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A magyar szakrális néprajz kutatása és eredményeinek közzététele 
olyan területe etnológiánknak, amely napjainkban is, amidőn a folklór 
és a folklorizmus világjelenséggé, sőt világdivattá vált, nem örvend 
akkora népszerűségnek, mint amilyen megilletné. A magyar néprajz-
kutatásban évtizedek óta, de napjainkban is szinte egyetlen — már-már 
a magyar szakrális néprajz „intézményének" tekinthető — eredménye-
sen munkálkodó kutatója van, a szegedi Bálint Sándor, aki hajlott kora 
ellenére éppen napjainkban teszi közzé sorozatosan alapvető munkáit 
szakrális néprajzunkról.1 Üjabb művei megjelenése előtt minden kutató, 
akinek munkája során eligazításra volt szüksége ezen a területen, 
ugyancsak az ő munkáihoz nyúlhatott; a Népünk ünnepei2 és a Sacra 
Hungaria3 volt az alapvető kézikönyv. A szakrális néprajz területe 
azonban — úgy látszik — olyan hatalmas, hogy sok esetben Bálint Sán-
dor is csak utalhatott egyes kérdésekre, s a későbbi kutatókra vár, hogy 
a maguk fölfedezéseinek, meglátásainak és gyűjtéseinek közzétételével 
járuljanak hozzá egy majdani átfogó, sok szempontot érvényesítő szak-
rális néprajzi összefoglalás elkészítéséhez. 

Hogy ez a hosszú ideig gyanakvással szemlélt folklórterület milyen 
sok elemével van jelen a népi hagyomány világ egészében, azt mi sem 
bizonyítja jobban, mint az elmúlt évtizedben végzett hatalmas és szer-
vezett népiimádság-gyűjtés, amelynek eredményei immáron három ki-
adásban kerültek a széles olvasóközönség, s persze előbb a szaktudo-
mány elé.4 Erdélyi Zsuzsanna ezzel a munkájával elévülhetetlen érde-
meket szerzett a magyar néprajzban, s nemcsak a folkloristák lehetnek 
hálásak könyvéért, hanem egy egész sor más tudományág művelői is.5 

Erdélyi Zsuzsanna nyomdokain haladva elkészült egy újabb apokrif 
imagyűjtemény is, a Polner Zoltáné,6 amely azt bizonyítja, hogy egy-egy 
kisebb tájegység is hallatlanul izgalmas és tanulságos anyaggal szol-
gálhat a folklorisztikának, ha avatott gyűjtője akad. 

Jelen dolgozatunkban nem a Gomboson gyűjtöt t népi imádságokat 
kívánjuk közzétenni — ezt egy későbbi alkalomra tartogatjuk —, ha-
nem két szakrális szöveget, amely ugyancsak adalékként szolgálhat az 
egyetemes magyar folklórhoz éppen úgy, mint vidékünk szakrális nép-
rajzához. Ez az utóbbi vonatkozás lehet a fontosabb számunkra, mivel 
vidékünkön alig történt valami ezen a téren. 
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A népi vallásosság folklorisztikailag is számottevő írásos és száj-
hagyományozott emlékeiről nem kívánunk hosszabban értekezni; ezt 
a kérdéskört taglalja Bálint Sándor szinte minden idevágó munkája, 
továbbá Erdélyi Zsuzsanna említett könyvének alapos és terjedelmes 
bevezető tanulmánya.7 A kérdéskör — különösen az apokrif imák — 
köré rakódott irodalom -az utóbbi években igen számottevővé vált,8 tehát 
a jugoszláviai magyar folklorisztikának fontos feladata lenne, hogy a 
maga gyűjtései alapján adalékokat szolgáltasson e folklórterülethez. 
Annál is inkább, mivel Erdélyi Zsuzsanna művében a jugoszláviai ma-
gyar nyelvterület egyetlen variánssal sincs képviselve. Ez természetesen 
nem ezt jelenti, hogy nálunk nem lennének meg vagy nem gyűjthetők 
igen szép változatok, hanem tazt, hogy — .amíg lehetséges — igyekezzünk 
mi is fölgyűjteni a területünkön még élő szakrális néphagyomány emlé-
keit. Mert a néprajzban oly sokat emlegetett, s már banálisan hangzó 
tizenkettedik óra refrénje ha sok területen még nem is, de itt minden-
képpen figyelmeztetően cseng. 

