí zis hely ze tek – ron tás, kí sér te tes je len sé gek és egyéb ártal -

mak – el len sú lyo zá sá ra.

Már a leg ré geb bi ilyen em lék, a karancshegyi ká pol na is a ha gyo mány sze rint

foga dal mi ere de tû. A ta tár já rás után az Ár pád-há zi ki rá lyi csa lád há lá já ból épült, s az

áj ta tos he lyi ha gyo mány sze rint an gya lok je löl ték ki a he lyét, hogy az a hegy ség

leg ma ga sabb, ég hez legközelebbi pont já ra ke rül jön. A borsosberényi Má ria-kegy -

kép ere de ti leg az 1713-ban épült, majd le rom bolt ha tár be li Jász te lek-pusz ta fe lé

ál lott ká pol na ékes sé ge volt. A ha gyo mány sze rint egy sú lyos be teg asszony ment

ki imád koz ni a kép nél Szûz Már iá hoz, és azon nal meg gyó gyult. Ter mé szet fe let ti ként

fel fo gott in dí ték ból épí tet tek ká pol nát az 1739-ben pusz tí tott pes tis meg szû né sé re

Nógrádverôcén, ön ma gu kat Má ria ol tal má ba he lyez ve; az 1762. évi fagy kár ha tá -

sá ra Mátraszôlôsön; az 1855. évi ár víz nyo mán Nepomuki Szent Já nos szá má ra

Pata kon; a dög vész tá vol tar tá sá ért Dejtáron Szûz Má ria, Somoskôújfalun Szent

Ven del tisz te le té re (egya ránt Nóg rád me gye). A ter mé szet fe let ti re, lá to más ra han -

golt pa rasz ti men ta li tás szem lé le te sen tük rö zô dik az ôrhalmi Szent Ist ván-ká pol na

1887. évi ala pí tá sá ban. A plé bá no si le írás sze rint Kanyó Mi hály gaz da em bert 

a szent kú ti kegy he lyen egyéb ként szo ká sos je len ség – a hí vek ko los tor ud va ri ká pol -

ná nál va ló szent ál do zá sa – érin tett meg olyannyi ra, hogy „e lát vány tól el ra gad tat -

va, gyö ke ret vert szí vé ben az el ha tá ro zás”, hogy fel épít se a ká pol na ha son má sát

sa ját fa lu já ban. A meg va ló sí tást a ter mé szet fe let ti vi lág hoz fû zô dô köz vet len kap -

cso lat mo ti vál ta, egy há zi en ge dé lyez te tés re – mint több más eset ben – csak utó lag

ke rült sor, mi u tán a plé bá nos ész re vet te az épít ke zést (11–12. kép). Egy-egy ilyen

épít ményt a fel aján lott ki egé szí tô tár gyak – szob rok, vá zák, té rí tôk, gyer tya tar tók

stb. –, a gon do zás so rán el he lye zett vi rá gok és adott eset ben a szo bor ru hák ado -
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má nyo zá sa va ló di kö zös sé gi al ko tás -

sá avat nak. Sa já tos ar cha i kus nóg rá -

di pa lóc típus ként mu tat ta be Pin tér

Sán dor a káponkáknak már az

1870-es évek ben is tünedezôfélben

lé vô vál to za tát, ame lyet ere de ti leg

ke resz tény ség elôt ti, sámá nisz ti kus

je len tô sé gû ol tár nak tar tott. Az

ilyen, köz sé gek szé lén emelt „pyra-

mis ala kú”, az az sá tor te tôs, kô bôl

épült tö mör osz lop nak négy ol da lán

egy-egy fül ke lát ha tó. En nek szé le -

sebb, lá ba za ti pár ká nyos vál to za tát

lát hat juk Szécsény és Pász tó ha tá rán

a XVIII. szá zad ból, va ló di osz lop vé -

kony ság gal Magyarnándor Kele csény-

puszta fe lô li vé gén a XIX. szá zad

má so dik fe lé bôl és Pin tér le írá sá nak

leg klasszi ku sabb pél dá ját Mátra ve -

re bélynek Szent kút fe lé esô ha tá -

rában egy tér kép váz lat ta nú sá ga

sze rint leg alább a XVIII. szá zad ból.

Né pi el ne ve zé se kô lyány. A nép hit

sze rint az osz lop he lyén egy le ány

kô vé vált, mert ap já nak ha mi san fo -

gad ko zott (13. kép).
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11.kép
Szent István-kápolna advent idején. Őrhalom, 2017. 12. 19. (a szerző felvétele)

12.kép
A XVIII. században már állott káponka

a település határában. Mátraverebély,

2016. 05. 16. (a szerző felvétele)
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13.kép
Szentkúti kegyszobor Bűnbánó Magdolna ünnepi viseletben.

Mátraverebély-Szentkút, 1987. 07. 22. (a szerző felvétele)



A mai – dön tô en a XIX. szá zad má so dik fe lé tôl épült – Nóg rád me gyei ká pol nák nak

szin tén jel leg ze tes sé ge, hogy több sé gük egy sze rû kép- vagy szo bor tar tó osz lop,

fehér re me szel ve, kis bel sô te rük be nem le het be men ni, az csak a szent áb rá zo lá -

sá nak be fo ga dá sá ra szol gál. Össze függ het ez te rü le tünk sze rény gaz da sá gi le he tô sé -

ge i vel, el sô sor ban azon ban kul ti kus ren del te té sé nek kö vet kez mé nye. Ezek a kápon -

kák nem mi se vég zés, egy há zi szer tar tá sok szá má ra ké szül tek, ha nem el sô sor ban

ép pen a te le pü lé si tér szakralizálására. Ki ala kí tá suk ezért olyan, hogy a fül ké jük ben

el he lye zett szent kép vagy szo bor a sza bad tér bôl lát ha tó, köz vet len kap cso lat ban

ma rad a kül vi lág gal. Ká pol nák te le pü lé si tér szakralizáló sze re pe oly mó don is ha -

té ko nyab bá vál ha tott, hogy za rán dok he lyek kegy kép má so la ta it, ve lük együtt azok

ke gyel mi ki su gár zá sát fog lal ták ma guk ba. Nógrádszakálban a mó dos gaz da ként kál -

vá ri át is lé te sí tô Tóth An tal va ló szí nû leg a me gye el sô sza bad té ri lourdes-i bar lang -

ját épí tet te ut cai el he lye zés sel sa ját há za elôtt 1910-ben.26 Nagylócon a köz sé get

át sze lô út mind két faluvégi pont já ra épült káponka, il let ve ká pol na. Egyik ben a sas -

vári Pieta-kegy szo bor má so la ta, má sik ban a cseh or szá gi Svata Hora kegy szob rá nak

és a mariazelli Szûzanyának áb rá zo lá sai. A ká pol ná nak aj ta ja van, ame lyen be le -

het lép ni.

Lakóház,lakóporta

A fa lu si kö zös sé gen be lül a csa lád éle té nek, gaz da sá gi te vé keny sé gé nek köz pont ja

év szá za do kon át a la kó ház és a te lek volt, ahol jó részt kö zös ház tar tás ban több

nem ze dék bôl ál ló nagy csa lád ként él tek együtt. A ha gyo má nyos pa lóc la kó ház szá -

mos ele mé ben és lé nye ges össze füg gé se i ben szak rá lis kö tô dést mu tat. A XIX. szá -

zad ban megin dult nép raj zi ér dek lô dés és do ku men tá lás sze rint a ház épí tés meg -

kez dé se kor a Karancs vi dé kén az épít ke zé sen részt ve vôk ál do mást it tak, mely nél 

a gaz da fel kö szön tô imád sá got mon dott. Eb ben há lát adott Is ten nek az ad di gi a kért,

ál dá sát kér te és erôt, egész sé get a mun ka el vég zé sé hez. Domaházán (Bor sod vár -

me gye) a ház fa anya gá nak ki vá lasz tá sa koz mi kus rit mus hoz iga zo dott, az épü let fát

az er dôn hold töl te kor kel lett ki vág ni idôt ál ló sá ga ér de ké ben. Hogy a ház majd meg -

fe le lô otthonul szol gál jon, épí tô ál do zat ho za ta la volt szo kás ban, amely a koz mi kus

be fo lyás hoz ha son ló an szin tén ar cha i kus val lá sos vi lág kép bôl és szem lé let bôl fa -

kadt. Karancskesziben és a Bar kó ság ban ara nyat, il let ve pénzt ás tak be a ház tö vé -

be, a vél he tô ál do za ti jel leg mel lett azért, hogy gaz dag le gyen a csa lád. Pilinyben

(Nóg rád me gye) egy le bon tott vá lyog ház szo baré szén, az észa ki fal si mí tóva ko la -

tá ban egy da rab pénz ér mét ta lál tak, al kal ma sint az észa ki ol dal lal össze füg gés ben,

gonosztávoltartó cél zat tal. Bar kók a szá zad for du ló ide jén to jást he lyez tek az épülô

ház kü szö be alá, a csa lád gya ra po dá sá nak biz to sí tá sá ért. Baj el há rí tó tö rek vé sek

mel lett a biz ton sá gos élet elô idé zé sét szol gá ló val lá sos-má gi kus el já rá sok is meg fi -

gyel he tô ek az új há zat il le tô el sô cse le ke de tek ben. XIX. szá za di ma tyók az új házba

leg elô ször min dig egy da rab ke nye ret vit tek be, „hogy az Is ten min dig aggyék bele
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élel met”. Az épít ke zés meg kez dé sé hez ha son ló an a mun ká la tok be vég zé se kor is

szo kás ban vol tak ki fe je zet ten val lá sos kö szön té sek, fo há szok. Bélapátfalván rö vid

ké rést mond tak az épü let be fe je zé se kor: „Is ten tart sa meg a há zat tûz tôl, víz tôl!”

