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BEVEZETÉS 

Ez a könyv a néhány éwel ezelőtt megjelent Gyöngyökkel 
gyökereztél című gyűjtemény1 folytatása, úgy is mondhatnánk, 
hogy „második kötete". Ugyancsak archaikus népi imádságokat 
tartalmaz, melyeket a moldvai csángóság körében gyűjtöttem, 
jobbára az előző kötet kéziratának leadása, azaz 1994 nyara 
után. Úgy vélem, a moldvai archaikus népi imaszövegek műve-
lődéstörténeti, folklorisztikai és nyelvtörténeti jelentősége fel-
jogosít arra, hogy az újabb gyűjtések eredményét is a 
nyilvánosság elé vigyem. 

Azonban a két kötet között - a szérkesztés, az anyag 
bemutatása, de a gyűjtési terület tekintetében is - lényeges 
szemléleti-módszertani különbségek vannak, melyekre már a 
bevezető sorokban célszerű kitérnem. 

1. Második imagyűjteményemmel célomul tűztem ki, hogy 
amennyire ezt a hangszalagról lejegyzett néprajzi adatok lehe-
tővé teszik, megkísérlem bemutatni nemcsak magukat az 
imaszövegeket, hanem ennek a műfajnak az életterét is. Ezért a 
szövegközlést olyan formában igyekszem megvalósítani, hogy 
fény derüljön arra a mentális- és szövegkörnyezetre is, amely-
ben ezek az imádságok élnek. A kötet második felében foglalt 
néprajzi tanulmány ugyancsak az imák „életterének" néhány 
fontos vonatkozását tárgyalja, olyan kédésköröket mint az 
ima célja, az imavégzés helyzetei, az ima mint ritualizált 
szöveg, az imák nyelvi környezete, a hagyományozódás jelen-
sége stb. 

Egy-egy adatközlő imarepertoárja funkcionális szempontból 
egységes egészet alkot, ezért a gyűjtés anyagának közreadása 
során is az egyéni imarepertoárok bemutatásával próbálkozom. 

1 Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 1995. Második, változatlan kiadása: 1996. 
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Az anyagot sem tartalmi-motivikus, sem funkcionális szempon-
tok szerint nem igyekszem csoportosítani, hanem egyszerűen 
közlöm egy-egy adatközlő hangszalagra rögzített imaszövegeit 
a rájuk vonatkozó beszálgetésekkel együtt. Hy módon talán 
sikerül valamelyest megőrizni az imák szövegkörnyezetét, fel-
idézni azokat a helyzeteket, melyekben az imák elhangzanak és 
esetenként rávillantani azokra a tudati tényezőkre is, amelyek 
a műfajt éltetik. Az utóbbi évek terepmunkája során az imád 
kozási gyakorlat egészére összpontosítottam, ezért nemcsak 
magukat az imaszövegeket rögzítettem, hanem a rájuk vonat-
kozó „háttérinformációkat0 is. 

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy az adatközlésben megva-
lósított eljárásom a magyar vallási néprajzban Bálint Sándor 
által megalapozott, majd többek által is alkalmazott egyéniség-
kutató módszer1 felé közelít, bár - az imaszövegekre koncent-
rálva - nem áll módomban külön-külön részletesen foglalkozni 
egy-egy adatközlő vallásos életével. A szövegközlés középpont-
jába mégis az egyént állítom: a gyűjtés során lezajlott párbe-
szédek közlésével, esetenként magyarázó kommentárok révén 
is, igyekszem érzékeltetni az imák helyét egy-egy személy 
vallásos életfelfogásában. 

Az egyéni imarepertoárokat bemutató szövegközlés módsze-
rét eddig nem alkalmazták a népi imaszövegeket közlő folklór-
gyűjtok, hanem inkább szövegközpontú tipológiákra törekedtek, 
formai és tartalmi jegyek alapján elválasztva egymástól az 
imarepertoárokat alkotó imádságokat. Űgy vélem, hogy a jelen 
gyűjtemény folklorisztikai módszere - a maga korlátai között 
- ugyancsak elvezethet bizonyos tudományos eredményekhez. 
(Megjegyzem, hogy ezt a szempontot a korábbi, inkább imatí-
pusokat bemutató Gyöngyökkel gyökereztél című gyűjtemény 

1 Lásd: Bálint 1942 és 1944. 
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szerkesztése közben is igyekeztem valamelyest érvényesíteni: 
például az imaszövegek után ott találjuk a rájuk vonatkozó 
beszélgetéseket, adatközlői vallomásokat, az elhangzás sorrend-
jében együtt közlöm a legteljesebb imafüzérek darabjait, a 
kötetet záró két néprajzi esszé a műfaj ^hátterérőF szól stb.) 