A dolgozatunkban elsőül közlésre kerülő szöveg, a „baj és ellensé-
ges fegyver ellen oltalmat nyújtó szent levél" azoknak az írásoknak a 
sorába tartozik, amelyek a népi vallásosság sajátos termékeként alakul-
tak ki Európa szerte, nagy területen terjedtek el, s nem élvezték a hiva-
talos egyház jóváhagyását. Ahogy Bálint Sándor megállapítja: , , . . . két-
ségtelenül a hit tiszteletre méltó túlzásaiból fakadtak, azonban közel 
jártak a babonához"9. Ezek az iratok funkciójukat és egyes tartalmi 
mozzanataikat tekintve lehetnek fontosak folklorisztikánk számára, hisz 
tulajdonképpen azoknak a sokkal régebbi néphiedelmi hagyományoknak 
keresztényiesült lecsapódását gyaníthatjuk bennük, amelyek valószínű-
leg a kereszténység felvétele előtti korba nyúlnak vissza. 

Ezek az iratok — jól példázza ezt mindkét közlésre kerülő szöve-
günk — tulajdonképpen a bajelhárító, igézést és szemverést elhárító, 
rontást megakadályozó, tehát oltalmat hozó tárgyak sorába tartoznak; 
a néphiedelem mágikus, illetve varázserőt tulajdonított (Gomboson ma 
is tulajdonít!) nekik.10 Ezek a szövegek kéziratosan vagy vásári ponyva 
formájában terjedtek, s az emberek állandóan maguknál hordták őket, 
sőt régebben le is nyelték! Első szövegünk az úgynevezett Soldatenhim-
melsbriefek sorába tartozik, ennek a műfajnak széles körben ismert — 
főleg ponyvái úton elterjedt — változatait gyűjtötték föl főleg a német 
és cseh nyelvterületen, de másutt is.11 A magyar nyelvterületről tudo-
másunk szerint, egy változatát publikálták, a gyűjtő és közreadó Inczefi 
Géza.12 Az Inczefi-féle változat azonos eredetre és szövegre vezethető 
vissza, mint a gombosi, de a kettő részleteiben eltér egymástól. Inczefi 
1940-ben bukkant rá, tulajdonosa golyó ellen védő imádságként hordta 
magával; a mi változatunk ennél régibb, mivel ez első világháborúból 
származik. Mindkét szöveget, illetve „szent levelet" háborúban részt 
vevő katona hordta magával, mégpedig azzal a céllal, hogy megóvja 
az ellenséges fegyvertől. 

A jelen változat 1977. őszén került elő, amikor kiegészítő jellegű 
utógyűjtést végeztünk Gomboson a születéssel kapcsolatos népszokáso-
kat és hiedelmeket tárgyaló monográfiánkhoz.13 Az adatközlők nem 
gyűjtői kérdésre mutatták meg a levelet, hanem mintegy melléktermék-
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ként került elő. (A burokban született csecsemő magzatburka — mint 
ismeretes — sok helyütt megőrződött a családban, s zacskóban viselt 
darabkája minden bajtól, s többek között ellenséges golyótól is oltalmat 
nyújtott. Ezt a hiedelmet ,adatközlőink nem ismerték, de eszükbe jutott, 
hogy ugyanilyen célra régen szent levelet vittek magukkal a háborúba, 
így került elő első szövegünk.) Ugyancsak ekkor került elő még egy 
adat, a „katonának való pogácsa" is, de ennek közzététele más alka-
lomra kívánkozik, mivel nem bír olyan szakrális mozzanattal, ami in-
dokolttá tenné a jelen dolgozatban való ismertetését. 

Az itt közlésre kerülő „szent levél" kéziratos eredetije többszörö-
sen összehajtogatott állapotban, a hajtogatás élein erősen megkopva 
őrződött meg hatvan esztendőn keresztül, előtte pedig megjárta — ka-
tonarokon zsebében — az első világháborút. A két háború közötti esz-
tendőkben is funkciójának megfelelően szolgált, magánál hordozója a 
környéken dolgozó kubikos ember volt. 

A „szent levél" szövegét betűhíven adjuk közre, úgy, ahogy a dol-
gozathoz mellékelt kicsinyített hasonmáson is látszik. 

SZENT LEVÉL 
E SZENT ÍRÁS SZENT ÁLDÁS ÉS SZENTSÉGRŐL BIZONYÍTÉK KŐVETKEZŐ 

SZENT TANÁCS. 