Karancslapujtôn hosszabb kö szön tés ke re té ben a gaz da há lát adott Is ten nek a mun -

ka el vég zé sé ért, to váb bi erôt, egész sé get és anya gi si kert kí vánt a kô mû ves nek,

áldást kért az egész ház nép re, min den ja va ik ra és jö ven dô sor suk ra.

A Bar kó ság ban be köl tö zés kor a gaz da le vett ka lap pal lé pett be a ház ba, aho gyan

szent hely re ér kez ve szo kás, és szen telt víz zel meg hin tet te az épü let négy sar kát,

mint egy a vi lág négy tá ját. Csa lád ja csak ezu tán kö vet het te. A pa ló cok kö ré ben

más fe lé a gazd asszony szen tel te meg az új há zat, és pe dig nem csak a szög le te ket,

amint az egyéb kor, pél dá ul vil lám lás kor vagy akár min den es ti le fek vés kor szo ká sos,

ha nem a pad lást, óla kat és a töb bi gaz da sá gi épü le tet is, hogy se hol a „rossz” ne

árt has son. A ha tás fo ko zá sá ért a szen te lést vég zô asszony min den hin tést az „Atyá -

nak, Fi ú nak, Szent lé lek nek ne vé ben” vég zett. Sok he lyen ezu tán év rôl év re szük sé -

ges nek tar tot ták, hogy az idô meg úju lá sá val együtt lak he lyük szak rá lis vé del mét is

új ra biz to sít sák.27

A val lá sos nép mû vé szet meg nyil vá nu lá sa i nak to váb bi te rü le te i ként szem lél jük 

a ház tar tás-la kás kul tú ra, a gaz da ság és a mun ka vi lá gát, benne a föld mû ve lés, az ál -

lat tar tás, a pász tor élet, a köz le ke dés-vá sár-ke res ke de lem, a kéz mû ves ség-ipar-bá nyá -

szat te rü le te it, to váb bá a ke rá mia-, a vi se let kul tú ra, és az em be ri élet meg ha tá ro zó

ál lo má sa it. A val lá sos folk lór mû vé sze tek kö ré be az imádságkultúrát, a nép köl té szet,

a nép szo ká sok, a tánc- és ze nei ha gyo má nyok té má ba vá gó tar tal ma it so rol juk.28

Paradigmatikuspéldákavallásosnépmûvészetre,atárgyésafolklóregységére

Mátraverebély-Szentkút

Pa lóc föl dön ma a leg ré gibb öl töz te tôs szo bor Mátraverebély-Szent kú ton ta lál ha tó

a XVIII. szá zad ele jé rôl. A szí ne sen fes tett fa szo bor ele ve öl töz te tés re ké szült, a jobb

kar ja ezért ki ve he tô. Má ria ere de ti leg jobb te nye rén tar tot ta a gyer mek Jé zust.

Ami kor 1851-ben Almássy Ge de on kegy úr a je len le gi nagy mé re tû ko ro ná kat ado -

má nyoz ta, sú lya mi att Jé zus Má ria „ölé be” ke rült, ahogy ma is lát ha tó. A Szûz anya

bal ke zé ben jo gart tart, fe jén fe ke te em be ri haj, há lós szer ke ze tû anyag ra varr va.

Az idôs sé lett adácsi (He ves me gye) öl töz te tô asszony az ez red for du ló tá ján ad ta

át a tiszt sé get Var ga Ot tó né ipolytarnóci (Nóg rád me gye) sza bó mes ter, es kü vôi ru -

ha ké szí tô asszony nak. Lel ké re kö töt te, hogy a szent kú ti Szûzanyát úgy kell öl töz -

tet ni, a ru há ját le ven ni és fel ad ni, hogy a mi bû nös kezeinkvel nem ér he tünk hoz zá

(a szo bor hoz). Ezt az ar cha i kus men ta li tást alig ha nem az 1998-ban a kegy szob rot

meg vizs gá ló res ta u rá to rok fe lé is köz ve tí tet te, mert dr. Bo dor Im re ré gész tör té nész
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mat, Nóg rád Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga és a szer zôk, 1997, 131–158.

28 Ki fej té sük re ld. LEN GYEL – LIMBACHER (1997), 159–206.; LIMBACHER (2000), 316–325.



és Bodorné Szent-Gály Er zsé bet fa szob rász-res ta u rá tor fi zi kai be avat ko zás tól

men te sen, ki zá ró lag na gyí tót hasz nált a vizs gá lat so rán.29 Az utób bi há rom év ti zed -

ben ké szült fel vé te le in ken lát hat juk a nép mû vé szet szá má ra is ta nul sá gos mó do -

sulá so kat: 1987-ben a kegy szo bor elôtt ké tol dalt még hang sú lyos dra pé ria volt,

mint egy a menny or szág kár pit ja ként je lez ve, hogy ott nem a föl di vi lág, ha nem 

a szak rá lis va ló ság tá rul elénk. Ezt fe je zi ki egyéb ként a kegy szo borfül két ke re te -

zô fel hô fo lyam is ezüst bôl. Ré szint e fel fo gást, más részt Már iát, mint a Szent lé lek

mát ká ját hang sú lyoz za az egész kegy szob rot, a 12 csil la gú dics fényt is ma gá ba fog -

la ló an öle lô fá tyol. Mind ezek kel együtt Szûz Má ria szép sé gét ki eme li, és va ló sá gos

sze mély mi vol tát nyo ma té ko sít ja a ki bon tott haj vi se le te. Má ria kor mány pál cát tar tó

bal ke zé ben ró zsa fü zér is lát ha tó, s így a kegy szo bor iga zi kon cent rá tum: Is ten

anyja, Ma gya rok ko ro nás Nagy asszo nya, Szent lé lek mát ká ja, Ró zsa fü zér ki rály né ja,

Se gí tô Szûz anya. A je len le gi öl töz te tô gya kor lat ban, így a 2009. pün kös di fel vé te len

már nem hang sú lyos a dra pé ria, nincs fá tyol, nincs ol va só, és Má ria ha ja is fej hez

si mí tott, hát ra iga zí tott. A kegy hely tu risz ti kai fej lesz té sét kö ve tô en, 2015-tôl 

a szent kú ti Szûz anya kegy szob ra

elôtt már nincs dra pé ria, a fül ké ben

nem áll ma gas la ton, és a ko ráb bi

szent sé ges ol tár épít mény el bon tá -

sá val meg szûnt az amö gött meg va -

ló sult in ti mebb, jel lem zô en votív

gya kor lat. Mind ez tük rö zi a pe ni ten -

cia vég zô, a transz cen denst el érô,

önsanyargatva meg újí tó bú csú já rás

val lá si tu riz mus sá vá lá sá nak irá nyát

(14–15. kép). Nóg rád me gyé ben több

ha son ló al ko tás a szent kúti cso da te -

vô kegy szo bor öl töz te tôs után za tá -

nak te kint he tô, Vecseklôtôl (Nóg rád

vár me gye, Večelkov, Szk.) Te res ké ig

vagy Hugyagig.

Egyházasbást-Vecseklô

Egyházasbást (Gömör-Kis hont vár -

me gye, Nová Bašta, Szk.) ha tá rá ban,

de a szom szé dos Vecseklô fa lu hoz

sok kal közelebb, a Lôrince-pa tak

for rá sá nál lé vô szur dok ban két kis

ká pol na áll. A na gyob bik egy fakoli-

ba, mely ben a Mátraverebély-
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29 http://biktop.hu/Matraverebely/XX.html (2018. 08. 30.)

14.kép
Szentkúti Szűzanya pünkösdkor.

Mátraverebély-Szentkút, 2009. 06. 06.

(a szerző felvétele)
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15.kép
Szentkúti Szűzanya. Mátraverebély-Szentkút, 2015. 11. 22. (a szerző felvétele)



Szent kú ti cso da te vô Szûz Má ria szob rá nak öl töz tet he tô után za ta van (16–17. kép).

