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A moldvai csángó archaikus népi imák képei 
 

1. A reggeli imavégzés rítusait megjelenítő képek és keleten feltűnő égi látomás (K:01) 

 K:01 „Én felkelék én ágyamból, / kimosgyogyám büneimből, / én kimenék én 

szentséges ajtóm elejibe, / feltekinték én magas menyékbe” (Klézse) 

 K:01 „Én felkelék szép piros hajnalba, / én felkelék szép piros hajnalba. / Én 

megmozsgyám minden büneimtől, / én megmozsgyám minden büneimtől. / Megtörölköddzém 

aran kendezővel, / megtörölköddzém aran kendezővel. / Én kimenék z ajtóm elejibe, / én 

kimenék z ajtóm elejibe. / Nyitva látám mennyország ajtóit, / nyitva látám mennyország 

ajtóit.” (Lujzikalagor, énekelt szöveg) 

 

2. Mennyei látomásban feltűnő gyermek Krisztus (K:02) 

 K:01 „Nyitva látám mennyország kapuját, / s azon belől mennyország ajtóját. / K:02 S 

azon fejjel egy rengő bőcsücskét, / mellette van Anyám Szüzmárijám. /A lábával rengetgette 

vala,/ s a szájával mondogatta vala: / Alugyál, alugyál Istennek báránnya, /   mert te 

lettél világ váltságára./ Alugyál, alugyál, Istennek báránnya, / mert te lettél világ váltságára.” 

/ (Lészped, énekelt szöveg) 

  

3. A pénteki kereszthalálra való emlékeztetés (K:03) 

 K:03 „Ma uram péntek, / annak es a napja, / Krisztus mene kénjára, / kénján esék 

esettye, / öt méljséges szent sebe,/ kiből kifolj drágalátos szent vére.” (Forrófalva) 

 

4. A mennybe való bebocsátás megtagadása (K:04) 

 K:04 „Mondja a lélek, erejsz bé, / nem eresztlek, mert meg vajok kötözve, / hét fő 

bünös vétkekvel.” (Szerbek) 

 

5. A lélek mennybejutásának képei (K:05) 

 A. A leggyakoribb változat („alapváltozat”) a következő képekből áll: 

 Az első szövegegység (K:05a.1.) a lélek halál előtti készenléti állapotára utal: 

K:05a.1. „Beteg a test, kész a lélek.” (Klézse, P.J.*) „Beteg a test, örvend a lélek” (Pusztina, 

L.J.) „Beteg a test, kész a lélek, / készen várják” (Klézse) 

 A második szövegegység (K:05a.2.) azt fogalmazza meg, hogy a lélek égi útját 

mennyei zene (orgonaszó) kíséri: 

 K:05a.2. „Orgonánok három ága, / mennbe hallik hangosszága.”  (Bogdánfalva) 

 K:05a.2* „Koronámnak három ága, / K:05a.2* mennyországnak magossága, / 

K:05a.3a nyiccs kaput Márija, / K:05a.3a nyúccs kezet angyal! / K:12a Szép piros hajnal, / 

K:12a hol a Márja nyugudjék, / K:12a az Úr tölle születék, / K:12a pokol tölle töreték.” 

(Pusztina) 

 A harmadik egység fohász Máriához és az angyalokhoz (K:05a.3.), hogy az érkező 

mennyei örök vendég előtt nyissák meg a mennyei kapukat. A mennyei örök lakás „belül 

irgalmas, kívül kegyelmes”. 