Római X. Pius 1908. január 18-án kiadott Jézus Krisztus nevében 
L, E, K, K, H, E, K, N, K, az Atyának és fiúnak és szentlélek Istenek 
nevében amen, úgy mint Krisztus a kálvária hegyén türelmesen szenve-
det úgy kell nekünk tűrni de minden egyes hitből élő katolikus kinek 
e levél tulajdonába van minden veszélybe nem éri sem gojó sem szurony 
nem kell akkor félni gyilkosoktol sem tolvajtol, háborutol sem tűztől 
sem viztől minden pisztoj vagy fegyver ami lő feléje irányítanak Isten 
parancsára eltéveszti irányát tudom hogy kételkednek szent szavaimat 
de higyjék hogy ezek az én szavaim e szavak az Űr Jézus Krisztus hal-
hatatlan lelke áll, győződjön meg minden katolikus és tegyen próbát 
egy álaton másolja le a kilencz betűt kösse egy kutya nyakába és lőjön 
bármilyen távolságbol akkor meg fogja látni hogy a gojó czélt téveszt 
és úgy biztosítja magát egyes ember ki e szent írást magával hordja 
minden ellenség ellen az olyan igaz mind Jézus Krisztus feltámadot 
legyen az arany vagy ezüst az ólom vagy vas semi sem fogja őt szeren-
csétlenné tenni az Atyának és fiúnak és szent lélek Istenek nevében 
amen ez a levél a menyből van & földre küldve és Mária boldog oltá-
rába megtaláltuk 1894-ben Ott szált az oltár körül amint hozzá akartak 
nyúlni kikerülte minden élő lény kezét 1910-ig mig egy igaz tiszta szivű 
katolikusnak sikerült a szent sorokat le másolni e szent sorok azt taná-
csolják hogy vasárnap rendesen a templomba menj szóval dolgozzál 
szorgalmasan halgasunk szent misét és rendesen járjunk Isten nevében 
ezt tanácsolom nektek nevádoljatok senkit ártatlanul aki így cselekszik 
összes bűnei meg vannak bocsájtva győződjön meg mindenki kinek e 
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levél tulajdonába van annak a házát nem érheti sem villám sem tűz 
minden ellenségtől meg van óvva e levél mely mindenkinek aki hisz 
imátkozik itt egy rövid, példa egygrófnak szolgája az édes apja bűnét 
magára válalta és apja helyet a hóhér bárdának mikor a kés elcsapódot 
csak a buzgó fiu maradt nyugot az ő mellén az alábbi kilencz betűk vol-
tak találhatók B, 7, E, K, H, E, K, Nt K, és tudta hogy ő ártatlan és 
egyben meg mentette apja életét és az óta a gróf és az összes személy-
zet hordoza magával ezen szent levelet havaiakinek vérzése van evvel 
röktön el álitja olyan sebek melyek évek óta gyógyitatlanok voltak 
könyen meg gyógyulnak előveszi ezen szent levelet és ráfekteti a sebekre 
aki nem hisz tegyen próbát a betűket álitsa fegyverhez kardhoz és látni 
fogja a fegyver senkibe kárt nem tesz aki e sorokat magával hordja az 
meg van mentve minden ellenségtől e levél többet ér mind arany vagy 

kincs 
Isten segits 

Második szövegünk, a Tóbiás áldása, funkcióját tekintve hasonló 
az elsőhöz, de néhány mozzanattal bővül, mégpedig többek között azzal, 
hogy nem. csak általánosítva nevezi meg a bajokat, nyomorúságokat és 
veszélyeket, amelyek ellen oltalmazó hatást tulajdonítottak neki; az első 
szöveghez hasonlóan népi gyógyászati jelentősége is van, de nem ugyan-
azokat a testi nyavalyákat sorolja fel, hanem másikakat. A Tóbiás áldása 
nem kéziratos formában, hanem vallási ponyvanyomtatványként14 (vagy 
annak részeként) terjedt, eredete azonban minden bizonnyal ugyancsak 
kéziratos változatra vezethető vissza. A Tóbiás áldásának a magyar szak-
rális folklór irodalmában publikálása nem ismeretes előttünk, egy helyütt 
említi Bálint Sándor, de szöveget nem közöl.13 A Tóbiás áldásának 
egyébként külföldön számottevő irodalma van, német, cseh, déli szláv 
stb. nyelvterületeken széles körben ismert volt, s tulajdonképpen ugyan-
csak a Himmelsbriefek csoportjába tartozik.1" 

Az itt közölt második szakrális szöveg népi gyógyászati vonatko-
zásai külön figyelmet érdemelnék. Ez az áldás — a hiedelem szerint — 
döghalál, betegség és sérv ellen is hatásos, továbbá nehéz szülés eseté-
ben is hasznos volt. Az irodalomban kevés hasonló szöveg került publi-
kálásra; Bálint Sándor említi, hogy helyenként a vajúdó asszony testére 
cédulára írt áldásformulát helyeztek, s hogy hasonló formulák olvas-
hatók már a XIII. századból a Pray-kódexben.17 Engi Tüdő Vince, a 
Szeged környéki „szentember" is írt egy „.igeimádságot", amely nyom-
tatott formában terjedt, s amelyet — többek között — a beteg vagy a 
vajúdó asszony testére helyezve is hatásosnak tartottak.18 Hoppál Mihály 
gyűjtött föl Zala megyében egy ponyvanyoimtatványt, amelynek azonos 
volt a funkciója, mégpedig az, hogy a szülőasszony testére helyezve 
megkönnyítse a szülést.19 Ez a nyomtatvány azonban, tekintve, hogy 
címlapját is közlik hasonmásban, nem azonos az általunk közzétett 
változattal. 