Írá sos for rá sok a hely ki ala ku lá sá ról nem tu dó sí ta nak. A száj ha gyo mány sze rint

nagy já ból a XIX–XX. szá zad for du ló kö rü li évek ben ke let kez he tett, míg az épít mé -

nyei ké sôb bi ek. Ki ala ku lá sát a le gen da Má ria meg je le né sé vel és a cso dá la tos for rás

ke let ke zé sé vel hoz za kap cso lat ba. E szó be li ha gyo mány lé nye gé ben meg egye zik 

a szent kúti le gen dák egyik tí pu sá val, a né ma gyer mek nek meg je le nô és for rás hely re

mu ta tó Szûz anya tör té ne té vel. A for rás mel lett élô fa volt és azt ko ráb ban te le -

aggat ták a be teg test rész rôl – mint egy a be teg ség gel együtt – le vett ron gyok kal,

akár csak Mátraverebély-Szent kú ton. A nem ze ti kegy hely for rá sa i nak egyi két Ron -

gyos-kút nak ne ve zik, jelezvén, hogy kör nyé ké re egy kor szin tén ron gyo kat akaszt -

gat tak ki. Tajti beli tör té net sze rint egy is ten me zei ju hász bosszú ból fel gyúj tot ta 

a szob rot, amely le égett. El sze ne se dett ma rad vá nya it a ká pol na közelében va la hol

el te met ték. Ezután ho zat ták básti asszo nyok Lapujtôrôl (Nóg rád me gye) az újabb

szob rot 1915-ben. A köz el múlt ban a ká pol nát az egyházasbásti Mede Ru dolf né és

fér je gon doz ták. A ta ka rí tást, gon do zást Mede Ru dolf né fo ga da lom ból vé gez te há -

lá ból, hogy az ura ha za jött a há bo rú ból. Má ria szob rát a XX. szá zad utol só év ti ze -

d e i ben egy tajti  asszony, Petrus Jú lia gon doz ta. Ô ké szí tet te a li tur gi kus szí nek nek

meg fe le lô ru háit is, s ô öl töz tet te a szob rot. Mun ká ja kez de té rôl ô ma ga így be szélt:

„Ne kem olyan gon do la tom volt, hogy men jek ér te (a szo bo rért). De lö työ gött a há -

ta mon, ahol hoz tam. Er re vissza vit tem, vissza tet tem. Majd két vecseklôi asszonnyal

ki men tem, vit tem egy zsá kot, egy ván kost és így hoz tam el Losoncra.” Ott vet te le

a Má ria- és a Jé zus-szo bor mé re te it, s ezek alap ján ké szí tet te a ru há kat losonci
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16.kép
Szűz Mária kegyoltára a Básti-hegyben Újbást és Vecseklő között. 2009. 06. 01.

(a szerző felvétele)



vagy tajti la ká sán. Mun ká já ról azt mond ta: Szûz Má ria lá to má sos uta sí tá sai sze rint

„ál mom ban jelent ke zik a szín is, a min ta is, amit csi ná lok ru hát. Elég fá rasz tó. Éj fél

után fel kel ni a min tát raj zol ni. Vót, hogy nem kel tem fel, de reg gel re el fel ej tet tem

a min tát. Sok szor magam is cso dál ko zom, hogy mi lyet raj zo lok.” 2009. évi gyûj té -

sünk sze rint a mai gipszszob rot ere de ti leg a losonci temp lom ból tet ték ki, mert 

a II. va ti ká ni zsi nat kö vet kez mé nye ként csak egy Má ria-áb rá zo lást hagy tak meg. 

E ki do bott gipszszob rot gyá mo lí tot ta meg a gon do zó asszony, ké szí tett ne ki fo nal -

ból ha jat, és varrt ne ki ru hát az ál má ban meg je lent Szûz anya elô írá sa sze rint, s ke -

rült a kegy hely re.30
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30 Somoskôi An na, Újbást

17.kép
A Básti-hegyi Mária öltözeteivel a Palóc Múzeum Hungaria Sacra I. Boldogasszony

fehér fátyolával című, 2009 júniusában nyílt kiállításában (a szerző felvétele)



Pün kösd kor bor dó ru ha van Már ián. Eh hez ha son ló ru hát ké szí tett Petrus Jú lia

a mátraverebélyi szent kú ti öl töz tet he tô Má ria-szo bor nak is fe hér és bor dó szín ben.

A kü lön bö zô szí nû pa lás tok szé lén arany szá las flit ter van, s mind gyöngyöcskések,

„ahogy a Má ria ki ren de li”. Gipszszo bor lé vén, Jé zus szob ra Már iá ról nem le sze rel -

he tô, ezért a Szûz anya ru há ját ki kel lett vág ni azon a he lyen, ám ezt a nyí lást a kis

Jé zus ru há ja el ta kar ja. Leg töb ben pün kösd kor és nagyboldogasszonykor za rán do -

kol nak a Básti-hegy be, mint egy szá zan. Egy-egy fa lu ból 10–20 fô szo kott ér kez ni.

E két leg lá to ga tot tabb ün nep meg egye zik a min ta adó Mátraverebély-Szent kút fô -

bú csú i val. A hely rôl min den ki tud a Medvesalján. Még is azt mond hat juk, hogy a la -

kos ság nak csu pán egy ki sebb ré sze kap cso ló dik be le ak tí van a hely kul tu szá ba. Egyik

cso port juk azok a fô leg idô sebb asszo nyok, s ke vés szá mú fér fi, akik a fal vak ból

több-ke ve sebb rend sze res ség gel szom ba ti és vas ár na pi na po kon, il let ve ün ne pe -

ken fel ke re sik a for rást és a ká pol nát. E cso port ve ze tôi azok az asszo nyok, akik 

a ká pol nák tisz tán tar tá sá ról, a szo bor öl töz te té sé rôl gon dos kod nak, va la mint az

elô é ne ke sek. Ôk rend sze re sen lá to gat ják Mátraverebély-Szent kút bú csú it is, hoz zák

ma guk kal az ot ta ni bú csú sok tól meg ta nult szent éne ke ket és áj ta tos sá go kat, s oda -

ha za a Medvesalján is el sô sor ban ôk a fenn tar tói a val lá sos ha gyo má nyok nak, köz tük

a Básti-hegy ben lé vô kegy hely nek. E jel lem zôk, az ere det le gen da, a (kegy)szo bor

öl töz te té se s a hely kö ré fû zô dô egyéb szo ká sok több sé ge jel zi, hogy Mátra ve re -

bély-Szent kút – amely lég vo nal ban kö rül be lül 30–35 km tá vol ság ra van – ki su gár -

zá sá val ál lunk szem ben. Mind ez szé pen mu tat ja azt a szak rá lis, lel ki kö zös sé get,

amely be a ka to li kus pa lóc táj né pe – az ál lam ha tár ral tör tént meg osz tott ság el le né -

re – be le tar to zik. S e táj nak lel ki köz pont ja Mátraverebély-Szent kút.31

Szanda

Szandán a Szûz anya ki fe je zett álom bé li fel szó lí tá sa ered mé nye zett káponkát az

1880-as évek ben, majd ugyan ilyen in dí ték kész te tett itt má so kat ház hom lok za ti

Má ria-szo bor be szer zé sé re és temp lom ud va ri lourdes-i bar lang saját kezû meg al -

ko tá sá ra. A he lyi ek val lá sos men ta li tá sát, szo bor szem lé le tét jel lem zi mind járt az öl -

töz te tôs Má ria-szob ruk ere de te. Az uno kák sze rint na gyany juk 1883-ban a kö ze li

Or das-pusz tá ról jött Szandára férj hez, a kö vet ke zô hó nap ban álom bé li lá to mást élt

át. A terényi anya temp lom pad lá sán po ro so dó vagy sek res tyé jé ben lök dö sött meg -

égett Má ria azt mond ta ne ki: „Lá nyom, vigy el en gem, és te gyél leg alább a kasznyi

te te jé re vagy a két ab lak kö zé, hogy ne do bál ja nak itt en gem, mer na gyon fáj a fe -

jem, min dig lök dös nek.”32 Az egy be hang zó csa lá di ha gyo mány sze rint a szo bor ról

ad dig mit sem tu dó csa lád az álom bé li in for má ci ó kat az éber va ló ság nak meg fe le -

lô en ér tel mez te, s utá najárt a do log nak. Az álom igaz volt, s a szob rot meg is ta -

lálták, majd egy he lyi asztaloslegénnyel rend be ho zat ták. A kö vet ke zô tör té net is
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31 BAR NA Gá bor: Bú csú já ró hely a Básti-hegy ben (Meg je lent: Gömör nép raj za 1. Deb re cen, 1985. 163–178.
old.) http://www.bucsujaras.hu/vecseklo/bar na1.htm (2018.08.29.)

32 LIMBACHER Gá bor: Már iács ka káponkája. Váz lat a né pi unio-mystica egyik tár gyi meg je le né sé rôl. Nóg rád
Me gyei Mú ze u mok Év köny ve XVII. Sal gó tar ján, Nóg rád Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga, 1991, 253.



