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Szakralizált tárgyak az egyetemes vallásetnológiai kutatásokban 

1. A fétisek és a fetisizmus 

 - Etimológia: portugál: feitiço (mint melléknév: ’művi’, ’csinált’; mint főnév: ’csinálmány’, 

’varázstárgy’ → magyar: fétis 

 * Charles De Brosses: De culte des Dieux-Fétiches (1760) – A francia felvilágosodás 

tudósának könyve az utazók által leírt tárgyak kultuszáról. A fétisek birtoklóinak természetfeletti 

hatalmuk van. Ember is lehet fétis, de a fétis inkább talizmán, amulett. 

 

2. Az animizmus Edward Burnett Tylor (1832–1917) értelmezésében: 

- A Primitive Culture (1871) című könyvének tárgya: a civilizáció története. Evolúcionista: 

pl. alacsonyabb fejlettségi fokú civilizációkról beszél. A „vademberi fok” szerinte valóban létezett, 

az emberiség primitív életkörülményeinek megfelelő társadalmi fok volt. → A vallásos teológiával 

szembe kell helyezni a vallásetnológiát, így pl. az animizmusnak (a szellemlényekben való hitnek) 

semmi köze nincs a természetfeletti kinyilatkoztatásához. Az animizmus az emberi értelemből 

származik, természeti vallás.  

Az animizmus legtágabb definíciója: hit a szellemi lényekben, amelyek lélekkel töltik el a 

természetet.. Edward B. Tylor szerint (Primitive Culture, 1871.) a lélek szellem, mely a halál után 

szabaddá válik. Az emberiség első kultusza az ősök lelkét illette. A „vadak” élettel töltik meg a 

természet elemeit (pl. a felhő, eső, szél, folyó tudatosan cselekszik.) A totemizmusba is 

bekerülhetnek animisztikus képzetek. 

3. James G. Frazer: – Újra és újra módosít a totemizmusról kialakított álláspontján, 

nézeteinek végső formáját a Totemism and Exogamy [Totemizmus és exogámia] (1910) című, négy 

kötetes könyvében fejti ki:  Totem az a tárgy, ami iránt a „vadember” kultikus tiszteletet tanúsít, 

mert különleges kapcsolatot tételez fel a tárgy és saját személye között. – A totemek típusai: a) 

törzsi, b) nemi, c) egyéni. – A totemállatok rendszerint tabu alatt állottak, pl. nem vadásztak rájuk.  

 

A keresztény tanítás: a világ szakrális egysége 

 - A középkorban a világ Egy: az anyagi és a szellemi szféra egységes: az anyagi a szellemi 

szimbóluma, nem pusztán valóság, hanem mély értelmű jelkép. → A dolgok bizonyos szertartás 

által mágikus színezetet nyerhetnek, azaz szentelménnyé válhatnak. A szentelmények anyaga (víz, 

só, virág, fű stb.) beletartozik ugyan a természet tárgyi világába, azonban a szentelés és áldás révén 

karizmatikus jelleget nyernek. (Bálint 1944. 102–103.) → Az Egyház a mitikus kor szimbolikus 

természetszemléletét elismerte, megszentelte, művészetében és a liturgia rendszerében felhasználta: 

= a mágikus világnézet megszentelése. (integráció) (uo.) – A középkorban bensőséges kapcsolat 

volt az élet és a vallás között. A vallás az élet egészét megszentelte → A liturgia és a népi kultúra 

csereviszonyba került egymással. (Bálint S. 1938.) 
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 - Az integritás néplélektani elve: a rész és az egész sorsszerű kapcsolatban áll egymással, 

ami a résszel történik, az történik az egésszel is. (Pl. „...még a legkisebb ujjában se hagyja meg a 

bűnit” – arch. ima; rontáshoz elég a hajszál v. a lábnyom) (Bálint 1944. 118–119.)  

 

A szentelmények a katolikus teológiában és liturgiában 

 - A középkorban az egyház széles körben alkalmazta az áldásokat és az exorcizmusokat. 

