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Imavégzés a csángó hagyományos kultúrában 

(vázlat) 

 
 

Szemléltetés: 

A) Az ima élettere. Imafüzérek 

- Az állandó ima igénye 

- László Erzsébet, Pusztina, ima munka közben (FD 30.)  
22. Bosztánvágás közben: „Hol vagy Názáreti Jézus Krisztusom...” „Ha valaki csodát akarsz keresni Szent Antalnál...” + 

arch. imafüzér 28. „Mennyországba csenditének...” (istállóban, munkavégzés közben) 31. „Gyónom...” „Hiszek egy...” 
Imádkozás halottakért. 42. Tízparancsolat répavágás közben. Úrangyala (borjúetetés közben). 

- Szitási aszonyok vallomásai az imádságról – 11 perc (2: 20–30)  

a) Rotár Mária, Szitás (FD 02: 22.30−36.) – Az ima mint megszokás, kötelesség, hit. Ima 

Máriához („földi édesanyánk”)  
22.30. „nehézségjeim”, „elzavartak”, „ezt érdemlettem meg”, „ezt a keresztet el kell viselni”, „hálálom a 

Jóistennek”, „az olvasót a kezembe vettem, könnyeim hulltak”, „vótam megijesztegetve es, de Szüzmárja ott van velem”, 

27.: „orvoshoz üres kézt”, 28: „boldognak érzem magamot”, búcsúk, templomok, „a betegséget el kell viselni tiszta szüből”, 
„ a nehezséget es ugy kell vinni mint az örömet”, „a Jóisten közél van”, 30: „tehénkém volt”, „az én saját gyermekeim es 

féltek tőlem”, 33: „szalasztom el a gondjaimot”, „ojan hejábavalóságokot [gondolok]”, „aluszom belé az imádságba”, „nem 

tudom azt mondani, hogy sokat imádkozom”, „meg es unom hallgatni es”, „beszélgetek a Jóistenvel” Munka közben. 36.30. 
Az ima nyelve magyar vagy román. 

b) Jancsi Ilona, Szitás (FD 02: 08–17,30) − Liturgikus imafüzér 
08.00 Imák tanulása a családban 09.00 Imádkozási alkalmak: mosakodás után (J. I.) Gyerek büntetése. Miatyánk, 

Üdvözlégy, Hiszekegy, Gyónom, Tízparancs, Szeretetből indulat („Hiszem és vallom azon szent hitet...”), Reménségből 

indulat, Töredelmességből indulat, Istennek hív szent őrzőangyala, Felajánlom testemet, lelkemet („...tűztől, víztől...”) 17.00 

Imatanulása: magyarul v. románul. 

- Közös ima: Szőlőhegy, Gál András deák és felesége (FD 05: 55.20−60.00) 55.20−56.00:  Úrangyala 

végzése Gál András lakásán. Ima a halottakért. „Most segíts meg, Mária!” „...Hol betegség kínja nagy...” 60.00. 

Keresztvetés a szentkép előtt. 

 

B) A mágikus imavégzés Ráimádkozás, ráböjtölés.  

- Lükő: Jugáni ráimádkozás, feketeböjt (FV 06: 0.55.40−1.01.00) 

- Ráimádkozás és ráböjtölés Pusztinában, Bullák Katalin (9’) (FD 08: 8–13) 

- Áldozatként való felajánlása: LE, Pusztina (FD. 9) 37.30.-től  

- Viharban: Pusztina, Bullák K., „Elindula Szent Margit asszon...” – FD 08: 31.40−33.40  

- Pusztina: László K. ónöntése (FD 11: 0.56−1.02)  
„Hova indultál...” (másodszor), Dicsőség, Hiszekegy 56.20. „Én imádságot mondok.” „Hát hogy legyen vétek?” 

56.16: „Há megfizetik!” „Egy oka bornak az ára.”56.40. „Mejjszurulástól” való olvasás: A gyermek megigézése. 