ér zék le te sen mu tat ja, hogy a szo bor a he lyi ek szá má ra nem pusz tán tárgy, nem

füg get len az ál ta la kép vi selt szent tôl. „No, azt ak kor ment ar ra egy reg gel, mi kor

már a Szûz Má ria be vót oda szé pen ru ház va [a káponkába], ment ar ra egy idôs em -

ber. Pálok Jana bá tyá nak hitták, az lát ta meg. Aszongya, a Szûz Már iá nak egy kezin

hat uj ja van, majd jó lesz bil leg tet ni a klanétát ve le! Így e! Azt ak kor ment ka szá nyi.

Ak kor dél után Pálok Jana bá tya le vág ta ka szá val az egyik uj ját.” Ezu tán az álom -

látó nagy ma ma föl ke res te az asztaloslegényt, hogy a fö lös szá mú uj jat tá vo lít sa el,

de ô el há rí tot ta: „Én meg csi nál ni meg csi nál tam, de én gyil ko ló eszközvel nem nyú -

lok a Szûz Má ria testyihö.” Nem is ment. A nagy ma ma ak kor ál má ban új ra lá tott, 

s a „szoborbeli Má ria” meg szó lí tot ta: „Veronkám! Menj föl a pad lás ra, azt a sza ru fa

mel lett van a met szô ol ló, azt egész nyu god tan vedd le, oszt vágd le on nan. Azt

aszonta az asszony [az el be szé lô ke reszt any ja], hogy ô alig, hogy csak hoz zá ér tet te,

s az [a ha to dik] ujj már ma gá tól le vált. Azt ak kor [a he lyét] be fes tet te [...] az zal 

a lagval, ami tud ja, hát ott is, mint a seb, hát ma radt vóna ott ne ki?” A szob rot pusz -

tán áb rá zo lás ként szem lé lô és hat uj ján tré fál ko zó em ber rôl szó ló nor ma tív tör té -

net a sa ját uj ja le vá gá sá val, va la mint a rá kö vet ke zô fej le mé nyek szin tén Má ria és

a szo bor össze tar to zá sá ról szól nak.33 A vissza em lé ke zé sek egy ön te tû en ar ra val-

lanak, hogy az álom lá tó asszony nak prob lé mát je len tett a szo bor kor rek ció el vég -

zé se, mint ha a szo bor uj já nak el tá vo lí tá sa ma gá nak Már iá nak len ne meg cson kí tá sa.

Jel lem zô en tük rö zi a he lyi szo bor szem lé le tet és a cso da ha gyo má nyo zó dá sá nak

te le pü lé sen be lü li út ját egy kö ze li ház fa li fül ké jé bôl ki tett Má ria-szo bor tör té ne te,

mely ben is mét sze re pel az út ba i ga zí tó álom lá tás, sôt össze von tan az ujj le vá gás és

az in tô ta nul ság mo tí vu ma is. 1954–1955-ben a ház gaz dá ja ki rak ta a szob rot, „mer

ô kom mu nis tá nak be állt, oszt ne ki a fal ba ne le gyen Má ria-szo bor. Hát osztán egy -

szer egy éj sza ka el tûnt on nét a szo bor. El tûnt. Az asszonka rítt-rítt, hogy ho va lett,

ho va lett. Hát oszten egy szer csak meg ál mod ta, hogy ott van be té ve a sza ka dék ba.

Az ura el vit te, mer ô kom mu nis ta vót. [...] Oszt a Már iács ká nak egy uj ja el vót tör -

ve. Oszt ak kor más nap ra az uj ját el vit te az urá nak a bá nyá ba a gép. Azt az uj ját, aki

a Már iács ká nak el vót tör ve. Ez meg tör tént va ló sá go san, ez nem plety ka be széd.”

A köz ség ben töb ben ki fe je zet ten Szûz Már iá nak a kiská pol na be li alak já val él tek

át álombeli lá to mást, az Or das ról me nyecs ké nek jött Kis Ve ro na ere de ti álom lá tá -

sát kö ve tô en az ab ban sze rep lô mo tí vu mok kal. Az asszony ke reszt fia ál tal át élt

álombeli tör té net sze rint a szo bor ké pé ben meg je le nô Má ria – mi ként az ere de ti

álom lá tás ban – szin tén mél tány ta lan hely zet be ke rült, amely fi zi kai fáj dal mat oko -

zott ne ki, és megint csak az ál mot lá tó sze mély se gít sé gét kér te ki sza ba dí tá sá ra. 

A ká pol na be li Már iács ká val va ló álom lá tás azu tán má sok ra is ha gyo má nyo zó dott.

Ezek kö zött a temp lom ud var ban lé vô lourdes-i Már iá val át élt él mény tör té net a XIX.

szá za di álom lá tás sal azo nos tí pust kép vi sel. Mind két eset ben a Szûz anya, szo bor -

ban meg ele ve ned ve, az álom lá tó szá má ra ad dig is me ret len sze mé lyes szük ség hely -

ze té re hív ta fel a fi gyel met, mely fáj dal mat oko zott „ne ki”, és je le né se a se gít ség

ké ré sét je len tet te. Az em be ri re ak ció is mind két eset ben igen lô volt, és a va ló ság

vissza iga zol ta a lá to más él mény re a li tá sát. A se gít ség nyúj tás ra egya ránt sor ke rült
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szo bor kor rek ció for má já ban és mind két szer a szo bor nak mint egy Szûz Má ria élô

tes te ként va ló szem lé le te fi gyel he tô meg. A szo bor hoz kö tô dô cso dás je len sé gek

nem ma rad tak ab ba a ko ráb bi év ti ze d ek ben, s azok nap ja in kig nyo mon kö vet he tôk.

A Már iács ka szá má ra má ig is tar tó – össze sen majd fél száz – öl tö zet-, pénz- vagy

egyéb fel aján lás is gyak ran cso dás se gít sé gé ért adott há la aján dék.34

A szo bor szem lé let alap ve tô ré te gét, esz té ti kum és er köl csi ség té má ját érin tik 

a kö vet ke zô ese tek. Egy al ka lom mal kér tük, hogy az egyéb ként szo ká sos öl töz te tés

he lyett a ko ráb bi gon do zó asszony ne csak Már iács ka föl sô vi se le tét, ha nem al só

ru há it is ve gye le. Ô ezt el uta sí tot ta, mond ván, az al só ru hák tisz ták és nem lát sza -

nak, azok kal nem kell fog lal koz ni. Évek kel ké sôbb is a köz tünk ki ala kult szeretet-

teli vi szony min den tô ké jé re szük ség volt ah hoz, hogy ke re sünk tel je sül hes sék. Ek kor

Tera nenus az zal tet te le he tô vé a szo bor ru ha nél kü li meg te kin té sét, hogy az al só

ru hák már el fe nôd tek, ezért ki mos sa azo kat. Még in kább szem lé le tes a dejtári eset,

ami kor az ot ta ni gon do zó asszony az ön ma gá ban is tel je sen ki dol go zott fes tett ru -

há jú szo bor ról vo na ko dott a rá adott öl tö ze tet le ven ni. E vo nat ko zás ra a szandai

gon do zó ré szé rôl ele mi mó don de rült fény, ami kor egy ál mat lan éj sza kát is oko zó,

elô zô he ti be szél ge té sünk re mond ta: „Úgy el sza ladt a szám, nékem azt ne írd be,

hogy alá nyú lok [Már iács ká nak], mer az olyan il let len szó, dehát úgy, úgy szok tam

csi nál ni, oszt úgy azé mond tam. Az Már iács ká nak nem il lik [...] Én nem tud tam, hogy

te föl ve szed aztat [mag nó ra], [...] jajj, le ne ír jad, mer ak kor ki ég a sze mem vi lá ga!

[...] Hát te mond tad, hogy csi ná lom meg a Már iács ká nak a ru há ját, hogy jó áll jon raj -

ta. Oszt ak kor így mond tam, hogy így fel öl töz te tem, oszt így alá nyú lok a, al já ra,

oszt így szét iga zí tom-e, [...] hogy ügye sen áll jon. Hogy így alá nyú lok a csip ke alá,

szok nya alá, azt így szét iga zí tom, tu dod, hogy szé le sebb le gyen, ne le gyen olyan

su ta. Hát rá sza ladt a szám ra, mer nem tu dok hazudnyi, oszt, no jajj Is te nem, mon -

dom, hogy ilyet. Jaj, ezt be ne írd, [...] majd’ ki ég a sze mem vi lá ga. Ki ég a sze mem

vi lá ga!”35 Szá má ra oly ben sô sé ges és olyan fon tos volt a Már iács ka és káponkájának

gon do zá sa, hogy ez az ima köny vé ben is meg je lent. A csa lá di be jegy zé sek so rá ban,

a szü lei és sa ját szü le té si, há zas sá gi, va la mint fér je ha lá lo zá si ada ta it kö ve tô en be -

jegy zés re ke rült, hogy „1982. év ben csi nál ták / a kô fa lat / Máriácskának”. Ezu tán

még a nô vé re ha lá lá nak és te me té sé nek ide je ol vas ha tó. Ez szem lé le te sen mu tat ja

a szo bor szent hez kö tô dô lény ként va ló szem lé lé sét. Mi kor a gon do zó asszony

Máriács kát az évi ün nep nek meg fe le lô ru há ba öl töz tet te, meg fi gyel tük, hogy a nyak -

lánc fel adá sa elôtt fe szü le tét meg csó kol ta, s ugyan így tett a por ta la ní tott ká pol na -

be li töb bi szent vissza he lye zé se kor is. E kul ti kus csó kot az élô szak rá lis-má gi kus

val lá si kap cso lat meg tes te sí tô je ként lát juk.