 K:05a.3. „Nyújts kezet, Bodogságos Szüzmárja, / nyiss kaput, angyal, / mü es menjünk 

elé az Ur szinye látogatására, ámmen.” (Klézse) 

 K:05a.3. „Nyissz kaput, Mária, / nyúcs kezet arkangyal, / hogy mehesszünk Úr sínnek 

[=színének] a látogatászára!  K:05a.3a Hol készitik az arannyosz házat, / belül irgalmasz, 

/küvül kegyelmesz.” (Bogdánfalva) 

 A negyedik rész a mennyei aranyos fogadóház (templom, kápolna, ház stb.) belsejét 

látomásos képekben jeleníti meg (K:05a.4.): 

 K:05a.4. „...Négy szegibe négy angyal , / közepibe egy ótár, / ótár előtt aranyszék” 

(Szászkút) 
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 K:05a.4. „...közepibe szent ótár, / szent ótáron szent level, / négy szegibe négy angyal, 

/ közepibe arkangyal.” (Lészped) 

 A lélek mennybejutását megjelenítő képsor itt ismertetett változatának van egy 

rövidebb, ugyancsak állandósult formája is, amikoris a halálra készülő lelket vigadozó 

angyalok (szentek) vezetik be az örökös boldogságba: 

 K:05a* „Kész a lélek, beteg a test, / készen várják a mennyei szent angyalok / a 

megüdvezült lelket. Ámment.” (Pusztina) 

 Teljesen egyedi, mágikus szemléletet tükröző képsor haldokló melletti énekelt 

imában: K:05a** „Jőjjötök, jőjjötök, andzsalak, / jőjjötök, jőjjötök, andzsalak, /  

könnyöbbisszitek meg e lelket, / könnyöbbisszitek meg e lelket. / Kennek nisenek bűnei, / 

kennek nisenek bűnei. / De mük vadzsunk nagy bünösszek, / mük vadzsunk bűnösszek. 

(Szabófalva) 

 B. A mennyei örök hazát jelképezi az a kőből készült templom (máskor: kápolna, 

monostor) is, ami a keletre (mennybe) való feltekintés után tűnik fel (K:05b). 

 K:05b „Hát ott vagyon fehér kőkáponya, / kűjjel arannyos, belől irgalmas.” 

(Pusztina) 

 K:05b „szép fehér monosztorkát láték. / Kühül arannosz, / belől irgolmosz” (Kelgyest) 

 C. Mint előbb már utaltunk rá, az „Az én házam Szent Antal...” kezdőformula-szerű 

sor (K:05c) után ugyancsak a mennyei aranyos vendégház belsejét jellemző képek (lásd: 

K:05a.4.) következnek: 

 K:05c „Az én házamba Szent Antal, / négy szegibe négy angyal, /   közepibe az ótár, / 

  az ótáron van egy levél, / levélbe tizangyal, / felmentek mennyországba” (Degettes) 

 K:05c „Páduai Szent Antalnak szent háza, /   négy szegibe négy angyal, / közepibe es 

szent ótár, / szent ótárba es szent levél, / szent levélbe egy ezer őrző angyal.” (Klézse) 

 A szimbolikus képi egység tartalmi változatának tekinthető az a kép is, amelyben 

fohászként hangzik el a mennyei örök városba való eljutás vágya (K:05d): 

 K:05d „Ó, paradicsomi kegyes szép hajlékába, / az Úristennek megszentelt várossába, 

/ kérlek, én Uram s én Istenem, / engedj utat nékem a magos mennyországba, / hogy az én 

lelkem vélled részesedjék, / és az örök boldogságban nyúgudjék, ámment.” / (Lészped) 

 

6. Égi misét hallgató angyalok (K:06) 

 K:06 „Zsengitik a menyországba, / kidzsülnek e szentandzsalok e szenteplomhoz, / 

kihallgasszák e szenmiszét” (Szabófalva) 

 K:06 „Mennyországba csenditének, / az angyalok kigyülének, / arangyos misét 

mondának, ámen.” (Szászkút.) 