Szépasszonyok. Védelem. Fokhagyma, zsír, eleven és holt szén használata. „A kórházba csak kénozzák penicsilinával” 

00.40. „Hova indútál, hova indútál, te kicsi szánko, te nagy szánko...?” 

 

Az ima célja 

o túlvilági 

 üdvözülés („vajon miért is élünk, ha nem imádkozunk”, „meg kell 

gondoljuk, hogy még meg kell halni es”) 

„Hát lehet, hogy ne végezzem? [...] Hát nem az egész hattuk el, met 

még meg kell gondojjuk, hogy még meg kell hajjunk es. [...] Én 

megtanultam vót, s én végzem, én mondom. [...] Kell mondani.” 

(Szőlőhegy) 

„Most ugye a szép imádságokot s a szép kéréseket elé kell venni, me 

nem tudjuk, mikor meghalunk, hova kell menni! Hova vagyok érdemes, 

hogy menjek. Met ott két felé van az út: menen jobbra, menen a Jóisten 

keze alá – menen jobbra, menen pokolba.” (Bahána) 

 bűnök bocsánatáért 

 bűnösökért, mások bűneiért (keresztényi kötelesség) 

 ima a halottak lelki üdvéért 

„Adósok vagyunk, értik imádkozunk. Met ők értünk nem tudnak. Csak mü 

ha kiszabaditsuk őköt onnan, ahol vannak. Nem? Met ki tudja, hova érünk. 

Nem tudjuk. Méges azétt jó az imádság, met ha a purgátoriomba vagy, 
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akkor szabadit az imádság. Tátám meg van halva, mámám, s osztán az 

idegenyekétt es, beléhozom az egésszet. Én nem nyugszom, csitilok 

(olvasok), imádkozom, de rományul.” (Diószeg) 

o evilági 

 kérő-, hálaadó stb. imádságok („nem birom megköszönni”)  

 lelki béke („ha imádkozom, nem álmodok rosszat, ojan linistiltan 

aluszom el”) 

 ördögi kísértés ellen 

„[...] Ezt édesapámnak az anyjától. Lejányok vótunk, s este tanyitott: – 

Szent kereszt, szent kereszt, légy véllem, / ezer angyal körüllem, / senki ne 

legyen előttem! – Azt mondta imádkozzunk, hogy ne lejen a rossz. 

Akárhova mensz, s az úton es imádkozol, s még vajegy keresztet vetsz, 

akkor a gonosz nem jő elé. Ne féjjünk az úton, vaj este, vaj ne ámodjunk 

csúnyát.” (Ripa) 

 szükséghelyzetekben (betegségben, viharban, haldokló mellett, 

veszélyhelyzetben, ínségben) („hogy apátok ne vesszen el a 

háborúba”, „hogy térjen jó útra a gyermekem”, „engem Mária meg es 

hallgat”) 

 

Az ima eredete 
 = Az égből származik, eredete isteni, az ember csak az isteneket utánozza, ha imádkozik: 

o A Miatyánk az Úrjézus imádsága 

o Az archaikus imák ígéretei égi hitelesítésűek (Mária, Jézus: „menj el, s 

hirdessed”) 

o Álomban, az égiektől tanult imák 

„A háborukor sokan vótak egy hejen. Nem tudott egy ember imádkozni, s 

kiment az erdőre. Egyedül ott imádkozott, s akkor elálmosodott, s elaludt. 

Mikor elaludt, látta Jézust álmába, s mondta: – Megtanyitlak egy imádságra. 

–  S mondta az ember: – Nem tudok írást, nem tudom megtanulni. – De mikor 

eccer elmondta Jézus, az ember utánna mondta, s meg es tanulta. Azt 

mondta, hogy így tanulta meg. Álmába. Engem ő tanyitott.” (Gyimes, 

Ugrapataka, 1995. 90–91.) 

