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Bolgár apokrif imák
Disszertációrészlet

A kérdés m�faji felvetése szemszögéb�l is érdekes egy jelenkori bulgáriai je-

lenség, amely els� pillantásra nincs összhangban a mai élet rohanó tempójá-

val, de jól mutatja annak a hagyománynak az erejét, amely mélyen gyökerezik a 

néptömegek tudatában, és máig sincs elfelejtve. A Bolgár Ortodox Egyház ber-

kein belül jelent meg, amely mindig is közel állt a néptömegekhez, és ebben 

az esetben idejében reagált a modern kihívásokra mint a kultúrák és történelmi 

korok közötti közvetít�. Az a szokás, amelyr�l most szó van, a Bulgáriában az 

utóbbi két évtizedben elterjed� szekták, önjelölt csodatev� gyógyítók és más 

manipulátorok tettei ellen irányul. Az egyház nem félt olyan archaikus, de nem 

elfeledett szövegeket el�venni, amelyekkel a nemzeti összetartozást er�sítette, 

és visszaterelte a lakosságot az ortodox egyházhoz. Az ebben az esetben fel-

használt szövegek közel álltak az apokrif imádságokhoz. Ez a tény újra felveti 

az apokrif imádságok m�faji besorolásának kérdését, amely a szükségleteknek 

megfelel�en változik, és képes mindig sajátos, új alakot ölteni és más kifejezési 

formákat találni.

Egész évben minden csütörtökön a „Szt. Nedelja” szófi ai központi katedrá-

lisban ún. Ciprián-féle imádságokat olvasnak „varázslatok, szemverés, gonosz 

nyelvek és betegségek ellen”. Hogy mennyire közel állnak a néphez ezek az 

imák, jól látszik a f�leg n�kb�l, de férfi akból is álló nagy sokadalmon, amely 

ezen a napon a templomban megjelenik, hogy részt vegyen a misén. Avkszenij, 

plovdivi archimandrita1 szerint ezeket az imákat nemcsak Szófi ában olvassák, 

hanem Plovdiv, Csirpan és Sztara Zagora több templomában is elterjedtek. 

Az ortodox vallás régi szokása szerint az egyház igyekezett keresztényiesíteni 

mindent, amit lehetett, és csak az ellen lépett fel, amit nem sikerült. A  fent 

említett imádságok igéz� típusúak, félig pogány, félig keresztény jelleg�ek. Az 

Egyház ezeket nem kiirtotta, hanem integrálta, keresztényiesítette. A kora kö-

zépkori id�szakban ezeket a szövegeket még népi ráolvasók vagy szellem�z�k 

olvasták, akik a bizánci korszakig még civil személyek voltak. A 6. század után, 

a kereszténység teljes hatalomátvétele után már a papok olvasták fel. A Cip-

rián-féle imádságokat kifejezetten a tisztátalan szellem által megszálltaknak 

olvasták. Ugyanúgy, a Vazul-féle imát is, amely kifejezetten igéz� jelleg�, szin-

tén a tisztátalan szellem által megszálltaknak olvasták (saját gy�jtés, Avkszenij 

archimandrita, szóbeli közlés, 2008).

A szentek életírásai szerint Szt. Jusztina Antiochia városában lakott. � csat-

lakozott Krisztus hitéhez, megkeresztelkedett és tagja lett Isten egyházának. 

Megtagadta, hogy férjhez menjen. Egyszer megjelent nála egy Ciprián nev� 

1 Személyes közlés, 2008. július
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varázsló. Jusztina újraélesztette �t a szó és a kereszt erejével, és felkeltette 

Cipriánban a vágyat, hogy meghajoljon a megfeszített Jézus el�tt. Amikor a po-

gányok rájöttek, hogy �k ketten keresztények, megkínozták �ket és lefejezték 

karddal (vö. Жития на светците, 1991, 484–485.). Szt. Ciprián és Szt. Jusztina 

tiszteletére végzik ezt az imádkozást hetente csütörtökön, tekintettel arra is, 

hogy Ciprián, miel�tt felvette volna a kereszténységet, mágiával foglalkozott, 

és jártas volt a varázslásban.