 K:06 „Menyországba csenditének, / az angyalok elmenének, / arany misét 

hallgatának. / Szent Péter Szent Pállal misét mond vala / Jézus Krisztus átol, áment.” (Újfalu) 

 K:05c „Az én házamba Szent Antal, / K:05a.4 négy szegibe négy angyal, / közepibe az 

ótár, / az ótáron van egy levél, / levélbe tizangyal, / felmentek mennyországba, / K:06 

szenmisét csenditettek, / szenmisét hallgattak.” (Degettes) 

 

7. Krisztus a keresztfa gyümölcse a mennyei templom létrejöttének záloga (K:07) 

 K:06 „Sengitének menyországba, / kidzsülének ez andzsalak, / kihallgasszák e 

szentmiszét, /  K:07 kimenének e Kálvári hedre. / Uljan szip dzsümülccsel fa leveledzik, / 

arandzs virvel felvirágăzvă, / Krisztusz urunkval megdzsümülsözve. / Elmenének e Krisztusz 

házáhaz, / Krisztusz háză arandzsasz!” (Szabófalva) 

 K:07 „Kihágok a Kalavári hedzsre, / Kihágok a Kalavári hedzsre, /látok a 

dümülsöket, / látok a dümülsöket, / kivirágozva kilevelezve, / Kivirágozva kilevelezve. / Szent 

misze felvirágozva, / futatatt aranyból, / szent misze felvirágozva / futa[ta]tt aranyból.” 

(Szabófalva) 
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8. Gyász-jegyekkel székében ülő istenség vagy szent (K:08) 

 A gyász-jegyek paradigmasora a moldvai szövegekben: 

 → székében ülve, kertben, mennyei templomban/házban, „az égben”, „néz az égbe”, 

sírva, könnyét hullatva, „szeme sír, lelke örvend”, vérét hullatja, térdig vérben, könyökig 

könnyben, “térdig áll a (álló?/érő) vérbe”, “büdös nyálakval esszeköpdösve”, „vas kescsükvel 

megcsabbodva”, „teste leeresztve”, létérdepelve, haja leeresztve, haja „vas rudakkal 

lecsíptetve”,  haja „vasláncsékval lecsíptetve”, szakállát szaggatja, arca lekörmölve, arca 

megizzadva, arca meghervadva, színe szomorodva, színe megváltozva, szíve szomorodva, 

ajka megkékülve,  feje meghajtva/leeresztve stb., „feje felfittyesztve/fennhagyva”, keze 

felfogva, „szákráment a kezibe”, rózsafüzérrel, lelke meghervadva, „szegi szent kedvit”, 

„szüve szegbe”, „szíve ürülve”, „szíve komorodva”, imádkozva, könyvből imádkozva, 

kezében könyv, értünk könyörögve, Pietà-kép, „szent fija láboihoz borulva”, „kilotában” 

(=hosszú fehér ing), „fehér bátisztába” stb.  

  

A. Kertben, székében ülő istenség gyász-jegyekkel (K:08a) 

 K:08a „Ne, hol ül a Boldogságos Szüzmárja, virágos kertibe, / szent arangyos székibe, 

/ szent arangyos haja leeresztvel, / szüve ürülvel, / keze felfogval, / jobb kezibe arangy olvasó, 

/ bal kezibe arangyalma!” (Kukujéc) 

B. Mennyei templomban (házban), székében ülő istenség gyász-jegyekkel (K:08b) 
 K:03 „Kénjából esettye, / K:05a.3c esettyiből aran teplon leve, / belől arangyas, / 

küjel irgolmas, / K:05a.4 négy szegibe négy arany kereszt van, / közepibe arany szék van. / 

K:08b Azon üle Boldogságos Szépszüzmárja felfogott kezivel, / könyve hullatval. / Értünk 

könyörögik. (Bahána) 

C. Az „Az én házam Szent Antal...” kezdetű szövegegységet követő mennyei látomás 

 K:05c „Az én házam Szent Antal, / K:05a.4 négy szegébe négy angyal, / közepibe szent 

ótár, / K:08c szent ótáron Úrjézus. / Úrjézusnak gyenge szinnye szomorodva, / piros vére 

kieresztve, / arangy haja leeresztve.” (Frumósza) 