Lelki gondozás mellett céljuk a jólét biztosítása. A szentelmények az egyház számára  periférikusak 

a szentségek mellett (utóbbiak jelentik a vallási élet központját), de az egyén számára nagy 

jelentőségűek, szükséghelyzetekben az élet középpontjába kerülnek. 

 - A szentelmények népi használatának céljai: 

 1. áldások (benedictio): a) a ház, a föld, az állatok, az eszközök megáldása → óvás, 

hatékonyság növelése; b) az ember megáldása az emberélet fordulóin 

 2. gyógyítás, ördögűzés (exorcizmusok) (vö. Pócs 1984. 110.) 

 Vö: „a vallás ... az emberi lét alapvető problémáira, míg a mágia mindig a speciális, konkrét 

részproblémákra vonatkozik.” (Malinowski) Ez a fehér mágiára is érvényes. (Pócs 1984. 110.) 

 

 - A szentelmények teológiai definíciója: = A szentelmények a szentségek mintájára alapított 

látható jelek, amelyek természetfeletti hatásokat hoznak létre (pl. segítő malaszt, bocsánatos bűnök 

eltörlése, a gonosz eltávolítása, a földi javak védelme stb.) (Bálint 1944. 102.) – A szentelmény 

anyaga (pl. víz, virág, fű stb.) beletartozik ugyan a természet tárgyi világába, azonban szentelés és 

áldás által karizmatikus jelleget nyer. → A szentelmény a fehér mágia egyik formája. 

 − A tárgyi világ három úton válhat szentelménnyé: 

 a) egyházi szentelés révén; 

 b) a szenttel való érintkezés (sacralis contactus) révén; 

 c) népszokás révén. (Lásd: Mester Imre 1952. 46.; Uő. 1954. 15.; Bartha 1981. 311.; Uő. 

1980. 73.) 

- A fehér mágia otthonos volt a középkori egyházi gyakorlatban. Pl. só, víz, gyógynövények, 

drágakövek, lemosás, füstölés, kézrátétel, harangszó, amulettek, áldásszövegek stb.) → A középkor 

dualisztikus világképébe beleillett, hogy a fehér mágia fő letéteményese az egyház. Az ellenség 

ugyanis ugyanaz: az ördög. (Pócs 114.) 
Az orosz fanatizmus első klasszikus alakja Petrov Avvakum protopópa (1621–1682) 

protopópa volt. Heroikus küldetéstudatához és népi gondolkodásmódjához mániákus 

dogmatizmus társult. Önéletírásából idézünk: 

„ Oroszországnak ama megpróbáltatása idején gyakran megesett, hogy három - négy 

megszállott is volt a házamban, akiket úgy hoztak oda hozzám, és én a szentatyák imádságai 

alapján igyekeztem kiűzni belőlük a gonoszt, az élő Isten parancsa szerint és őáltala, és a Jézus 

Krisztus, az Isten fia által. Könnyekkel és szenteltvízzel hintettem meg őket, és megkentem 

olajjal, szent éneket énekelve közben a Krisztus nevében, és az istennek hatalma kiűzte az 

emberekből a gonosz szellemeket, és ők meggyógyultak – nem az én érdemem által, hanem a 

hitük által. Ez az isteni kegyelem nyilatkozott meg egykoron a Bálám szamarában, vagy Julián 

vértanú esetében a hiúzban. […] Én, amint tenni szoktam, magam is böjtöltem, nekik sem adtam 

enni, imádkoztam, megkentem őket olajjal, és megtettem, amit tudtam. És a két nő meggyógyult a 

Krisztus által, és épelméjű lett. Meggyóntattam és megáldoztattam őket.” 

,,Meggyújtottam három szál gyertyát, az analogionra tettem, jobb kezemet a láng fölé 

nyújtottam és ott tartottam, míg el nem múlt belőlem a gonosz gerjedelem.” 

,,Lefektettem az ágyra, meggyóntattam,  szentelt olajjal megkentem, és ő meggyógyult...” 
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,,…gyakran megesett, hogy három-négy megszállott is volt a házamban, akiket úgy hoztak 

oda hozzám, és én a szentatyák imádságai alapján igyekeztem kiűzni belőlük a gonoszt, az élő 

Isten parancsa szerint és őáltala, és a Jézus Krisztus, az Isten fia által. Könnyekkel és 

szenteltvízzel hintettem meg őket, és megkentem olajjal, szent éneket énekelve közben a Krisztus 

nevében, és az Istennek hatalma kiűzte az emberekből a gonosz szellemeket, és ők 

meggyógyultak.” 

