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Egyéniségkutatás a vallási néprajzban 
(kántorok, szentemberek, szentasszonyok, gyógyítók, jósok, próféták stb.) 

− vázlat − 

 

Szemléltetés: 

 A halottlátó. Moldován Domokos filmje. 1977. 

 Benedek doktor csodakútja. Peti Lehel és Zágoni Bálint filmje. 2007.  

 Világló éjszaka. Mohi Sándor és Balogh Gábor filmje. 2011. 

 Interjúk P. Ferencz Ervin ferences szerzetessel (a máréfalvi szentasszony 

fellépése) 

 Interjúk P. Daczó Árpád Lukács ferences szerzetessel 

 Életútinterjú Andor János bogdánfalvi búcsúvezetővel  

 Fényképek: a bogdánfalvi szentemberek (Andor János énekesfüzete, Erdély 

János énekesfüzete, fényképeik) 

 

1. Bevezetés: az egyéniségkutató módszer a népi vallásosságban. 

A néprajzi kutatások a 20. század derekáig a kisebb-nagyobb közösségek 

kultúráját vizsgálják. A hangsúly tehát a közösségen van. Az egyén szerepét ritkán 

emelték ki, csupán az előadó-művészettel kapcsolatos műfajoknál (ének, mese, 

hangszeres zene), valamint a tárgyalkotó népművészet, a díszítőművészet különböző 

ágainál. − Ezek az alkotások mindig egyediek, változatokként léteznek.  

 

GUNDA Béla 

 1998 Az egyéniség- és személyiségkutatás kibontakozása a néprajztudományban. 

In: Barna Gábor (szerk.): Szentemberek – a vallásos élet szervező egyéniségei. 

Szeged–Budapest, 13–25. 

 

Mi lehet az egyén szerepe? Minden közösségnek vannak különböző tehetséggel, 

adottsággal, készséggel és képességgel megáldott egyénei, akiknek feladatuk a 

kollektív hagyományok életre keltése a közösség értékrendjében. A sajátos 

adottságokkal rendelkező személyiségek a vallásgyakorlás nem egy fontos alkalmát, 

eseményét szervezik, formáját kialakítják és lefolyását irányítják. Tehát a klérus, a 

papság mellett nagy szerep jut a népi közösségekben a vallásos élet szervező 

egyéniségeinek is. 

Esetenként az egyén szerepe különösen megnőhet, amikor bizonyos közvetítő 

szerepet tölt be a hivatalos és a népi vallásosság között. 

 

BÁLINT Sándor 

 1942 Egy magyar szentember. Orosz István önéletrajza. Budapest 1942 (2. kiad. 

Szolnok, 1991.) 210. p. 

 Az önéletírás 1912 körül jelent volna meg, de a háború közbeszólt, és így 

végül csak 1942-ben jelent meg. Bálint Sándor írt előszót (elemzést) az 

önéletíráshoz. A kötet szinte rögtön könyvritkasággá is vált, mert a 2. 

világháborúban a raktáron lévő példányok megsemmisültek. 1991-ben Barna 

Gábor utószavával jelent meg reprint kiadásban. 

 Orosz István (1838−1922) jászladányi ének- és imaszerző, előénekes, 

búcsúvezető, gyógyító és halottlátó önéletrajza egyedülálló (hiszen a 

szentemberekről többnyire csak közvetett információk állnak 

rendelkezésünkre). 
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 Orosz István a vallásos népköltészet művelője volt, tömérdek ima- és 

énekfüzete jelent meg nyomtatásban. Merít az írott és íratlan vallásos 

hagyományból is, de nem ügyetlen másoló; a költészet egyetlen méltó 

céljának Isten dicséretét, magasztalását tekinti. Tevékenysége a maga 

korában és környezetében nagyon jelentős volt. 

 Az önéletírásban nem időrendi sorrendben haladnak az események, így 

inkább lélekrajznak nevezhető (epizódok laza füzére). Ezek váza azonos: 1. 

időpont, hely, szereplők ismertetése; 2. esemény leírása; 3. erkölcsi tanulság 

levonása; 4. a záradékban hálát ad Istennek, Szűz Máriának vagy valamelyik 

szentnek 

 Orosz István valódi magyar paraszt (pl. erős paraszti szervezet, szívós 

munkaszeretet, mértékletes életmód jellemzi), de ugyanakkor átlagon felüli 

vallásos és művészi érzékenység jellemzi. Ezért paraszt mémoire-ja egyedül 

áll az egyetemes folklórban, hiszen munkája páratlan önvallomása a kortárs 

parasztságnak is: a szerző benne él ugyan a népkultúra világában, de már elég 

erős, öntudatos személy ahhoz, hogy életéről elmélkedjen és számot adjon. 

(A vallásos népköltészet művelői közül egyedül ő vállalkozott önéletrajza 

megírására, amelynek közreadását is tervezte.) Egyéni sorsa tükrözi a 

parasztság középkorias lelkivilágát is. 

 Az alkotás-lélektani vizsgálatok, az egyéniségkutatás megalapozója a magyar 

folklorisztikában Ortutay Gyula volt (Fedics Mihály mesél. Bp., 1940.) A 

vallási néprajzban az egyéniségkutatás Kálmány Lajostól indul, akit Bálint 

Sándor elődjeként is emlegethetünk.  

 

Barna Gábor (szerk.) 