A  rítus kollektív volta teljesen egyértelm�. A  Szt. Nedelja-templomban 

300-400 ember vesz részt a szertartáson, csütörtökönként 10 órától. Az oltár 

el�tt szabad teret hagynak, amelyet székekkel vesznek körbe, ahová a hív�k 

elhelyezhetik tárgyaikat, vagy szükség szerint leülhetnek. Az elkerített részben 

kapnak helyet a vízszenteléshez szükséges edények és két asztal, és ott te-

vékenykedik a két pap is. A szertartás vízszenteléssel kezd�dik. Közben a két 

asztal egyikére a kenyereket és cipókat helyezik el, a meggyújtott gyertyákkal 

együtt, míg a másikra új ruhákat, kend�ket, trikókat, blúzokat, alsónem�t, 

zoknit stb., amelyeket meg kell tisztítani a gonosz er�kt�l és meg kell szentel-

ni, ami után ajánlatos a csupasz b�rön viselni ezeket, mert segítenek mágia, 

szemverés, rontás ellen, és jó egészséget és jólétet hoznak. Emellett minden 

jelenlév� felírja hozzátartozói, barátai nevét, hogy egészségesek, sikeresek és 

jómódúak legyenek, és „mágia ellen”, a  neveket a mise végén olvassák fel. 

Felolvassák Szt. Ciprián és Szt. Jusztina kánonját – énekek és négy imádság. 

Megáldják és megszentelik a kenyereket és a ruhákat. Ezután a gyertyákat 

eloltják, a  kenyereket felvágják, egy részüket az egyház kapja meg, a  többit 

pedig szétosztják a jelenlév�k között vagy hazaviszik. A már beszentelt ruhákat 

hazaviszik. A végén egy menet alakul ki emberekb�l, elmennek Szt. Ciprián és 

Szt. Jusztina ikonja el�tt, megcsókolják, megszórják �ket szentelt vízzel, ami-

b�l üvegekbe is töltenek, és hazaviszik. Ez az ún. Ciprián-víz, amelyb�l isznak, 

vagy locsolják magukat és mosdanak. Az a tulajdonsága, hogy el�zi a gonosz 

szellemeket, segít a szemmel verteknek, rontásokat old fel és betegségeket 

gyógyít. Az igéz� imádságok tartalmazzák a legtöbb pogány elemet. Itt csak 

néhány részletet közlök az imádságokból: „Te magad, Krisztus Uram, hívattál 

engem, méltatlant magadhoz, és abban a megtiszteltetésben részesítettél 

hogy szeretetben és jámborságban éljek irgalmasságod el�tt, és szétszórtad 

a mágia erejét, mert én is, Uram, feltartottam a felh�ket és nem engedtem az 

es�t esni, megkötöztem a földet, és az nem termett gyümölcsöt, a nyájak nem 

adtak tejet, a  férfi ak nem egyesültek asszonyaikkal, és �k nem lettek anyák, 

megtettem, hogy a fi vérek ne lássák egymást, és családokat választottam szét, 

a telet nyárrá és a nyarat téllé tettem. Minden rosszat, amit lehetett, megtettem, 

Uram Istenem, ezért fogadd az én alázatos imádságomat, és tedd úgy, hogy 

akit gonosz szellem gyötör, vagy elvarázsolta a mágia, amely embereidet és 

házukat zavarja, azonnal, ahol ezt az imádságot istenben való hittel elmond-

ják, szabaduljon meg az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, Ámen… Ha a 

rontás a küszöbben, vagy b�rben, vagy vasban, vagy k� alatt, vagy föld alatt, 

vagy fa alatt van, t�njön el, mint a füst, vagy ha le van írva tintával vagy emberi 

vérrel jószágra, halra, vagy bármib�l van megcsinálva, hadd t�njön szerte a te 

rabjaidból. És ha a varázslat sok csomóval van megkötve vagy csontokba van 

betéve, vagy t� fokán átbújtatva és sírba téve, vagy szemétdombra dobva, vagy 
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akárhogy van megcsinálva, hadd szabaduljanak fel Isten rabjai (nevek felsoro-

lása) a tisztátalan szellem minden gonosz tettét�l, hogy bátran mondhassák: 