D. Gyász-jegyekkel ellátott istenség a keleten feltűnő templomban (K:08d) 

 K:05a.4 „arany gyótár előtt arany karszékecske, / K:08d kibe Boldogságos 

Szüzmárija letérgyülvel, / feje lehajtval, / könyvei hullnak.” (Pusztina) 

E. Pietà-kép 

 K:05b „Én ott látám a szenteget, / K:05a.4 a szentégbe szentótárt. / K:08e Szentótár 

előtt vala egy aranyszék, / kibe benne üle Bódogságos Szüzmária, / öliben tartsa az ő áldott 

Szentfiát. / K:05a.3c* Ó, Jédus Krisztusom, / be szép templomot rakatál, aki belöl irgalmas, / 

küjjel arannyas!” (Bahána) 

F. Gyász-jegyek lokalizálás nélkül 

G. A keresztfán függő Krisztus gyász-jegyekkel (K:08g): 

 K:08g „Magos keresztfán meglátta / az ő szerelmes szentfiját / térgyig vérbe, könyökig 

könyübe, / szinye szomorodva, / szent feje szent veritvel (?)” (Szőlőhegy) 

H. Szent Borbála gyász-jegyei 

 K:08h „Szent Barbar az égbe, / térgyig érő vérbe, / könyökig e kenyübe, / z aran haja 

leereszve, / vasz rudakval lecsiptetve. /  K:11.3 Sz aki ezt eszte-régvel el tudja mondani, / 

K:11.4 a nem eszik bünbe.” (Trunk) 

 

9. Gyászoló kozmosz, gyászoló mennyország (K:09) 

  K:09 „Égen váró csillag / Sirni forduljatok, / Még a Nap es s a Hód es gyászba 

borujjatok, / Még a mennyeik es ne vigadjatok!” (Pusztina) 

 „Asszonyunk Szűz Mária elindula hosszú útra, / Utak megszomorodának, / Fennálló 

fák térdet fejet hajtának, / Égi madarak véres könnyet hullatának.” (Gyergyószárhegy, 

Güdüc)  
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10. A passió felidézése párbeszédes keretben (K:10) 

 A. A legösszetettebb szerkezetű, ugyanakkor a leggyakrabban előforduló változat a 

Máriához érkező Szent Lukács (ritka esetben valamelyik másik szent, például Szent János) 

párbeszédében (K:10a) jeleníti meg a passiótörténetet. A változat ideáltipikus szerkezeti 

képe a következő: 

 1. Az „odamene” szövegformulával jelzett találkozás (Mária–Szent Lukács) 

 2. Köszönés és válasz („Jó napot anyám, Mária!” „Isten hozott, Szent Lukács!” stb.) 

 3. Az evangélista kérdése Máriához („Mért sírsz, anyám Mária...?”) 

 4. Válasz („Hogyne sírjak, mikor harmadnaptól nem láttam... stb.”) 

 5. Tanács („Menj ki ajtód elejibe, / tekints fel napkeletre... mindjárt eléjő a te áldott 

szent fiad... stb.”)  

 6. A tanács megfogadása, eredménye: Krisztus megjelenése („Kimene... meglátá... 

stb.”)  

 7. Krisztus kérdése Máriához („Mért sírsz, anyám Mária?”) 

 8. Mária válasza („Hogyne sírnék, mikor harmadnaptól nem láttalak...”) 

 9. Vigasz, magyarázat („Ne sírjon, mert leszálltam a teremtett/fekete földre...”) 

 10. A passió részletezése („...két nap üldöztek, / harmadnapján megfogtak... stb.) 

 

A képi egység itt felsorolt részeinek mindegyikét tartalmazza az alábbi imarészlet: 

 K:10.1a „Odamene Szent István, Szent Lukács évángyélista: / K:10.2 Jó napot, anyám 