 1998 Szentemberek. A vallásos élet szervező egyéniségei. Szeged–Budapest 

• Az 1992 őszi Szentember-konferencia anyaga, a Szegedi Vallási Néprajzi 

Könyvtár 1. kötete 

 

 

Kutatásmódszertan: lehetséges források és forráskritika 

1. Életútinterjú  

 - kiválasztottság (pl. „sorsesemények”), elhivatottság, speciális képességek, 

hajlam stb. 

 - csodák az életút/tevékenység során 

 - tevékenység formái (pl. búcsúvezetés, halottvirrasztás, jóslás, gyógyítás stb.) 

 

2. Vallásos folklór ismerete, használata (alkalomhoz kötöttség) 

 - Milyen műfajokat ismer, használ? (repertóriumokat készíteni!) (pl. a 

bogdánfalvi a vallásos népénekek repertóriuma) 

 

3. Személyhez kötött forrásdokumentumok gyűjtése 

 a) Írás 

- kéziratos hagyaték (pl. kéziratos ima- és énekesfüzetek, önéletírás [pl. Orosz 

István], napló [pl. Tüdő Vince], úti beszámolók [Jancsi Ilona szitási búcsúvezető] stb.) 

 - könyvek leltára, hagyatékok (Pl. a szászkúti hagyaték)  

 - levelezés (pl. egyházi személyekkel stb.) 

 - közbenjárások kérése (mágikus célú kérések) 
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SÁVAI János− GRYNAEUS Tamás 

 1994 Tüdő Vice betegei. Szeged (Devotio Hungarorum 1.) 

 A kötetben egy tanulmány foglalkozik a kései licenciátusokkal (közülük is 

kiemelten Tüdő Vincével) egy másik pedig Tüdő Vince betegnaplójával, majd 

közlik a betegnaplót. 

 Tüdő Vince1901−1903 között vezetett naplót. Főként gyógyítással 

foglalkozott, Szeged környékének tanyavilágából érkeztek hozzá a betegek 

elsősorban, általában imavégzést tűz ki feladatul (hosszú időre szabja meg és 

sokat; általában egyszerű imádságokat, hogy egyfajta belső harmóniát 

tudjanak elérni, és így a lényegre, Istenre tudjanak figyelni) 

 

ILYÉS Sándor 

 2004 Változás a hiedelmek tükrében. In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok. 

3. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 252–

272. 

 Jancsi Ilona szitási búcsúvezető írásos élménybeszámolója, naplója. 

 

b) Kép 

- fényképek (magyarázatokkal rögzíteni!) (pl. Andor János bogdánfalvi 

búcsúvezető fényképei) 

 - faliképek 

 

 c) Tárgyak 

- tárgyak (pl. offerek) 

 - szentelmények 

 

 d) Egyéb, modern médiumok használata (pl. mobiltelefonos jóslás és 

gyógyítás, hangfelvételek stb.)  

 

4. A megfigyelés módszere: = tevékenységek megfigyelése, sűrű leírás készítése (pl. 

búcsúk, jóslás stb.) (pl. a lészpedi Jánó Ilona látomásai)  

 

5. Interjúk a környezettel (pl. közösség tagjai, papok stb.), tevékenységének 

értékelése  

 

6. Archívumok, levéltárak 

 - pl. a Szekuritate dokumentumai (a máréfalvi szentasszony) 

 

7. A sajtó forrásértéke 

 − forráskritika (az írás kontextusának vizsgálata) 

 

8. Az illető személyre vonatkozó néprajzi tanulmányok felhasználása 

 

 

II. Milyen szerepkörökben működhetnek? 

1. A kántori, előénekesi szerepkör 

- A katolikus egyháznak a 20. századig nincs „hivatalos” énekkönyve. (A Szent Vagy, 

Uram az 1930-as években az Éneklő Egyház az 1980-as években terjed el.) 

Következésképpen egy-egy énekeskönyv válik meghatározóvá egy-egy 

országrészben, ill. egyházmegyében (Erdélyben és Moldvában Kájoni János: 
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Cantionale Catholicum című munkája meghatározó [1. kiad. 1676., 2. kiad. 1719., 3. 

kiad. 1805.]. Az Egri Főegyházmegyében a Tárkányi −Zsasskovszky énektár terjed el 

1855-től. Ugyanakkor a 19. században a liturgia megújulása mellett állandó igény 

mutatkozik az egyházzene megújítására is (pl. Bogisich Mihály: Őseink buzgósága. 

1888.) 

- A katolikus egyházi éneklés Erdélyben 

- Kájoni-énekeskönyve 

- Veress Ernő: Erdélyi imádságoskönyv 1919−1948 között (1. kiad.: 

1919. Brassó, későbbi kaidásai Gyulafehérváron) 

- Erdélyi Katolikus Imakönyv. Gyulafehérvár, 1975. 

- Dicsérjétek az Urat. Római katolikus népénektár liturgikus énekekkel, 

erdélyi változatokkal és imádságokkal. Gyulafehérvár, 2007. (2. kiad.)  

 

- A moldvai egyházi éneklés: 1. a parasztkántorok (deákok) magyar éneklési 

gyakorlata; 2. A Kájoni-énekek román fordításai 
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Andor János bogdánfalvi búcsúvezetőt felháborítja a Tantum ergo nyeglének ítélt román fordítása: „... 

să fie şi Duhului Sfânt ...” stb. 