,,...a gonosz…Krisztus keresztjétől fél, meg a szenteltvíztől, meg a szenteltolajtól, és végleg 

elmenekül a Krisztus testétől…” 

,,Mindig legyen nálad szentelt ostya. Ha úton vagy, avagy valahol távol dolgozol, vagy 

történik valami veled, mikor nincs templom a közelben  fohászkodjál az Úrhoz, és az említett 

módon meggyónván a társadnak, tiszta lelkiismerettel részesülhetsz a szentségből, és minden jóra 

fordul. A szabály szerint Krisztus képmása előtt egy ládát teríts le kendővel, gyújts gyertyát, egy 

edénybe tégy egy kis vizet, meríts belőle egy kanállal, és a Krisztus testének egy darabkáját tedd a 

kanál vízbe, a füstölővel füstöld meg az egészet…” 

„Éneket énekeltem, vizet szenteltem, meghintettem vele a tyukokat, és meg is füstöltem…és 

Isten akaratával meggyógyultak a tyukok…” 

,,Imádkoztam Istenhez, megráztam a füstölőt, és a gyermeket megkentem olajjal, és a 

kereszttel megáldottam. És Isten megadta, hogy a gyermek meggyógyult, keze-lába is rendbe jött. 

Megitattam szenteltvízzel, és elküldtem haza az anyjához.” 

,,Olajat tettem a kezemre, és bedőrzsöltem a kis csecsemőknek a hátát meg a hasát. És Isten 

kegyelméből el is múlt  a sérvességük a gyermekeknek.” 

 

  → Később az egyház igyekezett intellektualizálni ezt a viszonyt, azaz megszüntetni a 

kapcsolatát a tárgyak, gesztusok, szövegek „közvetlen” ráhatásával. Például: viták a körmenetek 

körül: Úrnapján szükséges-e az Oltáriszentséget is odavinni? kell-e egyáltalán körmenet? elég-e 

imádkozni a templomban? → A mágikus gyakorlat hit kérdésévé lesz. (vö. protestantizmus)  

 → Thomas Keith (1971): „az élet rituális rendszere” helyett „dogmák rendszere” → a 

hivatalos gyakorlat visszaszorulása nyomán „hiány” keletkezik. (Pócs 1984. 122–123.) 

 - A liturgia termékenyítő hatása (az egyházi gyakorlat folklorizációja) épp a népi kultúrára 

éppen a szentelmények vonatkozásában a legelevenebb: számos új népszokást, hiedelemet, 

népköltészeti alkotást szültek (= a liturgia folklórt termékenyítő hatása) (Bálint 1944. 102–103.) – 

Reformátusoknál: hiedelmek, csökevények formájában van jelen a népi vallásossságban. 

 

A szentelmények tipológiája  (a római katolikus és a görög katolikus egyházban) 

1. Az egyházi év ünnepihez kapcsolódó szentelmények 

 * szenteltvíz 

 - Csaknem minden áldásnál és exorcizmusnál szerepel mint a megszentelés és megtisztulás 

eszköze. A legelterjedtebb szentelmény. 

 - A vízszentelés alkalmai: 

  - Vízkeresztkor (pl. ortodox románoknál)  

- A keleti egyházakban régen kizárólag természetes állapotú vízen történt a szentelés. Körmenet 

vonult ki a partra a templomból. A vízen a kereszt alakban vágott lékbe oltották bele az égő hármas 

gyertyát, a kereszteket, templomi zászlókat is háromszor belemerítették. (MN VII. 430.) 