Mária! / Isten hozott Szent István, Szent Lukács évángyélista! / K:10.3 Métt sirsz, anyám, 

Mária? / K:10.4 Hogyne sírjak, hogyne sírjak, / mikor az én áldott szent fijamot 

harmadnaptól nem láttam! / K:10.5 Menj ki ajtód elejibe, / tekints ki magos Kálvár hegyre, / 

minnyáng eléjő a te áldott szent fijad, / térgyig vérbe, könyökig könyübe! / K:10.6 Kimene 

ajtója elejibe, / kitekinte magas Kálvár hegyre, / minnyáng eléjött az ő áldott szent fija / 

térgyig vérbe, könyökig könyübe! / K:10.7 Métt sír, anyám, Mária? / K:10.8 Hogyne sírjak, 

hogyne sírjak drága szent fijam, / mikor teljes harmadnapja, hogy nem láttalak! / K:10.9 Ne 

sírjon, anyám Mária! / Leszálltam az örök fődre, / K:10.10 két nap a zsidók üdöztek, / 

harmadnapján kőlábhoz köttek, / vas keccsükvel csabbodtak, / vas ostorval ostoroztak, / 

szembe-orrba vertek, / büdös nyálval töpdöstek!” (Pusztina) 

B. Szent Lukács a gyász-jegyekkel bemutatott Krisztushoz fordul kérdéssel 
(K:10b) 

 K:10.1b „Eljő jó ángyelionkám Szent Lukács s megkérdi: /  K:10.3 Mi dolog ez, 

Krisztus urunk, / siralmas kertedbe, / siralmas székedbe, / térgyig vérbe, / könyökig könyüdbe, 

/ s ugy imádkozol, / s ugy imádkozol! / K:10.4 Hogyne imádkójzak jó ángyelionkám, Szen 

Lukács, / ha ki vajok irval az atyám keziből, / s bé vajok irval a zsidók kezikbe! / K:10.10 

Három napig futassanak, / harmadnapra megfogjanak, / nagy Kálvária hegyre kivigyenek, / 

fakeresztre felfeszitsenek! / Tüz ostorval ostorójzanak, / büdös nyálval töpdössenek, / véremet, 

epémet feteke fődvel megitassák!” (Kalugarén) 

C. Mária és Krisztus párbeszéd idézi fel a passiót 

 K:10.1c „Eltálálă Szent Szip Szűzmárija. / K:10.3 Métt ülsz uljan szumurudottan, 

szent fijam?/ K:10.4 Hodne üljek, e Szentanyám?/ Súf jiduk nagypinteken nagy irászt 

küldinek, / rittam nadzsond akarnak súfalkadni! /  K:10.10 Brátfát keresztbe tedzsik, / vasz 

kironokvol felszegezzenek, / tüzesz osztorokvol ingemet osztorozzanak, / tüzesz kestyükvel z én 

testemet szabdalják, / rút nyálăkvăl töpdösszönök!” (Szabófalva) 

 

11. Imazáradékok (K:11) 

 Az imazáradékoknak négy, jól elkülöníthető szerkezeti egységük van: 1. Krisztus 

megbocsát az elszenvedett kínzásokért („de hagyjuk el, és engedjük el”), 2. elküldi Szent 

Lukácsot vagy Máriát a passió hírdetésére („menj el, Fiam/Anyám/Szent Lukács stb.”), 3. a 
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kegyelmi állapot elnyerésének feltételei (pl. „aki ezt elmondja este lefektibe, / reggel 

felkőtibe, / minden nap bár egyszer”, „ki ezt tudja, elmondja / az áldott szent pénteken 

háromszor” stb.), 4. a tulajdonképpeni ígéret: az imavégzés feltételeinek teljesítése révén 

elnyerhető kegyelmek (bűnbocsánat, illetve üdvözülés) részletezése („megjelelem halála előtt 

harmadnappal, / és velem lesz a paradicsomba”, „maga elmenyen a menyország ajtóját 

kinyitsa, / még a kicsi ujjába se hagyja meg a bünit”, „úgy megügyvezülik, / mind Jézus 

Krisztus a Kálvári hegyen a keresztfán” stb.) 