→ Aquinói Szent Tamás (1225-1274) himnuszát az Oltáriszentségről − Hymnus in cena Domini (Pange 

lingua gloriosi Corporis Mysterium…) − ünnepélyesebb szentségkitételek alkalmával éneklik. Az 5. és 

6. versszakát külön is éneklik: Tantum ergo Sacramentum / veneremur cernui, / et antiquum 

documentum / novo cedat ritui, / praestet fides supplementum / sensuum defectui. // Genitori Genitoque 

/ laus et jubilation, / salus, honor, virtus quoque / sit et benediction, / Procedenti ab utroque / compare sit 

laudation. Amen. − Azért ezt a nagy szentséget / leborulva imádjuk, / teste s vére Krisztusunknak, / 

hogy itt vagyon, jól tudjuk; / ha elménkkel fel nem fogjuk, / hitünkkel megfoghatjuk. // Az Atyának és 

Fiúnak dicséret és tisztesség; / Szentlélekkel egyetemben / áldás, örök dicsőség. / Háromságban egy 

szent Istent / áldjon minden nemzetség!” 

 

JUHÁSZ Kálmán 

 1921 A licentiatusi intézmény Magyarországon. Budapest 

• A mohácsi csatát követően Magyarország nagy részén se pap, se tanító nem 

maradt, így a papok jelenlétét pótlandó jött szokásba a 17. század elején, hogy 

az arra rátermett fiatalokat a misszionáló szerzetesek oktatták. 

• Feladatuk a pap nélküli falvakban: 

- a vasárnapra rendelt szentírási szakasz felolvasása 

- keresztelés, esketés, temetés 

- gyermekek és felnőttek erkölcsi oktatása 

- gyermekek betűvetésre oktatása 

• Mivel egyházi szolgálatot láttak el, tevékenységükhöz engedély, ún. licentia 

kellett (innen az elnevezés; de hívták őket „félpapoknak”, „szárazpapoknak”, 

„diákoknak” is) 

• A tridenti zsinatot követő időkben a XVII. században ellentmondásos helyzet 

alakult ki a katolikus és protestáns népi vallásosságban: egyfelől létezett a 

hivatalos egyház és gyakorlata, másfelől a templomon kívüli, erősen 

konzervatív, licenciátusi hagyományokra támaszkodó vallásosság; e kettő 

felfogása közti különbség pedig konfliktusok forrása volt. – A 18. században 

tehát ismét paphoz jutottak a katolikus hívek, így a licenciátusok hivatása tkp. 

véget ért volna, de régi szerepkörükből több mozzanatot megtartottak; azaz régi 

hivatalos jelentőségét a licenciátusi intézmény elvesztette, de e mozzanatokban 

máig tovább él a vallásos néphagyomány szentember, szentasszony típusában. 

• Ebben a vallásgyakorlatban a középkor szemléletrendszere őrződik meg 

(emellett franciskánus gyökerű). 

 

A Kájoni-énekeskönyv 

KÁJONI János 

 1676/1719/1805 Cantionale Catholicum. Csíksomlyó  

 

DOMOKOS Pál Péter 

1929 A csíki énekeskönyvek. In: Csutak Vilmos (szerk.): Emlékkönyv a Székely 

Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára. Sepsiszentgyörgy, 102–112. 

 1939 Zemlény János kéziratos énekeskönyve. Kolozsvár 

 1979 „Édes hazámnak akartam szolgálni.” Kájoni János: Cantionale Catholicum. 

Petrás Incze János: Tudósítások. Budapest 

1986 Énektanítás Csíksomlyón a 18. század elején. In: Tüskés Gábor (szerk.): „Mert 

ezt Isten hagyta...” Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Budapest, Magvető 

Könyvkiadó, 395−417. 
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CSÖRSZ RUMEN István 

2003 Bocskor János énekeskönyve. 1716–1739. Domokos Pál Péter hagyatékából sajtó 

alá rendezte Csörsz Rumen István. Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó  

 

DIÓSI Dávid 

 2009 Kájoni János, a dallamgyűjtő. In: Marton József−Bodó Márta (szerk.): Ezeréves 

múltunk. Tanulmányok az erdélyi egyházmegye történelméről. Budapest−Kolozsvár, 

Szent István Társulat−Verbum Keresztény Kulturális Egyesület, 169−176. 

 

TÁNCZOS Vilmos 

 1995 „Deákok” (parasztkántorok) moldvai magyar falvakban. Erdélyi Múzeum 

(Kolozsvár) LVII. köt. 3–4. szám, 82–98. (Megjelent még: Keletnek megnyílt kapuja. 

Néprajzi esszék. Kolozsvár, 1996. 190–222.) 

• A moldvai csángó „deákok” szerepe a népi vallásosságban: az 

intézményrendszer létrejötte, a deákok feladatkörei (pl. vasárnapi pap nélküli 

„tiszteletek” végzése, fiatalok tanítása, halottvirrasztás, búcsúvezetés stb.), az 

intézményrendszer elcsökevényesedése 

 2004 Erdély János (1891–1983) bogdánfalvi szentember és népénekei. Székelyföld 

VIII. 10. 126–144. 

 

A református népének 

CSOMASZ TÓTH Kálmán 

 1955 A gyülekezeti éneklés. Budapest 

KURTA József 

 2002 Az Öreg Graduál századai Erdélyben. Kolozsvár (Erdélyi Református 

Egyháztörténeti Füzetek 8.)  

 2003 Kántorok bejegyzései az Öreg graduál erdélyi példányaiban. Művelődés LVI. 2. 

9–12.  

 2003 A felsőbányai lamentatio-töredék. Református Szemle XCVI. 6. 854–856. 

 2007 Középkori eredetű nagyheti énekek továbbélése az erdélyi református 

egyházközségekben. In: S. Lackovits Emőke−Szőcsné Gazda Enikő (szerk.): Népi 

vallásosság a Kárpát medencében 7. Sepsiszentgyörgy−Veszprém, I. 231−238. 