  - nagyszombaton (a hívek számára erdélyi katolikusoknál) 

  - más alkalmakkor  (pl. Szent Anna, Szent Ferenc, Szent Ignác ünnepein is) 

 - Búcsújáró kegyhelyek szentkútjainak vize (pl. Mátraverebély, Vác stb.) 
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 - Népi gyógyászatban: (Bálint 1944. 102–103.) 

  szenes vizet vetni (l. Pócs 1984. 133.) → megmosakodni, meginni stb. 

  beteget borogatni szenteltvizes ruhával (pl. lázas betegség esetén) 

  ijedtség, rosszullét esetén 

  állatok megkenése (pl. legelőre hajtáskor, tyúk- és lúdültetéskor) 

 * szentelt gyertya 

  - Gyertyaszentelő Boldogasszony napján szentelik 

  - használatának alkalmai: vihar idején, házszenteléskor, beteg vagy haldokló kezében 

(út a túlvilágra, a világ végén sötétség lesz) 

 * Balázs-áldás („balázsolás”) 

  - Csak Közép-Európában ismert: magyar fejlemény 

  - érintőzés: otthon is megsimogatják a torkát (Csanád megye) (Bálint 1944. 105) 

 * hamu 

  - Hamvazószerdán mise előtt történt a hamuszentelés (rendszerint a múltévi 

virágvasárnapi szentelt barkából), utána hamvazás volt. 

  - A hamu a bűnbánat jelképe már az Ószövetségben is. 

  - Felhasználása: fejfájás elleni orvosságnak tartják, érintőzés (pl. összedörzsölik 

homlokukat az otthonmaradottakkal) (Bálint 1944. 105) 

 * Barkaszentelés 

  - Virágvasárnap történik, Krisztus Jeruzsálembe való bevonulása emlékére 

  - Népi felhasználása: haldokló feje felett keresztet rajzolnak a jó halálért;  

megvesszőzik vele a tehenet, hogy ne legyen véres a teje; az istálló küszöbe alá teszik (marhavész 

ellen); vetőmag közé keverik (hogy jó termés legyen); égiháború idején (meggyújtva füstje eloszlatja 

a fellegeket); megfüstölik vele a házat (Bálint 1944. 106.) 

 * Tűzszentelés 

  - Nagyszombaton este szentelik. Szertartása: a tavaly szentelt barkára tüzet csiholnak, 

és így gyújtják meg az örökmécsest, ill. a gyertyákat. a hívek az új tűz parazsából gerjesztett tűzzel 

főzik meg húsvéti ételeiket. 

  - Pogány eredetű: a germánok a VIII. sz. elején a tél elűzésére tüzet gyújtottak 

(termékenységvarázslás céljából) → Szent Bonifác, a németek apostola helyettesítette egyházias 

értelmezéssel: a kialvó majd fellángoló tűz Krisztust jelképezi (pl. 1. A nagyhét utolsó napjain 

eloltották a gyertyákat, és csak a föltámadás ünnepén gyújtották meg újra. 2. Ezekben a napokban 

otthon sem gyújtottak tüzet.) 

 * Húsvéti ételszentelés 

  - A Székelyföldön csak az ehet belőle, aki bűneitől megszabadult (meggyónt) 

 - Bárány (Agnus Dei). 

  - áldozati jellegű (pl. a Székelyföldön nagypénteken ölték meg) 

  - Már az ószövetségi zsidók ették húsvétra kovásztalan kenyérrel az Egyiptomból 

való menekülésnek és elsőszülöttjeik váltságának emlékezetére. 

 - tojás 

  - a feltámadó élet jelképe 

  - díszítése néhol Krisztus kötelét jelképezi 

 - Egyéb ételek: pl. sonka, kalács (a Sándor-kódex mély értelmű magyarázatokat fűz hozzá), 

torma (Krisztus keserűségét jelképezi; először ebből esznek, mert gonoszűző hatása is van; hogy 

nyáron a kígyó a szájukba ne másszék) (Bálint 1944 103–104.) 
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 * búzaszentelés (Szent Márk napján, ápr. 25.) 

  - Komáromi Csipkés György elítélő megjegyzése 1674-ből: „Márk napján a 

vetésekhez is nagy pompásan kimennek és az ő módja szerint megszentelik, jól megtépvén, a ki 

hozzá férhet.” (Bálint 1977 I. 315–318.) 