2. Noha a gyűjtött anyagból ezúttal csak archaikus népi 
imádságokat közlök, de a velük együtt mondott egyházi eredetű 
imákat is mindig megnevezem. Egy szigorúan tudományos 
szempont megkívánná ugyan az összes felgyűjtött, egymástól 
kisebb-nagyobb mértékben különböző moldvai liturgikus ima 
közzétételét is, de a jelen, nagyobb nyilvánosság számára 
készült kiadvány nem alkalmas arra, hogy benne egymástól alig 
különböző liturgikus imák tömkelegét adjam közre. A kevéssé 
variálódó szövegek különbségei csak a nyelv-, müvelődés- és 
egyháztörténészek, egyszóval a szakemberek számára érdeke-
sek. Ezek az imák ma már nem képezik részét az egyházi 
gyakorlatnak, jelentóségük történeti jellegű. Moldvai gyűjtésem-
ben például több mint kétszáz Miatyánk-hangfelvétel szerepel, 
amelyeknek körülbelül fele ún. „csángó Miatyánk"1. A Mi-
atyánk-, ÍJdvözlégyr, Hiszekegyszövegeí, a katekizmustöredékek 
szövegfolklorisztikai vizsgálata ugyancsak külön tanulmányokat 
igényelne. 

Mindazonáltal a liturgikus imadarabok jelenlétét a szövegkör-
nyezet teljessége, a hagyományozódásban bekövetkező változá-
sok és más szempontok miatt is fontosnak tartom, de meg kell 
maradnom az utalások szintjén. A kötetben egyetlen helyen -
a pusztinai László Józsefné imarepertoárjában (50. sz.) - mégis 
közlöm az egyik imarepertoár liturgikus imádságait, az érdek-
lődő itt megtalálja a Miatyánk, az Üdvözlégy, a Hiszekegy, a 
Tízparancs, a Töredelmesség, a Hét szentség, a Hét föbűn, a 

1 Csűry Bálint terminusa. Lásd: Csűry 1930. 
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Gyónom és az Ötparancs szövegeit. Az előző imakötetbe is 
felvettem több liturgikus imádságot, ott a fentieken kívül még 
néhány más liturgikus imaszöveg változatai is megtalálhatók.1 

Néhány olyan liturgikus eredetűnek tűnő szöveget, melyek az 
előző kötetben nem szerepeltek, a maguk helyén közreadok.2 

A folklórgyűjtő kollégák is szép számmal közöltek moldvai 
eredetű liturgikus imádságokat.3 

Teljes mértékben eltekintek az adatközlők által ismert és 
használt román nyelvű Hturgikus imaszövegek közlésétől is, 
hiszen ezek többnjrire jelen vannak a mai egyházi gyakorlatban, 
és kivétel nélkül megtalálhatók az egyházi kiadványokban. De 
mivel ezek az imák is részét képezik egy-egy adatközlő imatu-
dásának és imagyakorlatának, jelentőségüket nem lehet alábe-
csülni. Igyekszem tehát utalni jelenlétükre, jelezve helyüket, 
jelentőségüket az adatközlő vallásos életében. A román liturgi-
kus imákra azért is figyelnünk kell, mert épp ezek azok a 
szövegek, amelyek kiszorítják a hagyományos magyar imákat 
az egyéni imarepertoárokból, tehát a hagyományos magyar 
vallásos népi kultúra kicserélődésével (kultúraváltás, akkulturá-
ció) kapcsolatos jelenségek vizsgálatakor mindenképpen tekin-
tettel kell lennünk rájuk. 