 K:11.1a „De azt hagyjuk el, én áldott szent anyám, / K:11.3 ki elmondja ezt az 

imádságocskát / este lefektibe, / reggel felkeltibe, / K:11.4 apját, anyját kiváccsa a 

purgátoriom tüziből, / és magának irgalmat, kegyelmet nyer az Uristen előtt / mennyben, 

ámment.” (Lészped) 

 

12. Hajnalban nyugvó Mária-kép (K:12) 

 A kép tartalmi elemei a következők: a hajnalban nyugvó Máriától születik az Úr, 

ezáltal a pokol eltörettetik, örül a mennyország, Isten szentjei dicsérik a megszületett 

istenséget. 

 K:12b „Hajnal, hajnal, pirosz hajnal, / kibe Márja elnyuguvék, / Urunk tölle 

születteték, / pokol tölle töretteték.” (Bogdánfalva) 

 

13. Kakas általi ébresztés és Grál-jelképiség (K:13) 

 K:13.1 „Első kakasszó szólitá a Márját: / Kejj fel, Boldogságos Szépszüzmárja, /  met 

elvitték e te áldott szent fijadat! / Keresztfára feszitték, / K:13.2 vérvel izzada, / vérvel 

cseppene, / odamenének az angyalkák felgyüték, / Krisztus elejibe vivék.” (Klézse) 

 

14. Hajnali égen repülő madár-képzet (K:14) 

 K:14 „Né, hol menen madárka, / de nem madárka, szárnyasz angyalka, / szárnya alatt 

kolozma, / kolozmába igaz hit, / igaz hitbe szent kereszt.” (Nagypatak) 

 

15. A teremtés–megváltás–üdvözítés hármas egységét tartalmazó képsor (K:15) 

 K:15a „Én Uram Teremtőm, / mikor ingem teremtél, / én Uram Teremtőm, / mikor 

ingem teremte, / szent lelkedvel szerettél, / szent véredvel megvájtál, / szent lelkedvel szerettél, 

/ szent véredvel megvájtál. / Fogadzs hozzám (!), Urisztenem! / Fogadzs hozzám, 

Urisztenem!” (Szabófalva) 

 

16. Az üdvözítő eukarisztia metaforái (K:16) 

 K:16 „Ó, evelen ostya, szép ostya, / tölled várom üdvességemet, / neked ajánlom az én 

bűnös lelkemet, áment.” (Degettes) 

 K:16 „Evelen ostya Uristen, / bizon Úrnak szent testye, / rózsaliliomszál szép virág” 

(Újfalu) 

 

17. Őrzőangyal-kérés (K:17) 

 K:17 „Ó, én drága édeszanyám, / rendell nekem három őrzsőangyalkát, / egy őrözzön, 

/ egy vezéreljen, / egy hirt adjon, hiétt (=amikor) mullon ki világból!” (Bogdánfalva) 

 

 

 

18. A haldoklót mennybe hívó angyali zene és a lélek felajánlása az angyaloknak (K:18) 

 K:18.1 „Hallod, filem, hallod, / angyalok zengésit, / hívat az Úrjédus / a lelki 

vacsorára! / K:18.2 Lelkemet ajánlom, / angyalok kezikbe, / hogy felvitessenek, / a Jóisten 

elejibe!” (Dormánfalva) 
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19. A „gyónás-vallás” elmulasztásának megvallása (K:19) 

 K:19 „Napok, napok, drága napok, / akik töllem eltőtetek, / gyónász-vallászt nem 

tehetek, / lelkemnek igasszágot nem keresztem.” (Trunk) 

 

20. A megvallott Isten „gyóntatott embere” (K:20) 

 K:20 „Hiszek egy Uristenbe, / bizam az Istenbe, / legyek én neki / gyóntatott embere.” 