  - 1731. évi boszorkányvallomásban: „... vallja, hogy Babarczy menyét gyógyította, 

vajjal kente és Szent Márka napján kötött búzakoszorúval kötötte.” (Uo.) 

  - A századelőn még a mezőn nyilvánosan körmenettel végezték. Ma inkább csak 

zöldbúzát visznek a szentelésre.  

 - Népi felhasználása: kenyérbe sütik Szent György nap előtt szedett harmattal, hogy a kenyér 

nagyobbre keljen; a templomi zászlókra, keresztekre tett búzakoszorúkból letépnek, s a szántóföld 

négy sarkában elrejtik (jégveréstől óv); imakönyvbe teszik, kalapjuk mellé tűzik (jég v. betegség 

esetén tűzbe dobják); széttépve a vetésre szórják; az ablak keresztjére kötik, védő célzattal 

  * úrnapi szentelmények (Bálint 1977. I. 346.) 

  - Úrnapja: Szentháromság vasárnapját követő csütörtökre eső parancsolt ünnep: az 

utolsó vacsora misztériuma, a Kenyér és a Bor ünnepe, melyet korábban a böjt miatt nem 

ünnepelhettek. – A négy égtáj felé osztott áldás magyar liturgikus fejlemény. 

 - Történetileg: 

  - az Oltáriszentség kultusza a XIII. századtól (pl. vérző ostyák az átváltozás alatt) → 

IV. Orbán pápa elrendeli a megünneplését. Aquinói Szent Tamást bízza meg az ünnep miséjének, 

zsolozsmájának az összeállításával. 

  - 1241-ben Kolozsvárról származik a kultusz első nyoma („...ante festum SS Corporis 

Christi”) + 1301: Nagyszeben; 1315: Nagyvárad − A szászok rajnai kapcsolatai révén vallon 

kereskedők terjesztik el Erdélyben.. 

 * szent ostya 

  - Az Oltáriszentség középkori kultuszában gyökerezik a szent ostya gonoszűző ereje. 

A kultuszt az egyház is helyeselte: pl. vihar előtt a szentséggel körüljárták a falut. Sőt: az úrnapi 

körmenet egy középkori áldáskérő felvonulásból alakult ki: a szentséget körülhordozták a 

vetésekben, áldást kértek. A középkorban a királyi udvar is felvonult, az eucharisztikus szellemiség 

az év legnagyobb ünnepeinek egyikévé avatta. Dramatikus elemek, látványosságok, 

misztériumjelenetek. – Szkhárosi Horváth András: „Viseled az bálvánt Úrnapján árnyékba” = 

baldachin alatt vitték. – Komáromi Csipkés György, XVII. század: “...superlat alatt iszonyú sok 

muzsikálással, leövéssel, dobolással, trombitálással, zászlókkal hordoztatik az ostya” – A 

monstrancia: csak a középkorban vezették be, a középkor elején még kehylyben vitték. 

 * virágszőnyeg 

  - szekér nem mehet rá (tűzvész keletkezik – Budaörs) 

 * úrnapi sátor, letűzött zöldágak  

  - szentképekre teszik; a templom kövezetét leszórják vele; jószágnak adják; a halott 

feje alá a koporsóba úrnapi virágot, füvet tesznek; az istálló horogfájára teszik boszorkányok ellen; 

erős idő ellen füstölnek vele (Csík, Moldva) 

 * fodormenta (Sarlós Boldogasszony napján) (Bálint 1944. 110.) 

  - foganatos orvosságnak tartják (eredete tisztázatlan) 

 * Nagyboldogaszony napi virágok (aug. 15.) (Bálint 1944. 112.) 

  - Moldvában virágszentelés van ezen a napon. 
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  - Halottkultusz kapcsolódik hozzá: pl. a halottak koporsójába teszik, hogy ők is 

mennybe jussanak. 

 * ostyahordás (karácsony böjtjén, palóc vidéken) 

  - a középkori eulógia csökevényes maradványa (= a megszentelt, de nem consecrált 

kenyeret, azok a hívek, akik nem járultak szentáldozáshoz, magujkhoz vették a szentmise alatt) 

 * szentelt bor (Szent János napján, dec. 27.) (Bálint 1944. 112.) 