 

Az ima mint áldozati cselekmény 

o az ima áldozat: 

1. sacrificium (sacer + facere) = szent cselekmény   

2. lat.: zsértva, magy.: áldozat = ’lemondás valamiről’  

o az áldozat révén jogokat szerez az ember (G. Durand: az áldozat 

„kereskedelmi” jellege, R. Otto: „mysterium tremendum” a „majestas” előtt, 

M. Mauss–H. Hubert: „dühös hatalom” kezében vagyunk): pl. a túlvilág, 

halottak üdvözülése, a jövő (→ jóslás, gyógyítás) – Cél: az idő feletti uralom, 

Kronósz megjavítása: az elfogadott áldozat a halál halála (G. Durand) 

o Egyéb áldozati cselekményekkel kapcsolódik össze. Például: böjt – halotti tor, 

búcsús ebéd – búcsús zarándoklat, keresztút, „búcsúvivés” a határkereszthez – 

misemondatás – adományok, „pomána” – az imitatio Christi vállalása: 

archaikus imák, rózsafüzér stb.)  

o Az ima felajánlása (oblatio) előírt rítus („elajánlások”: „úgy bévegye, mintha 

sokat mondhattam volna”) 

o az áldozat bőkezűsége: az állandó ima igénye („Szüntelenül imádkozzatok!”) – 

Az imafüzérek kérdése: A liturgikus imafüzérek darabjai, a liturgikus imák 
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sorrendje: Miatyánk– Üdvözlégy– Hiszekegy– Gyónom Uramisten–

Tízparancs–Ötparancs–Hét szentség–Hét főbűn–A szentgyónás részei–Az 

Oltáriszentséghez való négy szükséges dolog–Négy végső dolog– 

Töredelmesség 

o A tisztaság igénye: a gyermekek áldozata 

o Az imaáldozat visszautasítása,  el nem fogadott imák (a tisztaság, a 

bűntelenség követelménye, a bőkezűség követelménye – pl. visszadobott 

áldozat Somlyón, keresztút Somlyón)  

 

Az imavégzés gyakorlata 

o az állandó ima igénye (lásd előbb) 

„Pénteken es imádkozom s esténként mikor fekszem le. [Reggel is?] Reggel, s mikor 

menyek, még akkor es mondom. [Ha dolgozik vagy az úton megy?] Ha egyedül menek, akkor 

mondom. Ha menek valakivel, akkor nem még... Tanácsolunk aval.” (Újfalu) 

„Mikor mejek ki az erdőbe, met hozok ágat, hogy tegyem bé a tűzbe, akkor es 

elvégzem. Meddig mejek ott ki.” (Szalánc) 

„Regvel es, s este es. [...] Most es avval vótam, meddig bé nem mentem a kertbe.” (ti. 

a beszélgetés megkezdése előtt imádkozott az udvaron) (Onyest) 

„Ha menek valahova az uton, s nincs üdőm itthon elmondani, akkor mondom az uton 

es. A Jóisten béveszi akkor es. De nem mondom olyan nagyon, hogy hajja valaki s mondja: 

−Hát számodol ez az asszon, s menen! − Há mondom magamba.”  

„Mondom, mondom. Este es, reggel es. Az úton menek a téjvel, s akkor es mondom.” 

(Szitás) 

(Egy házaspár így nyilatkozik erről:) „Háromcor e napba elmondom! − mondja a 

feleség. − Legkevesebb három rendet! Ne, itt van a nyakamba! [Ezt mikor tudja maga 

háromszor elmondani?] Minden közbe. Az uton es elmondom. (A férje hozzáteszi:) Az uton es. 

Nekem a kezemből nem esik ki. Há mi segit engem? Egy esfert (negyed) órába készen van! Én 

indulok ki dologra, s mig kiérek a hedre, menek a vonatra régvel bé négy órakor, én mondom 

el ki hegyre. Délkor még elmondom, s este mikor fekszem le, még elmondom. [Ott Bákóban is 

elmondja, ahol bent dolgozik?] Há hodne! Há hodne! [Ha nem hallja a harangszót akkor is?] 