A román imaszövegek kapcsán itt jegyzem meg, hogy román 
nyelvű népi archaikus imádsággal a moldvai csángók körében 

1 A Gyöngyökkel gyökereztél című kötetben a következő moldvai liturgikus imák, ill. 
katekizmusszövegek szerepelnek: Miatyánk (108., 119., 130., 142., 152.), Üdvözlégy 
ffl. Úrangyala (109., 120., 131., 141., 153., 159.), Hiszekegy (110., 121., 132., 144.), 
Gyónom (111., 122., 133., 145.), Töredelmesség (129., 134., 147., 163.), Tízparancs 
(112., 123., 146.), Ötparancs (113., 124.), Hét szentség (114., 125.), Hét főbún (126.), 
Négy halálos bűn vagy Égbekiáltó négy bűn (115., 126.), A szenígyónás öt része (116.), 
Négy végső dolog (118., 128.), Az OUáriszentséghez való négy szűkséges dolog (117.). 
(Zárójelben a szövegek száma) 

2 Például: Az igaz hitből indulat (55.2.); Imádlak, áldlak, febnagasztaüak... (60.1.) stb. 
3 Például: Seres-Szabó é.n. [1991], Harangozó 1992 és 1998, Kallós 1993, Mohay 

1993, Gazda-Benedek 1993, Takács 1998 stb. 
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még a teljes mértékben elrománosodott falvakban sem találkoz-
tam. Ez egyáltalán nem meglepő, hiszen más hagyományos 
folklórműfajok vonatkozásában sincsenek (mint ahogy nem is 
lehetnek) olyan román nyelvű folklórkiadványok, melyeknek 
anyagát moldvai katolikus falvakban gyűjtötték volna. 

3. Az imamondás tényleges helyzeteit a folklórgyűjtőnek csak 
ritkán sikerül megfígyelnie, így az ilyen helyzetek fehdézése 
többnyire csak a gyűjtés során megvalósuló emlékezés révén 
történhet. Emiatt fontosnak tartottam, hogy az imaszövegek 
környezetét felidéző beszélgetések magukkal az imádságokkal 
együtt, minél hitelesebben kerűljenék lejegyzésre. A gyűjtői kérdé-
seket - ezek közlését a beszédhelyzetek fehdézése többnyire 
megköveteli - szögletes zárójelbe teszem. Ugyancsak ezt a 
zárójelet alkalmazom, ha az értelemzavaróan hiányos adatköz-
lői megnyiiatkozásokat kiegészítem. 

Egy-egy adatközlő esetében mindig igyekeztem a teljes ma-
gyar nyelvű imarepertoárt feltárni, ezért a gyűjtés során 
rákérdeztem olyan imatípusokra, imákra is, amelyekről kide-
rült, hogy az adatközlő nem ismeri őket. Az imarepertoárra 
vonatkozó, de negatív eredményre vezető kérdéseimet és a 
kapott válaszokat nem közlöm (ez túl hosszadalmas és unalmas 
volna, hiszen mindig ugyanazokra az apokrif és hturgikus 
szövegekre kellett rákérdeznem), de a beszélgetések kihagyásait 
[...] jellel jelzem. 

Az imakontextus hitelességének megőrzése mellett ezúttal is 
törekszem az imadarabok önállóságának és sajátos műfaji 
jegyeinek érvényre juttatására. Ezért az archaikus imákat a 
ritmikusan történő előadáshoz igazodó verssorokba tördelve, 
folyamatos számozással adom közre. Ily módon lehetővé válik, 
hogy az az eddigi közlések esetében szokásos esztétikai szem-
pont is érvényesüljön, amely ezeket az eredendően vallásos 
megnyüatkozásokat művészi alkotásokként fogja fel. A közpon-
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tozást értelemszerűen alkalmazom, a kis- és nagybetűket is 
megkülönböztetem, noha tudom, hogy egyes gyujtők a nagyobb 
szakmai hitelesség kedvéért lemondanak ezekről a jelekről. 

A fontosabb, esetleg nehezebben érthető, torzulásokat mutató 
imaszövegeket olykor többször is magnóra mondattam. Az így 
kapott változatok eltéréseit a közölt „alapszövegtőr zárójelben 
és idézőjelben jelzem a sorok után. 