A szom széd fa lu ból egy nyo mo rék le ány ka 1920 kö rül el járt a káponkához imád -

koz ni: „Oszten úgy mondáltuk ne ki, hogy Ma ri. Marika! Olyan rosszul vót, úgy is vót,

hogy úgy ment négy kéz láb er re, mint a ku tya. Aszongya: E-e-el jöt tem a Már iács kát
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tô sen se gí ti, köz zé tesszük az idé ze tet, de nem kí vá nunk tisz te let le nek len ni a Má ria-kul tuszt il le tô en.



megcsók-pu szil ni. Mi kor mán aszongya vissza ment azt a Farkashegynek aszongya,

ar ra mán tud tam mennyi aszongya.”36

A ha gyo mány sze rint a gyer tyá tól össze égett, majd az 1880-as évek ben re pa rált

és kiská pol ná ba he lye zett szandai Má ria-szo bor esz té ti ku ma ki fe je zet ten is sa já to -

san jel lem zô ké pet mu tat. Fô vá ro si res ta u rá tor is me rô sünk37 szá má ra nem volt

meg ál la pít ha tó, hogy fér fi vagy nôi szen tet lát-e. Gyurkovics Ti bor író a Ma gyar

Nem zet fo lyó irat ban or mót lan ar cú nak jel le mez te.38 A fi zi kai je len ség alap ján ér zé -

ke lô pol gá ri, ur bá nus szem lé let tel szem ben, amint lát ni fog juk, a pa rasz ti a me ta -

fizi ka i ból ki in dul va al kot ké pet. Szandai asszo nyo kat kérdezvén, hogy mi ért van

va ló di ru há ban a kiská pol na be li Má ria-szo bor, ra ci o ná lis gon dol ko dás sal több fé le

vá lasz ad ha tó. Prak ti kus in dok le het, hogy ru há ban a szo bor nem lát szó dó ré szei

megformálatlanok ma rad hat nak. Ké zen fek vô to váb bá az esz té ti kai szem pont ér vé -

nye sí té se, mint ahogy a szob rok és a

ké pek öl töz te té sé nek ere de te egy fe -

lôl össze függ az apá ca ko los to rok el -

múlt szá zad ok be li dí szí tô te vé keny sé -

gé vel. A szandai asszony vá la sza

azon ban így hang zott: „Mér van [ru -

há ban]? Az Szûz anya! Ru há ba van

mind ég!”, va gyis ma ga Szûz Má ria is

ru há ban van, s amit/akit lá tunk, 

a Szent Szûzzel azo no sul. Ta lán még

ér zék le te sebb volt a vá lasz azon

kér dés re, hogy szép-e a ká pol na be li

Má ria-szo bor: „Az a Szûz anya, hát

hogy ne len ne szép!”39 (18–19. kép)

Te hát nem azért szép az öl töz te tôs

Má ria-szo bor Szandán, mert gon dos,

szín vo na las ki vi te lû mun ka. Nem 

a meg for má lás kva li tá sa, esz té ti ku ma

foly tán, az al ko tó em be ri tel je sít mény

mi nô sé ge ré vén kap ér té ke lést, ha -

nem a szo bor ban az ere de tit lá tó ar -

chetipikus szem lé let kö vet kez té ben,

és an nak meg fe le lô en. A káponka-

kul tusz az el múlt év ti ze d ek ben tö -

ret len, no ha ma gán vi se li az idôk

vál to zá sát. Eb ben fon tos té nye zô az

álom lá tó Kis Ve ro na mel lett és után
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36 Adat köz lô: Cson tos Já nos né Mizera Má ria [1913–1991] Szanda, Rá kó czi út.

37 Romváriné Ku tas Esz ter, a Nép raj zi Mú ze um ny. res ta u rá to ra.

38 GYURKOVICS Ti bor: Szandavár.
https://mno.hu/migr_1834/szandavar-695126 (2018. 07. 30.)

39 Mind két idé zet adat köz lô je Cson tos Já nos né Mizera Má ria [1913–1991] Szanda, Rá kó czi út.

18.kép
Kisasszony ünnepi ájtatosság Máriácska

káponkájánál. Szanda, 1991. 09. 08.

(a szerző felvétele)



a gon do zást el lá tó uno ka, Tera nenus 1998. évi ha lá la. Tô le var ró nô unokahúga vette

át Már iács ka gon do zá sát. Má sik té nye zô a fa lun is je lent ke zô tár sa dal mi, kul tu rá lis

vál to zá sok so ra, a mé dia erô sö dô ha tá sa, mi nek ré sze ként a szandai káponka be -

ke rült az RTL Klub te le ví zió egyik adá sá ba. Ez szé le sebb kör ben nö vel te presz tí zsét,

és tá vo lab bi za rán do kok ér ke zé sét is ered mé nyez te, ugyan ak kor az ezotéria meg -

je le né sét is ma gá val hoz ta.40 A vál to zá sok meg fi gyel he tôk a kiská pol na tár gyi

világán és dí szí té sén egya ránt. Míg a ko ráb bi idô szak ban a káponkában Már iács ka

kö rül egy sze rû volt a be ren de zés, ad dig a je len ben dí sze sebb a kör nye zet ki ala kí -

tá sa és Már iács ka kül le me is. Ko ráb ban a gon do zó asszony, az elô é ne kes s ta lán

mások is együtt si rat tak, együtt gyá szol tak Szûz Már iá val Jé zus kín szen ve dé sén és

ke reszt ha lá lán (nagy böjt-nagy hét), majd együtt ör ven dez tek a Szent Szûz zel Fia

fel tá ma dá sán, ame lyek a gyász és az öröm Már iács ka öl töz te té sé ben, öl tö ze te i ben

is ki fe je zôd tek. Utóbb – a szé le sebb kö rû kul ti kus és fo ga dal mi gya kor lat mel lett –

a ben sô tar ta lom külsôdlegesebbé vá lá sá val is össze függ a káponka dí sze seb bé vá -

lá sa (20–23. kép). A szo bor ban az ere de tit lá tó szem lé let ér vé nye sült a Hungaria

Sacra I. Bol dog asszony fe hér fátyolával cí mû Pa lóc Mú ze um-beli ki ál lí tás ren de zé -

se kor is. A mos ta ni gon do zó asszony hoz – az álom lá tó Veron nenus déd uno ká já hoz

– fû zô dô ré gi jó kap cso lat nak kö szön he tô en el ér tük, hogy Már iács ka be ke rül jön 
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40 LIMBACHER Gá bor: Pa lóc föl di val lá sos gyógy mó dok a múlt ban és a je len ben = Má gi kus és szak rá lis medi -
ci na. Val lás et no ló gi ai fo gal mak tu do mány kö zi meg kö ze lí tés ben VII. Szerk. PÓCS Éva, Bu da pest, Ba las si,
2010, 459–477.

19.kép
Ájtatosság Szűz Mária születése tiszteletére a káponkánál. Szanda, 2016. 09. 08.

(a szerző felvétele)
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20.kép
A szandai Máriácska hordozása a Szent Anna ünnepi palóc búcsún. Szentháromság

Főplébániatemplom, Balassagyarmat, 1996. 07. 30. (a szerző felvétele)

21.kép
A Máriácska húsvéti ünneplőbe öltöztetése nagyszombaton.

Szanda, 1991. 03. 30. (a szerző felvétele) 



a ki ál lí tás ba. Meg be szé lés sze rint reg gel fél 8 óra kor volt az in du lás Szandáról. 

A 23 ki lo mé ter tá vol ság ban lé vô ba lassagyarmati mú ze um ban 8 óra kö rül már vár -

tuk ér ke zé sü ket. Fél 9-kor még nem jöt tek. 9-kor, fél 10-kor, de még 10 óra kor is

csak egy re fe szül teb ben vár tuk Máriács ka és gon do zói ér ke zé sét. Vé gül fél 11 fe lé

gör dült a kis busz a mú ze um elé. Ki de rült, hogy az au tó idô ben el in dult, de mi vel az

uta zás hí re el ter jedt a köz ség ben, sor ban ki áll tak a la ko sok az út ra és rend re meg -

ál lí tot ták a gép ko csit, hogy ál dást kér je nek, és el bú csúz za nak Már iács ká tól, az idô -

seb bek ar ra is gondolván, hogy vissza tér tét va jon meg lát ják-e még. Így a te le pü lé -

sen be lü li alig egy ki lo mé te res út meg té te le több mint két órát igé nyelt (24. kép).