Há nem kell harangszó! Én nezem az órát. Van órám, nezem, s kész. Ez az. A Jóisten jobban 

segét. Én számát vetem, hogy segét.” (Csík) 

o a profán és szent egysége az imavégzésben (pl. munkavégzés közben, 

gyermekek imára tanítása büntetéssel) = a Szenthez való meghitt viszony (P. 

Burke) 

o a lelki odafigyelés („nem sokat, de jól”, „az Istenke megbocsássa, hogy még 

aluszom belé“) 

o a közösségi imavégzés igénye (templom, társulatok, család stb.) 

o az énekelt ima (gregorián liturgikus imák, apokrif népi imák) 

 Szent Ágoston (kétszer imádkozik, aki énekel) 

o az imavégzés kiemelt helyzetei 

 reggeli ébredés és felkelés 

 harangszó: hajnali, déli és esti harangszó 

 az étkezés kezdete és befejezése 

 az éjszakai nyugalomra térés ideje 

o az imavégzés ritualizáltsága: 

A. Kapcsolódó rítusok: 

 Pl. keresztvetés, közös térdeplés, házioltár előtt (ma csökken a 

ritualizáltság mértéke) 
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 A napkultusz nyomai: arccal keletnek, arccal a Nap felé (ritkábban 

templom felé) 

 Szöveg és rítus egysége („felkelék én agyamból”, „kimenék ajtóm 

elejibe”, „feltekinték napkeletre”, „kimosdódám bűneimből”, 

„megtörölködzém arany kendezőmvel” stb.) 

B. A szöveg maga mint rítus: 

 = A nyelv kommunikatív, fogalomalkotó funkciója háttérbe szorult, a szöveg 

mechanikusan működik. E. Leach például 1966-ban ezt írta: „Nem úgy van, 

hogy a szó és a rítus két különböző dolog. A szavak kimondása önmagában 

rítus.” 

 szövegromlások („így tanultam, így mondom”) 

 mechanikus szövegmondás (pl. nem tudják folytatni, ha elakadnak) 

 értelmetlen szövegek (pl. magyarul már nem tudó személyek magyar 

imái) 

 

Az imák hagyományozódása 

-A hosszú távú memória az orális kultúrákban 

„Kétségtelen, hogy a szövegek rögzítésének volt egy írásbeliség előtti módja, 

amely az írásbeliséggel sem szűnt meg teljesen. Ez a mód az emlékezetbe 

vésés, a hosszú távú memória.” (Péntek J.) 

a. a tudást kötelesség továbbadni (megtanítani másokat keresztényi 

tett – vö. gyűjtési szituáció: „El ne felejtsélk ezt soha!” „Ha én 

meghalok, ezek elvesznek.” – Csak románul tudó gyermekeknek 

tanított imák) 

b. a memorizálás technikái (előremondás, együttmondás) 

c. büntetési formák (étel megvonása, meztelenség, testi fenyítések: 

„pujszem”, „gyiókacs”, feltartott kézzel való ima) – Ez is 

ritualizált! 

„Mámánk még ütött, kujakolt. Csapott ki a kapun, hogy tanoljunk, 

me nem tudtunk. S muszáj vót megtanoljuk. [...] Aoleu! (Jajajaj!) Még 

sórén es saptak ki a kapun! Vetkeztettek le!] Vótak a béjtik, amivel 

köttük fel a fusztát, s hogy ne vetkeztessenek le, megbogoztuk 

háromszor-néccer azt a béjtik[et], hogy ne tudják kiódni. De mindcsak 

kiótták s elcsaptak! ... Azétt, hogy tanójjuk meg.” (Szászkut) 

„Mámókám sitett kenyeret, sitett egyiket-másikot, aggyig meggyig 

le nem térbeltél, hogy elmondjuk az imádságot, nem hagyott hogy 

megkóstojjuk. […] Nem adtak jó gunyát (ruhát) nekije... Verték meg... 