  - Az egyház megáldja a bort Szent János napján. 

  - Felhasználása: betegek ihatják, felhintik vele a házat. 

  - Szent János áldása: = búcsúpohár – a középkorban szentelt borral kínálták meg az 

útrakelőket, a búcsúzkodókat, hogy az út veszélyeitől, kísértéseitől oltalmazza őket 

 

2. Bármely alkalmas napon kiszolgáltatható szentelmények 

 * a búcsújáró kultusszal összefüggő szentelmények (Bálint 1944. 113–117) 

 * a halottkultusz szentelményei (lásd : Gazda Klára, Nyisztor Tinka tanulmányai) 

 * Görög katolikus nagyobb ünnepek hajnalán vagy előtte rövid egyházi szertartásokra kerül 

sor (litia), amelyen a pa megszenteli az ún. litiás ünnepek szentelményeit: kisebb kenyérdarabokat, 

búzát, bort, olajat. Az olajkenetet miroválásnak nevezik, a megszentelt kenyérdarabkák szétosztását 

antidór-osztásnak, amire a mise végén kerül sor. Az antidór népi elnevezése a proszfora (paszkula, 

paszkra stb.). A helyszínen el nem fogyasztott proszfora különféle paraliturgikus szokásokban más 

célokat (pl. állatvédés, gyógyítás stb.)  is szolgálhat. (MN VII. 436−437.) 

 * szentkép, szobor, érem 

 * búcsúág 

  - a szent hely életerejének jelképe 

  - imádkozni rá (pl. annyi Miatyánk, ahány levél van rajta) 

 * búcsúfia 

  - kultikus eledel, eredeti jelentése: a szent alakok magunkhoz vétele 

 * új kenyér megáldása 

 * új ruhában először a templomba mentek (áldásért!) 

 * szentelt szövegek (pl. golyó ellen) 

  

3. Szentelményi erővel felruházott tárgyak 

 * szent levelek 

 * templomi tárgyak 

  - A templomi tárgyaknak, sőt magának a templomnak is szentelmény jelleget 

tulajdonítottak. Pl. a templm kulcsa, seprűje, pora gyógyít (pl. állatot) 

 

II. A szentségek paraliturgiája 

(nincs elektronikus vázlat!) 

A szentségek a II. Vatikáni Zsinat tanítása szerint az Egyház az „az üdvösség egyetemes 

sacramentuma”, mivel Isten igéjét hordozva jelenvalóvá teszi a világban az üdvösséget és az 

egyetemes beteljesedést eszközlő kegyelmet. (Verebényi–Arató) 

A Krisztus által alapított hét szentség: 

• keresztség 

• bérmálás 
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• Oltáriszentség (Eukarisztia) 

• bűnbocsánat szentsége 

• betegek kenete 

• egyházi rend 

• házasság  

 A szentségek közül a keresztséget, a bérmálást, az egyházi rendet (Szt. Ágoston nyomán) a teológia 

„eltörölhetetlen jegy” (character indelebilis) néven tárgyal. Ezek a szentségek nem ismételhetők 

meg. A többi szentség is Krisztusnak az Egyházban jelenlévő misztériumába kapcsolja a 

keresztényeket, s „krisztusképiséget”, bizonyos „lelki ékességet” eredményez. 

 

A kegyelmet a szentségi jel tartalmazza. A szentségi jel két részből áll: anyagból és 

alakból. Az alakja (forma) avatja hatékony szó által szentségi jellé a szentség anyagát (materia). Pl. 

vízzel való leöntést, olajjal való megkenést az egy időben mondott ige (forma) teszi szentséggé. A 

szentség érvényes kiszolgáltatásához a kiszolgáltatónak rendelkeznie kell a jogszerű lelki 

hatalommal. A fölvevő személy részéről föltétlenül szükséges az Istennel való találkozás igénylése, 

a felvétel szándéka (kellő tisztelet, gondos előkészület szükséges). Ezért minden szentség (első) 

felvétele előtt előkészítést, oktatást szervez az Egyház. (Verebényi–Arató) 

 