»Isten az én védelmez�m, nem ijedek meg semmi gonosztól.« Mert Te, Uram, 

velem vagy.” (Szt. Ciprián imádsága szemverés, rossz nyelvek és betegsé-

gek ellen, 10–15.) Napjainkban megjelent az imádság nyomtatott verziója is, 

amelynek amulettjellege van (6×8 cm-es könyvecske), a tulajdonosnak mindig 

magánál kell hordania a ruhájában vagy a táskájában.

A rituális és verbális adatokból látszik, hogy itt több különböz� varázsprak-

tikáról is szó van, amelyeket a múltban és részben a jelenben is használnak. 

Ez a majdnem apokrif imádság, illetve a hozzá tartozó rítus aktuális, él� és 

népszer�, mert modern, és ma is különös er�vel funkcionál. Az imádság er�sen 

szintetizált az id� szempontjából, tekintettel az imádkozók közös gyülekezeté-

re, akiknek viszont eltér� szükségleteik és igényeik vannak, illetve az imádság 

kollektív voltára. Az egész szertartás mintegy 2 órán keresztül tart. Ennél a 

rítusnál látjuk az apokrif imádság mobilitását; gond nélkül tud létezni az orto-

dox templom falain belül, bár jellegénél fogva egyértelm�en az igéz� imádsá-

gokhoz áll közel. Látjuk a „m�faji” sokszín�séget is, amit az apokrif ima és a 

félig apokrif rítus máig is betölthet. Ez a jelenség felveti az apokrif imádságok 

kanonikus vagy nem kanonikus voltának kérdését is. [Това описание е много 
интересно, но не му е тук мястото, а при съвременните апокрифни молитви. 
Тук може да се спомене с 2 изречения.]

Igen érdekes Donka Petkanova azon kijelentése, hogy az „apokrif” önmagá-

ban nem m�faji fogalom, hanem bizonyos vallási m�vek kanonizációjával kap-

csolatos. Az apokrif irodalmon belül számos m�fajt fedezhetünk fel: apokalip-

sziseket, elbeszéléseket, felhívásokat, költészetet, imádságokat, jóslatokat stb. 

Mivel ezek a kérdések még nem tisztázottak a mai irodalmi kritikában, Jauss 

német irodalomkritikus, aki a m�faj problematikájával foglalkozik, azt javasol-

ja, hogy kerüljön kidolgozásra az irodalmi m�fajok elmélete. Ez az egyéni és a 

közös vonásokon alapul, az irodalom tisztán m�vészi jellege, illetve célirányos-

sága és funkcionalitása között. Egy ilyen kísérlethez, írja, különösen alkalma-

sak a középkori népi irodalmak, mert az ezen a területen írt fi lológiai kutatások 

nem haladják meg az egyes monográfi ák terjedelmét, és leggyakrabb áttekint� 

jellegük van. Ezekben a különböz� m�fajok még nem különülnek el egymás-

tól, nem is szólva történeti szinkrón és diakrón leírásukról. A ragaszkodás az 

irodalom három természetes formájához (epika, líra és dráma) kiiktatná a sok-

szín�séget a középkori m�fajokból, amelyek még nem letisztult és pszeudo-

költészeti formák – mondja Jauss, Kuhnt (1959) idézve. Jauss elhatárolódik 

Krotsche felfogásától, aki a m�faj fogalmának normatív volta ellen áll ki, és azt 