Letérbeltették pujszemekre, muszáj vót imátkozzék erővel.” (Trunk) 

„Pujszemre! S még egy-egy döngöt es adtak az ódalunkba, me 

nohát... ugy tanol meg a gyermek.  Me lássa-e, a biciklin es: míg a 

térgye nem túros vaj a könyöke, addig nem tud megtanolni biciklivel 

menni. […] Aszondja, hogy a ki nem imádkozik, az nem kell egyék es. 

Met ojan szükség az imádság es, mind az étel. S akkor osztán muszáj 

vót... S ez szükség es, meg es kellett tanolni ezt! Hamarébb az 

immádság, s osztán a vacsora!  De jó vót hogy megtanyitott, met erre 

szükségünk vót. [Térden imádkoztak?] Igen, amikor küssebbek vótunk, 

de osztán megnőttünk, s szégyelltük letérgyelni.” (Szitás) 

d. félhivatalos egyházi tanítás (elsőáldozás, bérmálkozás, házasság 

előtti „kézfogó” stb.) 
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„[Ha nem tudta az imádságot] ...nem tudott menni gyónni! Ha 

nem tudott imádkozni, neki nem adtak úrtestet! Ha vót bérmálkozás, 

akkor nem bérmálták meg. Most es úgy van nálunk. Ha nem tud, nem 

bérmálják meg, nem áldoztassák. [...] Ha egy ojan diák vót, hogy 

tanyitotta, s nem akarta meghallgatni, még meg es csapta jól, hogy 

verje belé a fejibe.” (Bahána) 

„A misének vége vót, s odaki tánc vót. A mások futtak ki 

táncolni, de nekem a hajamot megfogta, s vissza. S akkor ojant 

rittyentett egy levelvel rijám, hogy azt gondoltam, minden hegyen búcsú 

van! A levelfilek kiszakadtak, ojant húzott a fejemre. – Há mi? Há jő a 

fileden a tanolás? Vissza! La loc! – Úgy jöttem vissza, mind a bárán.” 

(Újfalu) 

 

 

A szöveghagyomány eredete, az imaanyag keveredése 

a.  Archaikus népi imák (középkori orális közköltészet) 

b. Liturgikus imák, katekizmusszövegek (vegyes eredet) 

- a Csángó Miatyánk (névelők hiánya: „ki vagy mennyékbe” 

„szenteltessék te neved, jöjjön te országod”, latin tükörfordítások: „élő 

kenyerünköt mendennapiját”, igeragozás: „adjad nekünk ma” „legyen 

te akaratod”) (Csűry Bálint, Mohay Tamás) 

c. A középkori himnuszköltészetből származó imaszövegek (pl. Már 

megvirradván..., Mivel már bésötétedett...) 

d. Gregorián dallammal énekelt liturgikus imák (latinul is!) 

a. Barokk kori imák 

b. Improvizatív imaszövegek (fohászok, „elajánlások”) 

Az írás és az ima viszonya 

a. Az intelligencia az orális kultúrákban 

b. Az írás az emlékezet segítője: a memorizálás kényszere csökken 

 Moldvában megkésettség e tekintetben is: analfabetizmus. 

 A kutatás tárgya: az orális kultúra 

 Írásbeliség: csak a deákok és utódaik körében (pl. népénekek, 

Cantionale Catholicum) 

a. mágikus írott szövegek (könyv, „Káncionál” felértékelése, 

profanizálástól óvott szent könyvek)  

 

Mágikus célú imavégzés (ráolvasás, ráimádkozás, röböjtölés) 
a. Mágikus elemek az imavégzésben 

a. Mágikus imatanulás 

b. áldozati elemek  – pl. gyermek imája , visszautasított ima (Somlyó, ), 

mágikus célú keresztútvégzés, búcsújárás stb. 

b. A ráolvasás: szómágia. 