A KUUN-KÓDEX 1621–1647. Hasonmás kiadás. Budapest 1979. 

 Az óprotestáns liturgikus gyakorlat a 18. sz. második felében még magyar 

nyelvű gregorián dallamokat énekelt a használatban lévő graduálok alapján. A 

graduálokban a középkori liturgikus énekekből átalakított szertartási énekek 

voltak. Az 1636-ban Gyulafehérváron nyomtatott ún. Öreg graduálnak 8 

erdélyi példánya maradt fenn, sok kántori bejegyzéssel. A nagyheti passiót még 

a 19. században is végezték, pl. Oltszakadáton. 

 

 

 

További irodalom (kántorok, előénekesek) 

PAKSA Katalin 

2003 Népi előénekesek – egyházi népénekek. In: Czövek Judit (szerk.): Imádságos 

asszony. Tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére. Budapest, Gondolat Kiadói 

Kör–Európai Folklór Intézet, 241–248. 

LIMBACHER Gábor 

2004 Egy palóc búcsúvezető napjainkban. In: S. Lackovits Emőke−Mészáros 

Veronika (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében 6. II. 167−195. (i) 
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SÁVAI János 

 1982 La partecipazione dei lici al lavoro pastorale in Ungheria nei secoli XVI–XVII. 

Roma, PUL 

 1994 Kései licenciátusok, szentemberek. In: Sávai János–Grynaeus Tamás: Tüdő Vice 

betegei. Szeged, 1994. (Devotio Hungarorum 1.)  

 1997 Missziók, mesterek, licenciátusok. Szeged, 320. p. (Missziós dokumentumok 

Magyarországról és a hódoltságról. II. Documenta Missionaria II/I.) 

BARNA Gábor 

 1984 Katolikus egyházi népének, énekszerzők és a folklorizáció (A Mezey kántorok 

énekei a néphagyományban) Folklór és Tradíció I. Budapest, 123–133. 

 2009 Istent dicsőítő egyházi énekkönyv. Mezey-énekek. Devotio Hungarorum 12. 

Szeged, Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék 

 

 

Kéziratos vallásos énekköltészet 

STOLL Béla 

 1963 A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája. 1565–

1840. Budapest 

 2002 A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1542–

1840). Budapest, (2., jav. és bőv. kiad.) 

STOLL Béla (szerk.) 

 1992 Régi Magyar Költők Tára, 15/A, B. XVII. század. Katolikus egyházi énekek az 

1660-as és 1670-es évekből. Budapest 

SZABÓ T. Attila 

 1934 Kéziratos énekeskönyveink és verses kézirataink a XVI–XIX. században. Zilah 

SZENDREI Janka–DOBSZAY László–RAJECZKY Benjámin 

 1979 XVI–XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben. I–II. Budapest, Akadémiai 

Kiadó 

 

2. A szentember szerepkör 

• A helyi népi vallásosság paraliturgikus eseményeinek irányító személyisége 

(pl. halottkultusz, búcsúvezetés, társulati élet stb.).  

• A szentember kifejezés mint vallási néprajzi terminus Bálint Sándor 1942-es 

könyvét követően honosodott meg. Bálint Sándor a kifejezést a népnyelvből 

vette át, ahol használata általános (de nem kizárólagos) volt. 

• Megindult a protestáns szentemberek kutatása is, melynek eredménye a 

funerátor, az énekesember, a parasztpróféta, a gyülekezetalapító szentember 

alakjának megismerése. (Látos Sándor: Parasztok imádkoznak. Regény. Bp., 

1968.) 

 

CZÖVEK Judit 

 2000 Szentasszonyok és szentemberek a magyar néphagyományban. In: Imre Mária, 

L. (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében III. Pécs, 106–111. 

SÁNDOR Ildikó 

 1994 Milyenek a „szent emberek”? In: Romsics Imre szerk.: A másik ember. 

Kalocsa, Kalocsai Múzeumi Értekezések, 109–112. 

CSÁKY Károly 

 2004 „Szentasszonyok” egy faluközösség életében. Néprajzi Látóhatár XIII. 1–2. 

115–132. 
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HARANGOZÓ Imre 

 2001 Egy székely szentember, az oroszhegyi Bálint I. László. In: Pócs Éva szerk.: 

Sors, áldozat, divináció. Budapest, Janus/Osiris, 362–375. 

 

3. Az énekszerző, alkotói szerepkör  

BÁLINT Sándor 

 1942 Egy magyar szentember. Orosz István önéletrajza. Budapest 1942 (2. kiad. 

Szolnok, 1991.) 

 1944 Vallásos népköltészetünk egyéni ihletései. Orosz István válogatott énekei. In: 

Sacra Hungaria. Tanulmányok a magyar vallásos népélet köréből. Kassa, 129–165. 

 

Halottbúcsúztatás 

BARTHA Elek 

 1995 Halotti búcsúztatók I–II. Debrecen 

KRÍZA Ildikó 

 1993 Felsőnyéki halotti búcsúztatók. Budapest 

ADORJÁNI Rudolf Károly 

 2006 Lukács Sándor ravai búcsúztatói 1930–1938 között. Kolozsvár, Kriza János 

Néprajzi Társaság 

BAJKÓ Árpád 

 2010 Kiss Dániel verses halotti búcsúztatói. In: Kiss Dániel: Minden gyümölcse 

életemnek... Sajtó alá rendezte és a kísérő tanulmányt írta Bajkó Árpád. 

Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 236−254. 

GYÖNGYÖSSY Orsolya 

 2010 „Adom végbúcsúzásom, a legutolsó szólásom...” Knapek Dezső halotti 

búcsúztatói. Csanytelek. − „This is my last farewell, my last word...” Funeral 

Valedictions of Dezső Knapek. Csanytelek (Csongrád County, Hungary). Devotio 

Hungarorum 15. Szeged Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék  

 

 

KATONA Imre 

 2002 Halottas énekköltészetünk tiszta és átmeneti műfajai. In: Uő: Szépen szóló 

madárka. Népdalaink szöveges üzenete. Budapest, Masszi Kiadó, 123−135. 

KRÍZA Ildikó 

1997 XIX. századi halotti búcsúztatók. In: S. Lackovits Emőke szerk.: Népi 

vallásosság a Kárpát-medencében II. Veszprém–Debrecen, 472–489. 

 2001 In persona defuncti. A temetés költészetének archaikus elemei. In: Pócs Éva 

(szerk.): Lélek, halál, túlvilág. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi 

megközelítésben. Budapest, Balassi Kiadó, 372–382. 

BARNA Gábor 

 2001 „Örök valóságba mentam átal...” A halál és túlvilág Ökrös József halottas 

énekeiben. In: Pócs Éva (szerk.): Lélek, halál, túlvilág. Vallásetnológiai fogalmak 

tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi Kiadó, 396–415. 

DOMOKOS Mária 

 2001 Gáspár Simon Antal halottas énekei. In: Pócs Éva (szerk.): Lélek, halál, 

túlvilág. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest, 

Balassi Kiadó, 383–395. 

DIMÉNY Erika 

 2002 Siratás és halottbúcsúztatás a mezőségi Magyarszováton. In: Szabó Á. 
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Töhötöm (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kolozsvár, Kriza 

János Néprajzi Társaság, 155–166. 

FODOR Attila 

 2007 Az aranyosszéki halottbúcsúztató versek műfajának vizsgálata. Szakdolgozat, 

Kolozsvár, BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék 

 2008 Az aranyosszéki halottbúcsúztató versek 21. századi vizsgálata. Erdélyi 

Múzeum LXX. 1−2. 1−16. 

 

 

 

4. A prófétai szerepkör 

• Kialakítják maguknak az Isten igéjét hirdető, csodákat tevő próféta szerepét 

(pl. ezért van István Anna fenyédi „szentasszony” esetében is egy őspillanat, 

mikor elkezd hirdetni – 12 évesen jelent meg neki Isten, aki tudatta vele, hogy 

30 évesen hirdetni fog). 

• Gyakori, hogy mikor Isten vagy valamely szent arra szólítja fel őket, hogy 

hirdessenek, imádkozzanak, sem írni-olvasni, sem imádkozni nem tudnak, és 

esetenként a falu társadalmába be nem illeszkedve élnek (deviancia) 

 

KÜLLŐS Imola−SÁNDOR Ildikó (közreadók) 

 2009 Két kárpátaljai parasztpróféta szent iratai. Budapest, L’Harmattan Kiadó  

KÜLLŐS Imola 

 1991 Borku Mariska, egy parasztpróféta tevékenysége és hatása Kárpátalján. In: 

Vallási néprajz 5. (szerk. Dankó I.– Küllős I.– Molnár A.) 339–362. 

GAGYI József 

1998 Rejtezők, jósok a Sóvidéken. In: Pócs Éva (szerk.): Eksztázis, álom, látomás. 

Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben.Tanulmányok a 

transzcendensről IV. Budapest−Pécs, 81−89. 

 2000 Ica. Egy homoródalmási jósasszony és egy székelyföldi divinációs 

hagyomány. In: Pócs Éva (szerk.): Sors − áldozat − divináció. Vallásetnológiai 

fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest, ..... 

 2001 A szentasszony. In: Pócs Éva (szerk.): Lélek, halál, túlvilág. Vallásetnológiai 

fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi Kiadó, 171–192. 

 A tanulmány István Anna székelyföldi (fenyédi) halottlátó, jós és gyógyító 

asszonyról szól, aki 1949-51 között működött legaktívabban, ezután 

tevékenysége (a Szekuritáté közbelépése miatt) csak búvópatakszerűen 

létezett. 

 2004 Csodák, várakozás, világvége. Egy 1949-es társadalmi krízis. In: Pócs Éva 

(szerk.): Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Vallásetnológiai fogalmak 

tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi Kiadó, 137–151. 

2010 Amire vágyunk, amitól félünk, amit remélünk. Marosvásárhely, Mentor Kiadó 
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5. A halottlátó szerepkör 

 

CZÖVEK Judit 

 1987 A halottlátók a magyar néphagyományban. Debrecen, KLTE Néprajzi Tanszék 

FERENCZES István 

 1997 Jánó Ilona pokolra száll. In: Ordasok tépte tájon. Csíkszereda, 11–134. 

MOLDOVÁN Domokos 

 1982 A halottlátó. Filmforgatókönyvek, dokumentumok. Budapest, Gondolat 

KÓKA Rozália 

 2006 „Bételjesítem Isten akaratját...” A lészpedi szent leány látomásai. Budapest, 

L’Harmattan – PTE Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszék 

PÓCS Éva 

2006 Jánó Ilona és az újkori magyar látomások. In: Kóka Rozália: „Bételjesítem Isten 

akaratját...” A lészpedi szent leány látomásai. Budapest, L’Harmattan – PTE Néprajz–

Kulturális Antropológia Tanszék, 230–251. 