Ide kap cso ló dik azon szur dok püs pö ki asszony él mény tör té ne te, aki há zá ban

adott he lyet a Má ria el jegy zé sé nek. Szent Jó zsef szob rát túl rusz ti kus nak ta lál ta, 

s vá lo gat ni kez dett, szebb for má jút ke re sett. Ek kor ál má ban meg je lent ne ki Szent

Jó zsef és Má ria, és fi gyel mez tet tek ôt, hogy ne a kül ala kot te kint se a leg fon to sabb -

nak, mert a szent benne van a szo bor ban, ha ke vés bé szép is (Ko vács Já nos né

Galcsó Bor bá la [1932–kö rül be lül 1995] Szur dok püs pö ki, Sza bad ság u. 6. köz lé se).

Az asszony ezen él mé nyé rôl tel jes hit tel szá molt be. Lé nye gé ben ugyan ezt mond -

ta a szen tek szob ra i ról a somoskôújfalui gyógyítóasszony a Karancs-hegy re ma ga
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22.kép
A szandai Máriácska Nagyboldogasszony

ünnepi viseletben Palóc Múzeum

Diatára: 4078. Szanda, 1990-es évek

első fele (a szerző felvétele)

23.kép
Virágokkal és írott imádsággal övezett

szandai Máriácska a káponkabeli

trónban. Szanda, 2018. 08. 13.

(a szerző felvétele)



ve zet te 1993. évi pün kös di za rán dok la ton, mint egy égi ki nyi lat koz ta tás ként: „Ahol

az em lé kik van, ôk ott van nak!”41

Összegzés

Az ar cha i kus kul tú rá jú em ber úgy ne ve zett kol lek tív rep re zen tá ci ó ja sze rint a va ló -

ság té nye i re min dig a ter mé szet fe let ti, a cso da, a má gia a va ló sá gos ma gya rá zat,

szem ben a mo dern tár sa dal mak ter mé sze tes ka u za li tás el vé vel. Szá má ra az égi és

föl di va ló ság vi szo nyá ban sok kal össze füg gôbb, köz vet le nebb és át jár ha tóbb kap -

cso lat va ló sul meg, mint a mo dern – akár val lá sos – em ber vi lág ké pé ben. Ily mó don

a pa rasz ti vallásosságbeli ak ci ók is je len tôs részt és jel lem zô en „égi be fo lyás ra” vég -

be me nô, gya kor ta in kább tör té né sek, mint szu ve rén cél ra ori en tált, „csak em be ri”

cse lek vé sek. En nek meg fe le lô en a szandai Má ria-szo bor ral, il let ve a ká pol ná val

kap cso lat ban bô veb ben le ír tak ból ki tûnt a sors sze rû ség ki emel ke dô sze re pe: az ere -

det tör té net ben Má ria kez de mé nye zô hí vá sa, a rend be ho zott szo bor ha to dik uj ja

gú nyo lá sá nak kö vet kez mé nye, a szo bor „fö lös” uj já nak prob lé má ja kor megint csak
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41 LEN GYEL Ág nes – LIMBACHER Gá bor: A Szent és a Pro fán. Né pi val lá sos ság a Pa lóc föl dön. Balassa gyar -
mat, Nóg rád Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga és a szer zôk, 1997, 15; LIMBACHER Gá bor: Má ria-ká pol nák
és az öl töz te tôs Má ria-szob rok kul tu sza Nóg rád ban = Nép raj zi Ér te sí tô LXXV. Szerk. SELMECZI-KO VÁCS
At ti la, Bu da pest, Nép raj zi Mú ze um, 1993, 194–195.

24.kép
Máriácska érkezése a Palóc Múzeumba. Balassagyarmat, 2009. 06. 08.

(a szerző felvétele)



Má ria be avat ko zá sa, és az ujj kvá zi cso dás le vá lá sa, a ká pol na épí tés ter vé nél kül -

sô sze mély – a kô mû ves – kez de mé nye zé se, és ál ta lá ban a tárgy aján dé ko zá sok

nagy ré sze, mint sors sze rû élet hely ze tek re ak ci ói. Ily mó don te hát nem le het a pa -

rasz ti szak rá lis épít mé nyek je len tôs ré szét min den to váb bi nél kül és ki zá ró lag mes -

ter sé ges kör nye ze ti elem nek te kin te ni, mint ahogy szu ve rén em be ri al ko tás nak

sem. Ez még a tárgy szem lé let olyan ha gyo má nyos fo kát tük rö zi, amely ben szak rá -

lis tárgy és élô vi lág, em be ri al ko tás és kül sô tör té nés kö zött nincs az a ha tá ro zott

el kü lön ülés, mint az ur ba ni zált, mo dern em be ri vi lág ban. A káponka nép mû vé sze ti

ké pé hez hoz zá tar to zik, hogy tár gyi vi lá ga nem csak Már iát je le ní ti meg. Bár két ség -

te le nül az öl töz te tett Má ria-szo bor a leg lát vá nyo sabb, mint ko ro ná ja ré vén – a Szent -

ko ro na pa rasz ti után za ta – Ma gya rok Nagy asszo nya, il let ve ko ráb bi ko szo rús-fáty las,

fe hér ru hás öl töz te té se sze rint meny asszony-Má ria. Sôt, emel lett más iko nog rá fi ai

áb rá zo lá sai is helyt kap tak, mi ként a trón be li fe szü let al só ré szén Fáj dal mas Má ria -

ként, a ké sôbb el tört por ce lánszo bor ban lourdes-i Má ri a ként, az egyik gipszszo bor -

ban, mint Szep lôt len Szent Szív, az ol dal só na gyobb szo bor ban pe dig mint Segí tô

Má ria lát ha tó. Ezek mel lett azon ban a ká pol na kül sô lát vá nya elô ször re a te te jén

lé vô ke resz tet mu tat ja, be lül az öl töz te tett szo bor elôtt is egy na gyobb mé re tû

feszü let tû nik fel, és Jé zus nak, il let ve ke reszt jé nek még to váb bi áb rá zo lá sai is van -

nak. A hor doz ha tó fog la lat te te jén, a „Már iács ka” ko ro ná já nak csú csán, a szo bor

nya ká ban lé vô lán con, a ke zé be akasz tott ró zsa fü zé ren ke reszt lát ha tó, gipszszo -

bor ban kis ded ként ül Szent An tal kar ján, és újabb gipszszo bor ban, mint Szent sé ges

Szív je le nik meg. Raj tuk kí vül Antalka szob ra a spe ci á lis szent tisz te let ins pi rá ci ó ját

kelt he ti. A káponka te hát kis mé re tei el le né re is kul ti kus ér te lem ben vé ve több ré -

tû kon cent rá tum.

A he lyi ek ak tív val lá sos ré te gé nek a kiská pol ná hoz, il let ve Már iács ká hoz fû zô dô

vi szo nya szinkretikus ter mé sze tû, ame lyet az aján dé ko zá si szo ká sok jól mu tat nak.

Ezek so rá ban a Má ria-kul tusz meg nyil vá nu lá sa in túl meg fi gyel het tük az em beri élet

for du ló i hoz, évi bú csú já rás hoz, egész ség hez, be teg ség hez, né pi gyó gyá szat hoz, az

anya gi jó lét biz to sí tá sá hoz, jó férj szer zé sé hez, a fa lu ba ér ke zô bú csú já rók kal kap -

cso la tos interakció ré sze ként esz té ti kai szem pon tok hoz és ál ta lá no sab ban a he lyi

nép mû vé sze té hez, va la mint a ro ko ni össze tar to zás hoz, sôt, mint egy lánc re ak ció -

sze rû en a ro kon ság egymáshoz kép es ti ki fe je zé sé hez fû zô dô vo nat ko zá so kat.

Szám ba vé te lünk so rán több al ka lom mal is ér zé kel he tô volt, hogy a káponka 

s an nak be ren de zé se a szandai val lá sos fa lu kö zös ség kol lek tív al ko tá sa, mely ben 

a gon do zó asszony rész ben irá nyí tó, ko or di na tív fe la da tot tölt be. A ru ha tár és a be -

ren de zés fo lya ma tos kö zös sé gi gya kor lat ered mé nyét mu tat ja, amely ugyan ak kor

egyé ni élet hely ze te ket és ezek bôl fa ka dó kész te té se ket tük röz. Vég sô so ron te hát

az egyé ni és a kö zös sé gi össze te vôk di a lek ti ká ját mu tat ja a káponka tár gyi együt te se,

a né pi val lá sos ság sa já tos, a ter mé szet fe let ti vi lá got is köz vet le nül ma gá ba fog la ló

kép zet kö ré nek le nyo ma ta ként.42
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42 LIMBACHER Gá bor: Pa lóc föl di kiská pol na, tár gyai tük ré ben = Ház és Em ber 9. Szent end re, Sza bad té ri
Nép raj zi Mú ze um, 1994, 135–157.