1.  Valódi ráolvasásások (mágikus szövegek) – A szómágia a szövegben is 

megfogalmazódik (pl. megtisztítás, elküldés, megsemmisítés stb.) 

2. Mágikus célú vallásos szövegek (pl. liturgikus imák, archaikus népi imák, 

értelmetlen szövegek) 

c.  A démonok: betegség- és vihardémonok (igizet, szentantaltüze, ijedtség, szánko, 

gelka, sárkány stb.), ördögképzetek (Ördög, Csalárd, Sátán, Gonosz stb.). A 

démon elküldése lehetetlen helyekre. A Szent és a Gonosz találkozása (Szent 

Margit-ima) 
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d. A tolvaj megkeresése, megbüntetése (a visszaforduló ima, átok – Vö.: „mert az 

átok helyet keres”) 

„Én akárhol átol birok menni, mikor ezket megmondom! S ha elmondom egyszer, s 

valaki csinált nekem valami rosszat, s elmondom erőből mint jó szüből, akkor az Isten 

megmotyissa,  hogy a vót-e, vaj nem! Csiál egy szemnot nekije. Vaj elvágja egy ujját... 

Csiál egy szemnot, igy ne! Nekem elvágták e káucsukomot e bicsiklétának, s aszontam: – 

Drága Jóistenkém! Adj annak egy szemnot, meljik csiálta ezt a rosszat nekem! – S nem tőt 

el három nap, s elvágta az ujját.  – Elvágtad a káucsukomot, na, látod-e elvágtad az 

ujjodot! – S há honnét tudod? – Hát én imádkoztam, s az Isten megmondta. – Nem való! – 

Ha nem való, akkor vágja el az ejémet!” –  De itt tiszta kell legyen! Tiszta kell legyen! 

Nem lehet, hogy elvegye másnak e dolgát, nem lehet semmit. Me ha elvettem valakitől, 

akkor nem valabil. De ha nem vettem el senkitől, akkor szigur vagyok, hogy akármi. Én 

nekem ellopták két bicsiklétámot. S imádkozni fogtam, s megfogtam a tolvajt! Megfogtam! 

Egyszer csak szembejött velem, s ojant mondtam ki nekije, hogy esszetalált a beszédünk.” 

(Trunk) 

e. A szimbolikus világkép egysége, „bizonyítékok”: 

a. szöveg és rítus egysége a varázslásokban (pl. gyógyítások, szerelmi 

varázslások, jóslások) 

b. az áldozati elem jelenléte a ráolvasásokban, jóslásokban, varázslásokban; a 

kötelező tisztaság követelménye és a visszaforduló rontás 

c. a keresztény szellemiség jelenléte: ráböjtölés, ráimádkozás 

d. a keresztényiesített mágia: a mágikus kényszerítés és a kérés képzetei 

összemosódnak hasonló funkciójú szimbolikus cselekvések: jóslás (pl. 

tolvajlás esetén)–jóslás „megcsináltatással” pl. rostaforgatás)–ráimádkozás 

(lehetséges szövegek: liturgikus ima, archaikus ima, valódi ráolvasás)–

ráböjtölés (fekete böjt)–fekete mise–átok (esetleg pappal) = mágikus 

kényszerítés különböző célzatú technikái  

 

Ima és identitás. A nyelvváltás jelensége 

a. Egynyelvűség a hagyományos népi kultúrában. 

- az egyéni imarepertoárok fogalma, imafüzérek 

b. A nyelvváltás fokozatai az egyéni imarepertoárokon belül 

 a liturgikus szövegek nyelvváltása (hivatalos egyház hatása) 

 az archaikus szövegek elfelejtése (Okok: 1. rendszerkényszer a 

már nyelvileg megosztott imarepertoárban, 2. szekularizáció, 3. 

a hagyományos kultúra szétesése) 

 az improvizált szövegrészek (pl. imazáradékok, fohászok, 

felajánlások stb.) hamarabb románosodnak, mint a 

mechanikusan mondottak 

  