KESZEG Vilmos−PETI Lehel−PÓCS Éva 

 2009 Álmok és látomások a 20−21. századból. Szöveggyűjtemény. I. kötet. 

L’Harmattan − PTE Néprajz−Kulturális Antropológia Tanszék 

 Három udvarhelyi látó, a szőkefalvi Marián Rózsika, a lészpedi Jánó Ilona, 

csíki látok, moldvai látók stb. bemutatása. 

HARANGOZÓ Imre 

 2010 Transzcendens trambulin. Korunk felfogása és a moldvai csángók hagyományai 

az utolsó átmenet rítusrendjével kapcsolatban. Újkígyós, Ipolyi Arnold Népfőiskola  

 

GULYÁS Éva 

 2001 A jászberényi halottlátó. In: Pócs Éva (szerk.): Lélek, halál, túlvilág. 

Tanulmányok a transzcendensről. II. Budapest–Pécs, 160–170. 

GRYNAEUS Tamás 

 1991 „Látomások” – túlvilági élmények a mai magyar szájhagyományban. In: Erdélyi 

Zsuzsanna (szerk.): Boldogasszony ága. Tanulmányok a népi vallásosság köréből. 

Budapest 

HESZ Ágnes 

 2005 Álom halottakkal, mint élők és holtak közti kommunikáció. Ethnographia 

CXVI. 3. 329–347.  

JÁDI Ferenc–TÜSKÉS Gábor 

 1986 A népi vallásosság pszichopatológiája. Egy hasznosi parasztasszony látomásai. 

In: Tőskés Gábor (szerk.): „Mert ezt Isten hagyta...” Tanulmányok a népi vallásosság 

köréből. Budapest, 516–562. 

V. KOVÁCS Sándor (szerk.) 

 1985 Tar Lőrinc pokoljárása. Középkori magyar víziók. Budapest, Szépirodalmi 

Könyvkiadó 

MOLNÁR Ambrus–SZIGETI Jenő, Dr. 

 1984 Református népi látomásirodalom a XVIII. században. Budapest 1984. 

(Theologiai Tanulmányok. 19. kötet, sokszorosított kézirat) 

 

 

6. A gyógyítói szerepkör 

• A gyógyítói képességet transzcendens eredetűnek tartják. Például István Anna 

a gyógyító tudásáról ezt mondta később: „ezt kegyelembe kaptam, me addig 

nem tudtam. Van egy nyolc esztendeje, hogy a Jóisten jelölte, hogy fogdossál. 
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Hát Istenem, gondoltam, hát én nem tudom, hogy fogdossak. Hát jő egy ember, 

s aszondja, hogy alája törött a lába. Mostmár az Isten azt jelentette, hát nem 

utasítottam el. [...] Mondom Angellának: adj zsírt, s atán kezdtem reparálni. S 

képzelje, tiszta jól tudtam.” 

 A gyógyulás bekövetkeztében nagy szerepe lehet a gyógyítók mágikus 

egyéniségének, és vallásos hitük szuggesztív erejének. A gyógyításban nagy 

szerepe van a lélek gyógyításának (pl. imával, áldozathozatallal stb.) – Engi 

Tüdő Vince Szeged-Alsótanya szentembere a betegekre imádságot, 

penitenciát, búcsújárást szabott, hogy kiérdemeljék Istentől a gyógyulást. 

Hasonló szentember volt az ősi orvosember, Megyesi József is, aki 

tudományát Istentől nyerte, és gyógyításaiért nem kért cserébe semmit.  

 A szentemberek, szentasszonyok egy ősi kultikus gyakorlatnak utolsó 

képviselői, hírmondói. A gyakorlat pogány és keresztény forrásra vezethető 

vissza: az ősi magyar sámán javas gyógyításra, és az imádsággal való 

gyógyításra. Fontos szempont, hogy elsősorban a lelket kell megnyugtatni, a 

test csak ezután gyógyulhat meg. 

 

BAJKÓ Árpád 

 2006 Reprezentációk és önreprezentációk: egy természetgyógyász tevékenysége. In: 

Keszeg Vilmos (szerk.): Specialisták. Életpályák és élettörténetek. I−II. Kolozsvár, 

Scientia Kiadó, I. 119−150. 

ZÓLYOMI Emőke 

 2008 A Pránanadi gyógyítók tevékenysége Borszéken. Magiszteri dolgozat. 

Kolozsvár, BBTE, Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék 

 

LIMBACHER Gábor 

 1994 Egy nógrádi javasasszony életútja és gyógyítóvá válása. Összehasonlító 

néprajzi elemzés. Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve. 19. 139–156. 

 1994 A gyógyítás színhelyei és tárgyi világa. Egy jelenkori nógrádi gyógyító. 

Néprajzi Értesítő 76. 203–226. 

 1995 Gyógyítóasszony Nógrádban a XX. század végén. Ethnographia CVI. 2. 787–

827. 

VAJKAI Aurél 

 1939 Az ősi javasember. Budapest 

 

 

7. Mágus pap (ortodox, kaluger, ferences) 

 

KESZEG Vilmos 

 1996 A román pap és hiedelemköre a mezőségi folklórban. Ethnographia CVII. 

1−2. 335−369. 

KOMÁROMI Tünde 

 1996 Rontásformák Aranyosszéken. A gyógyító román pap. Néprajzi Látóhatár V. 

1−2. 87−98. 

