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Összefoglalás: 

 a moldvai csángók hagyományos vallásos mentalitásának általános 

jellemzői 

 

 
 a Szent közelsége, hierophániák 

- A vallásos ember törekvése, hogy szent univerzumban éljen, ezzel ellentétben áll 

az ember, aki deszakralizált világban él. A vallásos ember szakralizált világban él: 

számára minden a Szent hierophániája, a kozmosz egésze megszentelődik: a 

világszentség megnyilvánul a térben, az időben, az állat- és növényvilágban stb. 

- Csak egyedül a Szentnek van valóságos értelmes léte.  

 

Példák: 

- szakrális tárgyak, képek a lakásokban 

- a tér szakralizálása: keresztállítások, templomépítések 

- a szentelmények gyakorisága 

- „hejábavalóság” mindaz (pl. futball, tánc, politika stb.), ami nem a lélek 

üdvözülésének szolgálatában áll. 

- a modern világ értékes tárgyait (pl. autó) sem fetisizálják 

 

 otthonosság a Szentben 

-  A vallás egyidejűleg transzcendentális és evidencia jellegű: egyfelől túlmutat a 

reális világon, a természet, az ember és a társadalom transzcendens jelentőséget kap, 

ugyanakkor a transzcendens világnak is valóságos léte van, a Szent is a valósághoz 

tartozik. A vallásokban a transzcendencia is evidencia, bizonyos mértékig racionális 

jelenség. (Voigt V., Boglár L. 2005. 68.) 

 

Példák: 

- az imára való nevelés profán helyzetei, büntetőrítusok 

- a búcsú vigíliája Csíksomlyón, otthonos viselkedés a szent térben: templomalvás 

 

 a hit abszolutizmusa, a katolicizmus egyetemessége 

- A világkép egységes: vallásos hiten alapul. 

- A katolicizmus egyetemessége, a közös vallásos hit és értékrend teszi egymás 

testvéreivé az embereket. 

- Autodafék: az eretnekség elégetése 

- Andor János búcsúvezető az ajándékba kapott Károlyi-féle Bibliát „gyanúba 

veszi”, hogy vajon igaz Szentírás-e. 

 

Példák: 

- vallási endogámia századokon át kizárólagos érvényű 

- a protestáns templomok látogatása vétek (pl. Andor János búcsúvezető Erdélyben: 

„Ne máj, met elpogányodik. Pogányá válik” − tiltja a felesége.)  

- a szektás magatartások megbélyegzése 

- Erdély János búcsúvezető gyónásának története 1913-ban (a fronton keresi a 

katolikus papot, hogy bűneitől megszabaduljon) 

- „Tudom, hogy maga az Antikrisztus!” (ti. a református néprajzkutatók hónap 

elsőpéntekén nem böjtöltek, ezért Antikrisztusnak minősültek) 
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 az egyházszervezet feltétlen tekintélye. 

- Az Anyaszentegyház az állandóság, maradandóság, biztonság szimbóluma. 

- Az egyház és társadalom összhangja: az egyház erkölcsmeghatározó szerepe. 

 

Példák: 

- büntetőrítusok (pl. megesett leány, lopás stb.) 

- a pap tekintélye, a vallásos szerepkör túllépése (pl. orvos, hivatali adminisztráció 

stb.)  

 

 közösségi jelleg, egyéniségellenesség 

- Az értékek kollektív jellegűek és vallásos megalapozottságúak. (↔ A modernitás 

viszonyai között a tradícióval való látványos és gyökeres szakadás következik be.) 

- A közösségek Isten nagyobb dicsőségére alakultak. pl. vallásos társulatok 

(confraternitas). 

 

Példák: 

- közös imádság, együttes éneklés, közös búcsújárás (pl. Gál András szőlőhegyi 

deák feleségével együtt imádkozik a szentkép előtt) 

- lokális közösségi kultuszok alakultak ki (pl. olvasótársulatok, Szent Ferenc 

harmadik rendje, a szentemberek által alapított társulatok stb.) 

 

 az áldozat eszmeiségének felvállalása 

- Bőkezűség az áldozatvállalásban, az áldozati rítusok nem artikuláltak. 