(Pusztina) 

 

21. Az esti imahelyzet metaforikus megjelenítése (K:21) 

 K:21 „Én lefekszem én ágyomba, / minden testi koporsómba, / testem aluszik, / lelkem 

nem aluszik!” (Szitás) 

 

22. Esti defenzív fohász Krisztushoz és Máriához (K:22) 

 K:21 „Én lefekszem én ágyomba, / minden testi koporsómba, / K:22.2 nyugvó testem 

elnyugugyék, / a szivem el ne alugyék, / minden büntől eltávoddzék! / K:23b Ingem az angyal 

őrizzen, / szent keresztvel megjegyezzen, / Jézus maga velem legyen, / K:22.3 malasztnak a 

Jómárja, / légy lelkem ótalmazója!” (Onyest) 

 

23. Az esti imák mágikus védettség jegyei (K:23) 

A. A yelvi forma gyakran egyszerű kijelentés (K:23a): 

 K:23a „három andzsal a fejem felett, / edzs őrez, sz edzs nyugit, / harmadik ez igaz 

utra! / K:23e Kerüld, Jézosz, házomot, / állj meg ez ajtomba, / K:23a z aposztolok a 

zablakamba, / szent kereszt e fejemnél, / szent kennyic e száomba, / z Isztennek a nyugodalma 

az én testyembe.” (Jugán) 

Ugyanezek a mágikus védettség jegyek lehetetlenség elvű formulával (K:23a*): 

 K:23a „apostolok ablakunkba, / Jézus Krisztus, érejz (=őrizz) ajtonkba! / Z én 

házamba ezer angyal, / Feem felett szen kereszt, / szájomba szen kenet, / szivembe szent csepp 

vér, / K:23a* ki elveszi fejem felül szen keresztet, / szájomból szen kenetet, / szivemből szent 

csepp vért, / azok ártsanak énnékem, más senkise!” (Kukujéc) 

 

24. A Gonosz lehetetlenség elvű elhárítása (K:24) 

 A. A keresztségre való hivatkozással: 

 K:24a „Menj el, Sátán, ne késérj, / me meg vajok keresztelkedvel, / a Jóistennek 

megszentelt képibe, / meg vajok jegyezvel. / Ha nem hiszed, menj elejibe, / és megfelel az én 

képembe!” (Pusztina) 

 B. A fej szent általi megszállottságára való hivatkozással: 

 K:24b „Sátán, menj el mellőllem, ne késérgess, / van nékem fejem, fejem az Úrjézus 

Krisztus, / eléáll hejettem, megfelel képembe!” (Onyest) 

 K:24b „Ó, te gonosz Sátán, / mit késérgetsz te ingemet? / Vagyon nekem fejem, / fejem 

az Úrjézus, / menj el elejibe, / megfelel én képpembe, / szájjon bé az én szüvembe, / szentejje 

meg az én lelkemet, / erősisse meg az én szüvemet!” (Klézse) 

 

25. A „Minden lélek az Urat dicséri, én is őt dicsérem...” defenzív fohász (K:25) 

 K:23i „Őröjzetek, szent angyalok, / vírajszatak apastalak! / K:25 Minden lélek az Urat 

dicsiri, / én es azt dicsirem / este lefektembe, / reggel felkőtömbe. / K:23a Előttem Szépjézus, / 

hátam mellett három Márja, / körüllem ezer angyal, / K:23a* az ártson, vétsen, / ki ezt töllem 

elveheti, ámmen.” (Pusztina) 
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26. Felsorolást tartalmazó sztereotíp esti fohászok (K:26) 

 K:26 „Édes Jédusom, / őrözzetek meg tüztől, víztől, / hirtelen haláltól, / gonosz 

embernek szándékától, / ördögnek csalárdságától, de kiváltképend örök kárhozattól!” 