CZÉGÉNYI Dóra 

 1999 Magyar−román interetnikus kapcsolatok vallási vetülete. A román pap alakja 

egy erdélyi közösség hiedelemrendszerében. In: Borbély Éva−Czégényi Dóra 

(szerk.): Változó társadalom. Kriza Könyvek 1. Kolozsvár, 29−43. 

 2001 A hiedelem és hiedelemszöveg mint reprezentáció. In: Czégényi Dóra–Keszeg 

Vilmos (szerk.): Emberek, szövegek, hiedelmek. Tanulmányok. Kolozsvár, Kriza 
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Könyvek 7. 141−206. 

 2004 A román pap alakja egy szilágysági közösség hiedelemrendszerében. In: Pócs 

Éva (szerk.): Áldás és átok, csoda és boszorkányság. Budapest, Balassi Kiadó, 

382−394. 

 2014 A mágikus erejű pap. Szerepek és helyzetek. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-

Egyesület (Emberek és kontextusok 11.) 

GAGYI József 

 2007 „Az egy szent testület...” A kalugerekhez (ortodox szerzetesekhez) járás, a 

„próba kultúrája” társadalmi szwerepéről. Erdélyi Társadalom V. 1. 9−22. 

 2008 „Az egy szent testület...” A kalugerek társadalmi szerepe egy székelyföldi 

faluban. In: Pócs Éva (szerk.): Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak 

tudományközi megközelítésben. Budapest, Balassi Kiadó, 380−394. (Tanulmányok a 

transzcendensről VI.) 

 2010 Amire vágyunk, amitól félünk, amit remélünk. Marosvásárhely, Mentor Kiadó 

 2010 „Elítélt, hogy én haljak meg...” Rontás, büntetés, betegség: egyéni és 

közösségi magyarázatok. In: Pócs Éva (szerk.): Mágikus és szakrális medicina. 

Vallásetnológai fogalmak tudományközi megközelítésben. Balassi Kiadó, Budapest, 

300−312. (Tanulmányok a transzcendensről VII.) 

MOLNÁR Noémi 

 2008 [Szakdolgozat: kolozsvári ferencesek körüli mágikus tevékenységek] (D. 287.) 

 

 

 

IV. A transzcendenciával való kapcsolat természete 

- Közeli kapcsolat a transzcendenciával 

 Samanisztikus képzetek − Gyakori, hogy ezek a személyek úgy prédikálnak, 

beszélnek, hogy nem tudnak róla. (Ez pl. István Annára jellemző, aki csak így 

hirdet.) 

 Ezt az állapotot ők kegyelemnek nevezik, melynek három szakasza van: 1. 

bevezető ének; 2. a tulajdonképpeni mondás, prédikáció; 3. a tudatvesztés 

állapota. (I. A. esetében ez utóbbi kettő addig ismétlődik, míg vagy teljesen 

elfárad, vagy elalszik.) Orosz István is prédikál úgy, hogy „Isten angyala 

beszél belőle”, máskor pedig bizonyos szent énekek, imák írásakor egy 

szerzetes áll mellette, és az diktálja neki a szöveget. 

 A földi és az égi szféra összemosódását jelzi az, hogy ebben a világban 

természetes módon jelennek meg angyalok, szentek. Pl. Orosz Istvánnak 

minden válságos helyzetben (többnyire mikor nagyon beteg, már-már meghal) 

megjelenik valaki, általában Szűz Mária vagy egy őrangyal; még a hétköznapi 

gondjait is égi segítséggel oldja meg (pl. mikor könyveket szeretne, de nincsen 

pénze, de álmában egy angyal megmondja, hogy kinek kell írjon egy levelet, 

ezt megcselekszi, és valóban elküldi az illető neki a kívánt könyveket stb.) 

 A transzcendens élmény keresztény, vallásos természetű (pl. nem 

samanisztikus extázis). A bibliai példáknak, előképeknek fontos legitimáló 

szerepük van. Például Orosz István életének eseményeihez bibliai 

párhuzamokat keres, és ezzel mintegy a maga jelentőségét is hangsúlyozza. 

(„A legnagyobb hidegben, télidőn mentem, mint Szent József Szűz Máriával 

és a kis Jézussal hárman Betlehembe utaztak. Úgy én is harmadmagammal egy 

jószívű ember házához zsellér, vagyis lakónak mentem.”) Gyakran 

magyarázza cselekedeteit más szentek cselekedeteivel (pl. Szent Ferenc is 
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hozzáért a ragályos betegekhez, így ő is megcsókolja a szájbeteg nőt). A 

transzcendenciával való szoros kapcsolat miatt gyakran halottlátók is. 

 Bálint Sándor szerint a parasztság lelkivilágát „szublogikus ihletettség” 

jellemzi: minden helyzetben Istenre, mint minden okok kútfejére hivatkoznak. 

A néplélek fogékony a csodák iránt és hiszi, hogy Isten jelekkel irányítja az 

emberek életét. – A parasztember Orosz István e mellett nagyon realista is, az 

emberi lét korlátait – pl. betegség, halál, veszteség stb. – elfogadja és belátja. 

Egyéniségében találkozik a középkorias misztikus hevület és az anyagiak 

megbecsülése. (Pl. haszonszerzésre is törekszik: iratait árusítja, 

kegytárgyakkal kereskedik stb.) 