 

Példák: 

- gyermekvállalás 

- a búcsújárási gyakorlat 

- az állandó imában élés 

 

 az ünneplési gyakorlat karneváli jellege 

- Az ünnepek áldozati jellegűek, mértéktelenség, orgiasztikus jelleg jellemzi őket, 

kisebb farsangok ismétlődnek az év folyamán. 

- Az ünnepeket a bőkezűség, a spontaneitás, a zűrzavarral szembeni nagyobb 

tolerancia jellemzi. 

- Az ünnep a hétköznap radikális ellentéte. 

 

Példák: 

- az idő feláldozása (az ünnepek szigorú megülése) 

- mértéktelen étel- és italfogyasztás a torokon, búcsús ebédeken stb.  

 

 szimbolikus képi látásmód 

- A szimbolikus szemlélet a teljes világértelmezésben jelen van, a világmodell 

minden alkotó kategóriáját (pl. tér, idő, társadalom, oksági viszonyok stb.) 

meghatározza.  

- nyelvi képek, metaforikus kifejezések gyakorisága 

 

Példák: 

- A tér (pl. templom, lakásbelső) művészi kiképzése nem puszta dekoráció, hanem 

vallásos szimbólum. 



 3 

- „Az én lakodalmam nagypénteken volt.” (metafora: ’nehéz sorsa volt a férje 

mellett’) 

- a gonosz betegségdémon megfenyegetése (késsel, kaszával stb.), felöltöztetése (pl. 

csumaing varrása) stb. 

 

 a vallásos élmény művészi megélésére való törekvés (artisztikus jelleg) 

 

Példák: 

- a búcsújárás rituális dráma 

- a szóbeli vallásos rítusoknak (ima, áldás, ének stb.) költői szublogikus jellegük 

van. 

 

 A vallásosság különböző „regiszterei” élnek szimultán módon egymás mellett:  

 

 hivatalos teológiai nézeteken alapuló vallásos felfogás 

- Mindenekelőtt a papság képviseli. 

 

Példa: 

- A deákok csak liturgikus imaszövegeket tanítanak, nem ismernek archaikus népi 

imákat, amelyek a mágikus kényszerítés elemét tartalmazzák. 

- A szentemberek elutasítják azt a csodát, amely mágikus vagy extatikus elemet (pl. 

Jánó Ilona látomásai) tartalmaznak. 

 

 népi mágikus vallásosság 

- A népi hiedelemvilág és a vallásos képzetek egyetlen szinkretikus egységet 

alkotnak. A „varázstalanított vallás” csak a papság eszménye, a népi vallásgyakorlatot 

átszövi a mágia. 

- A vallásos mitológia még nem racionalizálódott (pl. élő angyal- és ördöghit) 

- Gyakori a szentelmények mágikus célú használata. 

 

 látomásos vallásosság 

 

Példa: 

- Jánó Ilona lészpedi látóasszony látomásos történeteit a közösség nagyrésze 

elutasítja. 

 

 érzelemteli vallásosság 

 

Példák: 

- az archaikus imaszövegek passióepikája erős érzelmi átélést valósít meg (pl. 

gyakori volt a sírva történő előadás) 

- a Szent Ferenc-i „lángoló vallásosság” népi körökben is elterjedt 

 (pl. a bogdánfalvi szentemberek körében: a Szent Kereszt Hadseregének énekét 

lelkesülve kell énekelni: „încălziti-vă de dragostea lui Christos!”, a Nyugodjál már, 

virágom... Mária-siralmat Erdély János sírva énekli). 

 

 gyakorlatias vallásosság 

- a papi tekintély megkérdőjelezése 
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Példák: 

- „Mikor én férhez mentem, há nem oda kellett vót adjuk mind a kukoricánkat a 

pallásról? Nem akart a tesvéremmel kezet fogatni a deák! S nem fogatott! Azt monta: – 

Tísszer jertek be, s akkor se fogatok! – Nem akarta, met nem adtuk vót meg a bérit. Jaj, 

a nyavaja törje ki diákot, papot, mindent!” (Szitás) 

 

- „Hogyha nem vót, mind nálunk, parókia, akkor a deák tartotta a fődet, de mikor 

jöttek a papok vaj enni, vaj hálni, akkor nálunk ettek, nálunk háltak. [...] Nem lehetett 

tejeslaskával elejibe állni!” (Szőlőhegy) 

 

 humoros vallásosság 

- tréfás ördögképzetek 

- a „parasztbiblia” tréfás történetei 

 

 