A szandai Már iács ka eredetlegendája és a káponkakul tusz mo tí vu mai kul tu rá li -

san a rég múlt ban gyö ke rez nek. A po gány an tik vi tás ko rá ban, majd a ki ala ku ló ke -

resz tény kép tisz te let so rán is a ké pe ket meg ko szo rúz ták, ko ro nát he lyez tek rá juk,

sôt fel is öl töz tet ték ôket, mint a va ló sá gos sze mé lye ket, akár csak a szandai

Máriács ka ese té ben. A bi zán ci kör me ne tek al kal má val – a kö zép ko rig vissza nyú ló

szo kás sze rint – Már iá nak szá mos cso da te vô ikon ját ma guk kal vit ték, mint a ko los -

to rok pat ró nu sa it. Még ha csak egyet len sze mély rôl – Már iá ról – van is szó, a „pat -

ró nus” fo gal má nak, il let ve sze mé lyé nek töb bes szá mú hasz ná la ta in do kolt, mert 

a kul tusz ké pek, mi u tán az áb rá zo lás és a sze mély kö zöt ti ha tá rok össze mo sód tak,

ma guk is sze mé lyes mi nô ség re tet tek szert. Lé nye gé ben ugyan ilyen ér te lem ben tu -

da to sul a káponkába he lye zett szo bor a tér sé gi folk lór ban, és „szandai Már iács ka”,

„szandai Szûz anya” meg ne ve zés sel a he lyi se gí tôt és ol tal ma zót je lö lik, el kü lö nít ve

más kul ti kus Má ria-áb rá zo lá sok tól.

A szent ké pek és a szob rok tisz te le té nek kér dé se a ke resz tény ség nek leg ré gibb

gond jai kö zé tar to zik, amely so rán az egy ház rend re igye ke zett utat mu tat ni az ele -

mi áj ta tos szük ség le tek és a bál vá nyo zás kö zött. A 4. és 5. szá zad ban már fel me rült

a ké pek és a szob rok tisz te le té nek prob lé má ja (elvirai zsi nat), a 6. és 8. szá zad ban

pe dig kép rom bo lás ra is sor ke rült, ame lyek kel szem ben azon ban több pá pa és zsi -

nat – ró mai, niceai, kons tan ti ná po lyi, lateráni – szö gez te le a ka to li kus ál lás pon tot.

Ké sôbb, a re for má ci ót kö ve tô en a tridenti zsi nat fej tet te ki a ka to li kus fel fo gást,

ma gyar vi szony lat ban pe dig Pázmány Pé ter rész le tez te a ka to li kus ál lás pon tot 

a pro tes tán sok bál vá nyo zásvád ja i ra. E meg ha tá ro zá sok – ha son ló an az ál ta lunk

meg fi gyelt szem lé let hez – di a lek ti kus kép- és szo bor-szem lé le tet fej te nek ki, mert

bár a zsi nat le szö ge zi, hogy az áb rá zo lá sok ban – el len tét ben a po gá nyok hi té vel –

is ten ség vagy ha ta lom nem la ko zik, a szob rok tól kér ni, bennük bíz ni hely te len,

még is ter mé sze tes nek ve szi ezen szob rok csó ko lá sát, elôt tük va ló le bo ru lást, fö -

veg eme lést, azt tart va, hogy bennük Krisz tus imá dá sa, il let ve a szen tek tisz te le te

va ló sul meg. Lonovics Jó zsef egy ház tör té nész ér sek sze rint a kö zép ko ri és az azt

kö ve tô ka to li kus mû vé sze ti áb rá zo lá sok ban az „ecset [és vé sô] bájerejevel mint egy

a mennyet a föld re va rá zsol va”, a ke resz tény lel ke se dés ob jek ti vá ci ó ja lát ha tó. 

A menny föld re va rá zso lá sa rí mel az ál ta lunk föl vá zolt né pi val lá sos men ta li tás ra,

szo bor szem lé let re, hi szen be mu ta tá sunk is nagy részt ar ról szól, hogy az „áb rá zo lá -

sok hoz” mennyei vo nat ko zás és erô kö tô dik.

Az el len re for má ci ós szo bor szem lé let di a lek ti ká ját ab ban lát juk, hogy az áb rá zo -

lá sok egy fe lôl csak em lé kez tet nek, mint egy a menny fe lé for dí tott tü kör ként szol -

gál nak azon for mai min ták alap ján, me lyek sze rint va la mi kor az egyes kul ti kus

lények meg je len tek.43 Az áb rá zo lá sok más fe lôl azon ban a kul ti kus lény meg idé zé sét

is je len tik, töb bé-ke vés bé a kegy szo bor ban vagy -kép ben, ke vés bé más áb rá zo lá -

sok ban. A né pi gya kor lat ban a kegy szo borfunk ció egyes meg nyil vá nu lá sai az áb rá -

zo lá sok szé les kö ré nél meg ta lál ha tók, míg a hi va ta los egy há zi gya kor lat ban csak

kivé te le sen. Az áb rá zo lá sok nak ez a misz ti kus szem lé le te ko ráb bi ke resz tény föl -
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43 Pél dá ul a Szent há rom ság: Atya is ten ként vén em ber alak já ban a pró fé ták nak, Szent lé lek ként Krisz tus
ke resz te lé se kor ga lamb ké pé ben, Fiú is ten ként pe dig az em be ri ter mé szet ben tör té nô meg tes te sü lés ben.



fo gás ra épül. Pél dá ul a bib li ai idô ben a hí vek Szent Pé ter ár nyé kát is annyi ra be -

csül ték, hogy be te ge i ket ki tet ték, s az ar ra ha la dó Pé ter ár nyé ká tól meg gyó gyul tak,

ami ért azon ban nem tisz tel ték az árny ké pet is ten ség/szent gya nánt. Pázmány Péter

eh hez ha son ló vi szony ként szól ar ról az össze füg gés rôl is, amely a kul ti kus lény és

áb rá zo lá sa kö zött fenn áll hat. Több pél dát is fel so rol, me lyek ben szent kép hez vagy

szo bor hoz az ál ta la kép vi selt kul ti kus lény ter mé szet fe let ti ké pes sé gei kö tôd nek.

Azon asszony csi nált Jé zus ké pe, akit Krisz tus „vé ri be teg ség bôl” meg gyógy í tott,

ké pi va ló sá gá ban is to váb bi gyó gyu lá sok for rá sa lett. Ami kor a zsi dók a Nikodémus

fa rag ta fe szü le tet meg ka pa rin tot ták és „kí noz ták”, „a fe szü let ol da lát is meglyu -

kaszt ván mingyárt bô sé ges vér folya ki az ol da lá ból és en nek oly ere je va la, hogy

va ko kat és egyéb rend bé li be te ge ket, megilletvén vélle, meg gyógy í ta na”.

Úgy lát juk, hogy mind két ér tel me zé si rész – az em lé kez te tô és a meg idé zô funk ció

– meg van mind a hi va ta los egy há zi, mind a né pi val lá sos ság ban, azon kü lönb ség -

gel, hogy az egy ház nál az ér tel me zés el sô ré sze van in kább – s a má hoz kö ze led ve

egy re in kább – elô tér ben, a val lá sos nép nél szin te nap ja in kig a má so dik ál ta lá -

nosabb.

E két fé le hang súly két fé le kul tu rá lis be ágya zott sá gon ala pul. Míg a hi va ta los

egy ház ér tel mi sé gi szer ve ze te szá má ra ma gá tól ér te tô dô gya kor lat az el vont, rend -

sze re zett fo gal mi gon dol ko dás, ad dig a né pi, ha gyo má nyos tu dat struk tú rá já tól és

ter mé sze té tôl ez me rô ben ide gen. A ter mé szet be ágya zó dó né pi val lá sos ság konk -

ré tu mok hoz von zó dó, ab szo lu tisz ti kus vi lá gá ban a val lá sos „áb rá zo lá sok nak” ki emel -

ke dô sze re pük van.44 Amint ôsi men ta li tás sal a pa raszt ság kö ré ben a ki mon dott

szó nak te rem tô ere je van, úgy a szó hoz ha son ló an a „tárgy”-al ko tás, az áb rá zo lá sok

lét re jöt te is a te rem tô Is ten hez kap cso ló dás sal (imitatio Dei) ere den dô en ma gá nak

az áb rá zolt nak mint egy ma ni fesz tá ci ó ja. A val lá si plasz ti ká val kap cso lat ban te hát

az a be nyo má sunk, hogy jel lem zô en az interakció vi lá ga vo nat ko zott rá. Azt mond -

hat nánk, hogy lét re ho za ta luk nem annyi ra tárgy ké szí tés nek, mint in kább meg idé -

zés nek szá mí tott. A ka to li kus pa rasz ti hit éle tet transz cen dens kom mu ni ká ci ó ként

fel fog va, a val lá sos ké pek és szob rok alap ve tô csa tor nái a föl di és a mennyei vi lág

érint ke zé sé nek.