(Degettes) 

 Az elhárítandó fenyegető veszélyek fogalmi körei: 

 - Természeti kár, katasztrófa: „tűztül”, „víztül”, „az esszőktől”, „rossz esszőtül”, 

„égiháboroktól”, „kártól”, „éhségtől”, „dögtől”, „marha veszedelemtől”, „szélvészektől, 

jegektől, forgószelektől, kőessőktől, égésektől és más férgektől”, „fődingástól”/„fődrengéstől” 

stb. 

 - Betegség(démon): „nehesszigek[től]”, „minden rossz betegszigtül”, 

„betegszigek[től]”, „nyumuruszágok[tól]”, „hosszú betegségtől”, „minden testi és lelki bajtól” 

stb. 

 - Gonosz ember: „rossz embertül”, „rossz kéztül”, „rossz felesigtül”, „rossz ember 

szándékjától”, „gonosz embernek a szándékjától” stb. 

 - Ellenség: „pogánnak körmitől, kötelitől”, „pogánnak kezitől, kötejitől”, „rabságtól”, 

„rosszaktól, „a dusmánoktól”, „hadaktól”, „verekedéstől” (értsd: 'háborútól') stb. 

 - Veszélyt (halált, betegséget, kárhozatot) hozó idő: „hirtelenszégektül”, „hirtelen 

halálok[tól]”, „hirtelen véletlen haláltól”, „rossz óráktól”, „szerencsétlen óráktól” stb. 

 - Kísértő gonosz, bűn: „ördögnek incselkedisitől”, „ördögnek csalárdjától”, „ördögnek 

hatalmától, csalárdságától”, „minden halálos vétektől”, „halálos vétektől”, „kiváltképend örök 

kárhozattól”, „kárhozástól” stb. 

 - Isten haragja, büntetése: „Szent Fességje haragjától”, „Isten haragjától” stb. 

 - Lelki természetű bajok: „kétségben eséstől”, „szomor[ú]ságtól”, „szégyentől” stb. 

 

27. Rögtönzés jelleget mutató kérések, fohászok (K:27) 

 „Jézus Krisztus légy velünk, / azt mit kérünk, adj nekünk, / ez világon kenyeret, / más 

világon örömöt. (Gajdár) 

 „Uram Jézosz Krisztosz legyen velünk, / amit kérünk, adja nékünk, / mennbe legyen 

örömünk, / sz fődön legyen kinyerünk!” (Bogdánfalva) 

 

28. Imafelajánlások (K:28) 

 K:28 „Elajánlom ezt a keves imádságot / Szüzmárja tiszteletire, / Jézus tiszteletire, / 

az én bűneim bocsánattyára, / lelkem boldog feltámadására!” (Lárga) 

 Az istenség szenvedése áldozati jellegű, megváltó erejű. Az imafelajánlás ezt a 

megszerzett isteni erőt kéri: 

 K:28 „Én felajálom ezt a keves imádságomot / az Úrjézus szent sebeiétt, / hóttyaimot 

vigye bé az ő szent országába!” (Lészped) 

 

29. A hálaadás szövegformulái (K:29) 

 K:29 „Én Istenem, hálákat adok Szentfelségednek, / hogy felvirrasztottál az mái 

napra, / egésségvel magunkat, marhánkat, / életünket, minden hezzánk tartozónkot” (Onyest) 

30. Himnikus dicséretet tartalmazó akklamációk (K:30) 

 K:30 „Dicsirtessék Atyaisten, / dicsirtessék Fiuisten, / néked es Szentlélekisten, / 

Szentháromságband Egyisten!” (Pusztina) 

 K:30* „Ó, édes Jézusom, / én veled élek, / én veled halak. / Ha akarc, élek, / ha akarc, 

halak, / minden napad én vagyak.” (Lujzikalagor 