mondja, hogy az irodalmi m�fajokat csoportokként vagy történelmi nemekként 

kell értelmezni. Jauss inkább az egyes m�fajok funkciójára helyezi a hangsúlyt, 

amikor azt tartja, hogy különbséget kell tenni az önálló és konstitutív m�faji 

szerkezet, illetve az önállótlan és kísér� funkció között, különösen azért, mert 

itt szinkretikus jelleggel van dolgunk – az irodalmi m� és a folklór cselekvés 

kombinálódik, amelyek hol kiegészítik, hol pedig helyettesítik a szöveget, meg-

változtatva a szövegkohéziót a rítus javára. Túl egyoldalú lenne, ha csak a szö-

vegekkel foglalkoznánk, és nem vennénk fi gyelembe a rituális cselekvéseket, 

ugyanis ezek az apokrif imák esetében gyakran egyenérték�ek a szöveggel. 
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Ezt a kérdést is vizsgálta Jauss, emellett további alcsoportokat állapított meg a 

középkorra jellemz� 4 osztályozási séma mellett: 1) a beszéd különféle meg-

nyilvánulásai, 2) a stílus különféle realizációi, 3) a kifejez�eszközök különféle 

realizációi és 4) a tárgyak különféle realizációi (vö. Jauss, 1988, 166, 169, 171, 

187.; Kuhn, 1959, 7.). A m�faji problémákat más, az apokrifekkel foglalkozó 

tudósok is érintették, mint Adamik (2008, 173–190.), Pesthy (2007, 238–239.), 

Schneemelcher (1959, 4, 7, 50.) vagy Tóth (2008, 148–166.). A  felsorolt 

szerz�k sokrét� kutatásaikban az apokrifek m�faji határait vizsgálták. Arra a 

kérdésre keresték a választ, mi is az az apokrif, és erre sokrét� választ adtak, 

ahogy azt maga az anyag is kívánta. Pesthy az apokrifek, homilíák és az átdol-

gozott biblia vizsgálata mellett a szentírás körüli m�fajokkal is foglalkozott, és 

ezt a kérdést vitára bocsátotta. Mindhárom fent idézett kutató valamennyire 

Schneemelcher meghatározásából indul ki, aki megpróbálta meghatározni az 

apokrif fogalmát és határait. Végül arra jutottak, hogy minden, ami az adott 

történelmi korszakban nem illeszkedett a kánon keretein belül, de egyházon 

kívüli közegben használatban volt, apokrifnek tekinthet�.

A  fent említett példa Ciprián imádságáról azonban újra felveti az apokrif 

és az apokrif imádságok fogalma változékonyságának kérdését, illetve e jelen-

ségek kanonizálásának kérdését is, hol elfogadják kanonikusként, hol pedig 

kivetik az elismert m�vek listájáról, ami általános gyakorlat volt a középkorban 

az „Indexek” tanúsága szerint.

Egy másik tény, ami felveti az írott apokrif imádságok m�fajának kérdését, 

az az évszázados hagyomány Bulgáriában, hogy a személyes imádságokat 

papírra írják, majd a kolostor vagy templom látogatásakor ezeket a cetliket 

beteszik a csodatev� ikonok melletti falrésekbe, azzal a céllal, hogy a szent tel-

jesítse az imádkozó kérését (saját gy�jtés). A Szt. Mina-kolostorban (Obradovci 

falu) a szent ikonja alatt még egy kis ládát is elhelyeztek, ahová az imádkozók 

bedobják a leírt kívánságokat. Ugyanez fi gyelhet� meg a rilai kolostorban is, 

ahol a hív�k a Rilai Szt. Iván sírja melletti forrás szikláinak nyílásaiba teszik 

imáikat. Doboz az imádságoknak a szófi ai Orosz templomban is van, Szt. Sze-

rafi m Szarovszkij sírjának a helyén. A Pomorie városban található Szt. György 

kolostorban máig is beteszik az apokrif imákkal teleírt cetliket a templom jobb 

oldalán látható szent csodatev� ikonja melletti résekbe. A szentr�l azt tartják, 

hogy patrónusünnepének el�estéjén megjelenik fehér lovon, megfürdik a ko-

lostor fehérmárvány szent forrásmedencéjében, és meghallgatja a hív�k imáit. 