 A transzcendenciával való kapcsolat gyakran valamiféle „megtérés” 

eredménye. – Pl. a Szeged melletti Tápé szülötte Miklós István, Tápai Pista 

fiatal korában káromkodós volt, később elrejtőzött, majd belépett Szent Ferenc 

harmadik rendjébe; csodálatos gyógyításaiért táltosként is emlegetik. 

  → A keresztény transzcendenciával való közeli kapcsolat legitimálja 

tevékenységüket, egyéniségüket. 

 

V. A társadalmi kontextus 

1. A személyiség helye a lokális vallásos paraszti kultúrában 

 A szentember a közösség szószólója, az ünnepek szertartásmestere, ismeri az 

íratlan tradíciókat és az ünneplés etikettjét. (felléphet, mint vőfély, halotti 

sirató, búcsúvezető) Valamit őriz a papi hivatásból is. Tehát a népi 

társadalomban kiváltságos helyzetű személy, akinek ez még kenyérkereseti 

lehetőség is. 

 

KÁDÁR Kincső 

 2009 Közösségi normák és egyéni hivatástudat összeütközése a csíksomlyói 

remete életében. Szakdolgozat. Kolozsvár, BBTE, Magyar Néprajz és 

Antropológia Tanszék 

 

2. Viszonya a hatalomhoz, konfliktusok 

 Ezek az emberek általában összeütközésbe kerülnek a hatalommal. Az, hogy a 

hatalom mennyire durván lép fel velük szemben, elsősorban az illető kortól 

függ. – Pl. István Anna több évet töltött elmegyógyintézetben, közben 

megpróbálják tanúként felhasználni katolikus papok elleni perekben, később is 

többször beviszik, és mikor hazatérhet, meg kell ígérje, hogy nem hirdet, így 

mikor megérkezik a kegyelme, mindent bezárnak, nehogy a házból kijuthasson 

s hirdethessen. A bogdánfalvi Erdély János kész a mártíromságra is, és ezt 

szemébe is mondja az őt zaklató rendőröknek. Orosz Istvánt csak egyszer 

utasították ki egy faluból, és párszor igazoltatták. 

 A hatalom bizalmatlanságának különféle okai lehetnek: 1. A szentemberek 

tömegeket mozgatnak meg egy-egy „hirdetés”, prédikálás, búcsú stb. 

alkalmával. 2. Tanításaik nem értelmezhetők számukra; mindez a hatalom 

szemében nonkonformizmus. 3. A transzszerű állapot, a színeváltozás (pl. 

esetenként megfeketednek) táltosképzetekre utalnak. 4. A szentemberek 

„hirdetései” millenarisztikus formákat ölthetnek, és ezek veszélyesek lehetnek 

a hatalmi szerkezetre nézve. 5. Előfordul, hogy a hatalom igyekszik integrálni 

a szentembereket, illetve az általuk hirdetett eszméket (pl. a trunki Benedek 

Márton körüli kultuszt a moldvai katolikus egyház legitimálta.). 
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 Például a XIX. század legnagyobb hatású szentembere Szent Miska, aki a 

Délvidéken hatalmas vallásos népmozgalmat idézett elő (imádságával és 

nyálával betegeket gyógyított). 

 

A személyiség lelki alkata, pszichológiai jellemzése 

• A szentembereket és más irányító személyiségeket kivételes képességek − 

művészi érzék, költői tehetség, írni-olvasni tudás, jó énekhang, jó 

szervezőképesség stb. − emelik ki környezetükből.   

 

- Például Orosz Istvánt vezető egyéniséggé elsősorban nagyon szép hangja 

és versíró képessége tette; nagyon büszke önmagára, illetve önmagára 

találására (s így szerepét kissé túlbecsüli). Ima- és énekfüzeteinek száma 

tömérdek. Legtöbb füzete nemcsak régi, 17−18. századbeli vallásos, 

egyházilag jóváhagyott nagy műveknek (Pl. a Cantus Catholici 

énekeskönyv) kompilációja, hanem saját versírói alkotása. Merít az írott és 

íratlan vallásos hagyományból egyaránt, de sohasem ügyetlen másoló. 

- Varga Lajos verses Szentírásáról lett híres, míg Szécsi Ignác 30 

énekfüzetéről.  

 

VARGA Lajos 

1898 Verses Szentírás. Eger 

 V. L. (1855−1909) jászsági búcsúvezető 

 923 különböző hosszúságú ének, 17 000 példányban jelent meg. 

LUGOSSY Ilona 

1998 Varga Lajos jászsági búcsúvezető, a verses Szentírás alkotója. 

1855−1909. In: Barna Gábor (szerk.): Szentemberek – a vallásos élet 

szervező egyéniségei. Szeged–Budapest, 51–67. 

 

 Milyen médiumokat használ? 

1. Az oralitás viszonyai között a memorizálás és improvizáció 

képességét értékelik. 

2. Egyén és közösség kapcsolatát vizsgálva ki kell térnünk még a 

szóbeliség és írásbeliség egymáshoz való viszonyára. Napjainkban 

mindinkább háttérbe szorul a szóbeliség, és az írásbeliség előtérbe kerülését 

tapasztalhatjuk. Az íráskultúra szekularizálódásának, a 18–19. századi 

iskolatörvényeknek és a nyomdák megszaporodásának tulajdonítható a 

parasztköltők, a népi írók, népi verselők színrelépése. −  E mögött az 

íráskultúra szekularizálódásával párhuzamosan egy erős társadalmi 

tudatosulás, az egyén öntudatosodása áll. 

3. Az új médiumok megjelenése (vö. A halottlátó c. film) 

 