A Tóbiás áldása ponyvanyomtatványnak, amelynek szövegét nem 
adjuk itt, mivel a dolgozatunkhoz mellékelt hasonmáson jól olvasható, 
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van még egy sajátossága, ami föltétlenül figyelmet érdemel, s ugyan-
csak azt látszik alátámasztani, hogy ez az áldás, bár ponyvái formában 
került elő, valószínűleg sokkal régebbi eredetre vezethető vissza. A szö-
veg két helyütt is hangsúlyozza, hogy „ezeket a punktumokat", vagyis 
oltalmat hozó szavakat tartalmazó cédulát sérv elkerülése érdekében 
jobb felén kell az embernek hordoznia, a nehezen szülő „asszonyem-
bernek" pedig a jobb mellére kell helyezni könnyű szülés érdekében. 
A magyar néprajzkutatásban is van már irodalma a duális osztályozó 
rendszereknek, s példánk is tulajdoniképpen adalék a jobb—bal dichotó-
mia kérdéséhez, ami a tradicionális magyar népéletben még ma is meg-
figyelhető, s vonatkozásai ma is gyűjthetőek.20 

Közleményünk végén arra szeretnénk utalni, hogy nagyon fontos 
feladata lenne a jugoszláviai magyar néprajzkutatásnak, hogy a mag-
netofonos gyűjtéssel párhuzamosan hozzálásson a népi — világi és szak-
rális — ira'tok és ponyvanyomtatványok összegyűjtéséhez, hisz ezek a 
népi kéiiratos „szent levelek" és ponyvanyomtatványok nem egy kérdés-
hez szolgáltathatnak adalékot, miként azt az itt közzétett két példa is 
szemlélteti. 
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R E Z I M E 

U svom radu autor objavljuje dva teksta iz sakralne atnologije Madara 
iz Bogojeva (Baöka). Prvi tekst je primer takozvanog „Nebeskog pisma" 
(Himmelsfrief), ikoje je poznato sirom Evrope. Ove rukom pisane molitve su 
imale funkciju da stiite vlasnika od svih zala, te ih je on uvek nosio sobom. 
Ovde objavljeni primer je specifican obliik „Nebeskog pisma", kojeg je vla-
snik u prvom svetskom ratu uvek imao pri sebi da bi bio zasticen od puséa-
nih metaka. Drugi tekst je tzv. „Blagoslov Sv. Tobijasa" (Tobiassege), koji 
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ima približno istu íunkcjiu, samo još jače izraženu, jer ima neke karakte-
ristike koje isu vezane za etnomedicinu. Po verovanju, ovaj tekst je pružao 
zaštitu majci prilikom porođaja, a bio je i zaštita protiv svih bolesti. Poje-
dine [karakteristike ovoga teksta ukazuju na njegovo srednjevekovno poreklo, 
pošto sadrži podatke koji se mogu protumačiti kao izraz dualnih opozicija 
(dihotomije) u narodnom verovanju. Ovaj tekst je štampan i prodavao se na 
vašarima i „svetim mestiina" vernicima hodočasnicima. 

R E S U M É 

Dans son travail l'auteur nous présente deux textes qui se concernent 
de l'ethnologie hongroise à Bogojevo (Baòka). Le premier est l'exemple de la 
„Lettre céleste" (Himmelsbrief) connue en Europe entier. Ces prières ont eu 
la fonction de protéger son propriétaire de tous les maux, par conséquent il 
ne se séparait jamaia d'elle. ,,La lettre céleste" mentionnée a une forme spé-
cifique dont le propriétaire ne se séparait pendant la première guerre mon-
diale, pour être protégé des coups de feu. L'autre texte est „La bénédiction 
du St. Tobias" (Tobiassege) qui possède une fonction semblable, mais plus 
accentuée, car il contient des caractéristiques liées à l'ethnomedicine. 

Il a existé la croyance que ce texte a donné la protection à la jeune 
mère, mais aussi aux malades. Les textes mentionnées font voir que son 
origine vient du moyen âge, parce qu'ils contiennent les faits qui se tra-
duicent par la dichothomie dans la croyance populaire. Le texte a été 
imprimé et après vendu aux foires et „places sacrés" aux croyants et 
aux pélérins. 
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