Ezután elhagyja a kolostort, megajándékozva a nyomorékokat és a betegeket 

ép kezekkel és lábakkal. Róla beszélik, hogy vaslába van, ezért segít minden 

ízületi megbetegedésben szenved�nek. Az ünnep el�estéjén a templomban 

alvók azt mesélik, hogy éjfélkor hallották, hogy jön, lova patkói dobogtak a 

kockaköveken, majd megfürdött a forrás vizében. Ezután elment, a víz pedig 

átváltozott, szenteltvíz lett. A következ� napon a betegek megfürödtek a vízben, 

ahol Szt. György is fürdött, és hitték, hogy meggyógyulnak (saját gy�jtés, Szt. 

György-kolostor, Pomorie).

Szt. Pantelejmon ikonja el�tt imádkoznak egészségért úgy, hogy fi gurális, 

a  beteg szervet (vese, láb, emberalak, bivalyfogat, ló, szem, kéz, szív, gyer-

mekalak stb.) ábrázoló, ezüstb�l készült kis tárgyakat hagynak templomi ado-

mányként abban a reményben, hogy meggyógyulnak. A helyi lakosok között 
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létezik az a szokás, hogy ha valaki megbetegszik, a  beteg szerv közelében 

viseli a megfelel� ábrázolást 40 napig, ez segít a gyógyulásban (saját gy�jtés, 

Szozopol, Szt. György-templom). Ezek a jelenségek teljesen beleillenek a népi 

vallásosság hagyományába, amely gyakran vesz fel gyakorlatias, amulett jel-

leg� formát. Emellett azt is látjuk, hogy az imádságnak hány megnyilvánulási 

formája lehet, és hogy tárgyiasulhat egy fogadalmi amulettben, amely egy 

adott testrészt ábrázol.

Ezen jelenkori imádságok m�faji kérdései összekapcsolódnak az apokrif 

szövegcsalád bels� funkcionális egységével, mint az apokrif imádság, a  jós-

könyvek (amelyek a meteorológiai kalendáriumokkal vannak kapcsolatban), 

az apokrif kérdések és válaszok, amelyek találós kérdéseket is tartalmaznak. 

Ezek nem annyira m�fajilag determinált, mint inkább funkcionális és tematikus 

egységek. Egyértelm� – írja Petkanova –, hogy az apokrif imádságokra a m�-

faji meghatározatlanság jellemz�, az igen nagy változatosság, számos esetben 

m�faji szinkretizmussal. Ez a tény bizonyítja, hogy ezek a szövegek a pogány-

ság és kereszténység, illetve a folklór és az írott irodalom keresztez�désének 

eredményei (vö. Petkanova, 1976, 34.).

A bolgár apokrif imádságokat tekinthetjük sajátos szintézisnek a népi ke-

reszténység és a bolgár ráolvasások folklórmintái között, amelyekre a vallásos 

népdalok és a karácsonyi áldások is komoly befolyást gyakoroltak. Ez végig 

jellemz� marad több évszázados történetük során, és megválaszolja a m�faji 

sokféleség kérdését, illetve a különböz� m�faji formákét, amelyek az apokrif 

imákkal kapcsolatosak. Érdekes, hogy számos magyar, illetve délszláv apokrif 

imádság sokkal közelebb áll a bolgár vallásos és karácsonyi népdalokhoz, mint 

magukhoz a bolgár apokrif imádságokhoz. Ennek valószín�leg az az oka, hogy 

a bolgár imádságok nagy része prózai, míg a többi említett népé inkább a köl-

tészeten alapul, és a középkorban folyamatosan énekelték és szavalták �ket.

Szívb�l gratulálunk Napút-díjas kedves szerz�nknek, Kiss Annának Kossuth-díja, 

konzulens barátunknak, Szakolczay Lajosnak márciusban átvett Széchenyi-díja 

alkalmából. Méltó helyen a m�vészeti s a tudományos tevékenységért adott két 

magas állami elismerés. (A szerkeszt�ség)