Ez a men ta li tás be li be ágya zó dás, te hát hogy a kul ti kus áb rá zo lá so kat nem pusz -

tán tárgy nak te kin tet ték, le het egyik oka a ma gyar nép mû vé szet ku ta tá sá ban ki ala -

kult azon föl tû nô ta pasz ta lat nak, hogy a vi lá gi as te ma ti ka mel lett a val lá sos té mák

elô for du lá sa cse kély.

A be mu ta tott val lá sos plasz ti ka sa já tos he lyet fog lal el a nép mû vé sze tünk ben,

mi vel egya ránt je len van a min den na pos „hasz ná lat” szfé rá já ban, és az ün ne pi,

szer tar tá sos sze re pû „hasz ná lat” te rén is. Azt mond hat nánk, hogy a köz na pok vi lá -

gá ban job bá ra az egyé nen ként lét re jö vô interakciók tár gya vagy in kább „ala nya”

(köz na pi val lá sos ság), míg ün ne pek ide jén kö zös sé gi interakcióknak is ré sze se (ün -

ne pi val lá sos ság).
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44 Vö. „A vi lág te rem té se Is ten pusz ta sza vá val tör tént, s Is ten az em bert sa ját kép má sá ra te rem tet te” (Ter
1,3-31).



A kül sô ér tel me zés szá má ra fel fog ha tó a be mu ta tott je len ség kör ré teg mû vé szet -

ként, hi szen a fe u da liz mus ide jén a föl des úr a ma ga ked velt temp lo mi Má ria-

szobrát, eset leg csa lá di sír bolt ja fe lé emelt ká pol ná já nak ké pét, szob rát gaz da gon

éke sí tet te, s szin te ki zá ró lag ma gá nak fog lal ta le, ad dig a hor doz ha tó és gyak ran öl -

töz te tett Má ria sa já to san né pi je len ség. A kul tú rát meg élô pa rasz ti kö zös ség szá má -

ra azon ban ez to tá lis mû vé szet, amely nem az ele ve osz tá lyok ra ta golt, össze tett

tár sa dal mak relativizáló ré teg tu da tá val mû kö dik. Ez a mû vé szet meg ôriz te, fenn -

tar tot ta azt az em be ri ség ré geb bi kor sza ka i ra jel lem zô mû vé szi gya kor la tot, amely

még nem ha tá ro ló dott el, nem ide ge ne dett el az élet nem mû vé szi szfé rá já tól, ha nem

be ágya zó dik ab ba. Így a káponkák, il let ve a val lá sos áb rá zo lá sok vi lá gát bi zo nyos

ér te lem ben ôs mû vé szet tel ro kon (25–27. kép), szinkretikus mû vé szet nek te kint het -

jük, amely ben a for ma, a folk lórjel le gû kép zô-, dí szí tô- és elôadómûvészet, a köl -

tészet-iro da lom (ima, áj ta tos ság), a ze ne (ének), az álom, a szü le tés, a sze rel mi élet,

a há zas ság, a krí zis hely ze tek, a be teg ség, a ha lál és a szak rá lis interakció vi lá ga

együt te sen és egymásnak meg fe le lô en va ló sul hat meg.45
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45 LIMBACHER Gá bor: Má ria-ká pol nák és az öl töz te tôs Má ria-szob rok kul tu sza Nóg rád ban = Nép raj zi Érte -
sí tô LXXV. Bu da pest, Nép raj zi Mú ze um, 1993, 200–203.

25.kép
Templomból káponkába került

Máriácska Karancskesziből,

valószínűleg a XIX. századból.

Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém,

2010. 12. 29. (a szerző felvétele)

26.kép
Máriácska szobra viselet nélkül.

Szanda, 2009. 02. 25.

(a szerző felvétele)



A tár sa dal mi élet so dor vo na la sze rint az em be ri kul tú ra alap ve tô pa ra dig ma vál -

tás hoz ér ke zett: a kö zös ség ke re té ben va ló transz cen dens tájoltságú, be le ne ve lô -

dés-tí pu sú ha gyo má nyo zó dást vég képp fel vál ta ni lát szik a tár sa dal mi el ide ge ne dés

vi szo nyai kö zöt ti ok ta tástí pu sú, anya gi meg él he tés re tö rek vô, cél ori en tált is me ret -

szer zés. Lát szó lag a szak rá lis kép pa rasz ti kor sza ká nak vé gén a nép szá má ra gyö -

nyö rû Már iács ka még is „cso dát tesz” Szandán, Mátraverebély-Szent kú ton, a Básti-

hegy ben, Pásztón, Herencsényben, Etesen46 (egya ránt Nóg rád me gye), és újra ké pi

ki nyi lat koz ta tás ként hat a fo gé kony szem lé lô re (28–31. kép).
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46 Herencsényben az 1950-es évek ben a temp lom ból ki szo rult, majd az ado má nyo zó csa lád Soly má ron
la kó le szár ma zott já hoz ke rült, aki Szûz Má ria cso dás se gít sé gét kö ve tô en a szob rot res ta u rál tat ta, rá
ru hát var ra tott, és vissza aján dé koz ta a ki bo csá tó te le pü lés nek. Etesen az ez red for du ló tá ján kezd tek
öl töz tet ni egy gipsz Má ria-szob rot.

27.kép
Fájdalmas Mária a kereszt alatt.

Sirkő a temetőben. Nyujtód, 2009. 09. 28.

(a szerző felvétele)

28.kép
Könnyező Rosa Mystica-szobor.

Szentlélek-templom, Pásztó,

2017. 09. 23. (a szerző felvétele)
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29.kép
Könnyező Rosa Mystica-szobor fényképezése. Pásztó, 2017. 09. 23.

(a szerző felvétele)



Bibliográfia

• BAR NA Gá bor: Bú csú já ró hely a Básti-hegy ben (Meg je lent: Gömör nép raj za 1. Deb re cen, 1985.
163–178. old.)
http://www.bucsujaras.hu/vecseklo/bar na1.htm (2018. 08. 29.)

• BOZÓKY Mi hály: Katholikus kar be li kótás éne kes könyv. Vác (ki a dó nél kül), 1797.
• ER DÉ LYI Zsu zsan na: He gyet hágék, lôtôt lép ék. Ar cha i kus né pi imád sá gok.
• GENTHON Ist ván: Nóg rád me gye mû em lé kei = Ma gyar or szág mû em lé ki to pog rá fi á ja III. Bu da -

pest, Aka dé mi ai, 1954, 259.
• GYURKOVICS Ti bor: Szandavár.

https://mno.hu/migr_1834/szandavar-695126 (2018. 07. 30.)
• HAR MAT Ar túr – SÍK Sán dor: Szent vagy, Uram! Or go na könyv. Bu da pest, Szent Ist ván, 1974.
• LEN GYEL Ág nes – LIMBACHER Gá bor: A Szent és a Pro fán. Né pi val lá sos ság a Pa lóc föl dön. Balas -

sa gyarmat, Nóg rád Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga és a szer zôk, 1997, 15; LIMBACHER Gá bor:
Má ria-ká pol nák és az öl töz te tôs Má ria-szob rok kul tu sza Nóg rád ban = Nép raj zi Ér te sí tô LXXV.
Szerk. SELMECZI-KO VÁCS At ti la, Bu da pest, Nép raj zi Mú ze um, 1993.

• LEN GYEL Ág nes – LIMBACHER Gá bor: A Szent és a Pro fán. Né pi val lá sos ság a Pa lóc föl dön.
Balassagyarmat, Nóg rád Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga és a szer zôk, 1997.

• LIMBACHER Gá bor: Már iács ka káponkája. Váz lat a né pi unio-mystica egyik tár gyi meg je le né sé rôl
= Nóg rád Me gyei Mú ze u mok Év köny ve XVII. Sal gó tar ján, Nóg rád Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó -
sá ga, 1991.

• LIMBACHER Gá bor: Má ria-ká pol nák és az öl töz te tôs Má ria-szob rok kul tu sza Nóg rád ban = Nép -
raj zi Ér te sí tô LXXV. Bu da pest, Nép raj zi Mú ze um, 1993.

• LIMBACHER Gá bor: Pa lóc föl di kiská pol na, tár gyai tük ré ben = Ház és Em ber 9. Szent end re, Sza -
bad té ri Nép raj zi Mú ze um, 1994.

146

30.kép
Körmenet a templomi védőszent,

Szent Mihály búcsúmiséjén öltöztetős

Máriával. Herencsény, 2017. 10. 01.

(a szerző felvétele)

31.kép
Utóbb templomba került és foglalatba

helyezve öltöztetett egyszerű gipsz

Mária Szíve-szobor. Etes, 2010. 06. 23.

(a szerző felvétele)
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