Az adatközlők bemutatását többnyire rövid ismertetőkkel 
vezetem be, amelyben igyekszem ráirányítani a figyelmet a 
szóban forgó imarepertoár vagy gyűjtési helyzet bizonyos 
jellemzőire. Az így kiemelt jelenségek többnyire a megfigyelhe-
tők az ez után következő imaanyagban, illetve az imaszövegek 
körül zajló beszélgetésekben is. A közreadott gyűjtéshez olykor 
menet közben is magyarázatokat fűzök, és ha ezt szükségesnek 
látom, a szokásos módon - szerző, évszám és oldalszám 
megjelölésével - hivatkozom a vonatkozó néprajzi szakiroda-
lomra is. Mivel viszonylag gyakran kell utalnom a Gyöngyök-
kel gyökereztél című gyűjteményemre, ezt csak az évszám és 
az oldalszám révén, tehát a szerző megnevezése nélkül 

4. A közölt imaanyagot a csángó csoportok föMrajzi-kulturúlis 
rétegzödése szerint is csoportosüottam, elkülönítve az északi, a 
déli és a székelyes csángók imádságait. Egy ilyen csoportosítást 
az is indokol, hogy a jelen imakötet anyagának nagyobbik része 
néprajzilag kevéssé ismert, már-már teljesen elrománosodott 
csángó falvakból származik. Az első imakötet megjelenése után 
tudatosan kerestem fel az eldugott, kisebb településeket is, ahol 
a még magyarul beszélő idős emberektől próbáltam gyűjteni. 
Sok településen egyáltalán nem találtam már magyar archaikus 
imaanyagot (néhol már hturgikus imákat sem), de akadtak 
olyan falvak is, ahol sikerült még feljegyeznem egyetlenegy 
(vagy olykor ennél több) archaikus imaszöveget. Az imák néha 
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töredékesek vagy nyelvileg torzultak voltak, de motívumanya-
guk alapján még az ilyen szövegek is számot tarthatnak a 
szűkebb szakmai nyflvánosság érdeklődésére. Sok kudarc, si-
kertelen próbálkozás mellett több alkalommal volt részem 
elégtételben is, amikor a nyelwesztés utolsó pillanatait élő 
falvakban, nagyon idős adatközlőktől sikerült egy-egy értékes, 
egyedi imaszöveget hangszalagra rögzítenem. A Magyar-
dormánban, Degettesen, Kukujécban, Szerbekben, Kalugarén-
ban, Jugánban felvett imák a gyűjtőutak legemlékezetesebb 
élményei maradnak. 

Az utóbbi évek során bejártam az összes moldvai csángó 
falut, olyanokat is, amelyekből egyáltalán nem rendelkezünk 
folklórgyűjtéssel. A foldrajzi-kulturális térben való tájékozó-
dás megkönnyítése végett mellékelek egy térképet is, amely 
valamelyes képet nyújt a csángó falvak nyelvi asszimilációs 
szintjéről is.1 

A saját gyűjtésű imaszövegek mellett a kötetben szerepel 
néhány eddig publikálatlan archaikus ima Kallós Zoltán mold-
vai gyűjtéséből is, akinek ezúton is köszönöm a közlésre 
átengedett néprajzi anyagot. Néhány esetben olyan imatípusok-
ról van szó, amelyek saját gyüjtéseimből hiányzanak (üyenek a 
3.1., a 23.3., a 27.1. és a 28.8. sorszám alatti imák) vagy pedig 
olyan szövegváltozatokról, amelyeknek nyilvánosságra hozata-
lát valami más ok (pL bízonyos motívumok egyedisége, az illető 
településen gyűjtött archaikus imák kis száma stb.) miatt 
indokoltnak tartom. 

Az egyéni imarepertoárokat és az imák életterét feltárni 
kívánó megközelítés korántsem jelenti azonban azt, hogy ne 
tartanék fontosnak egy olyan szövegközpontú tipológiai elem-

1 A térképen megjelenített samsnTO demográfiai adatok közlésétől - más jellegú 
pubtikációról lévén szó - ezűttal etekmtek, az érdeklődő olvasó megtalálja őket a 
Magyar Kisebbség 1997. 1-2. faámáhan. (Tánczos 1997) 
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zést, melynek nyomán megvalósítható lenne az archaikus imák 
szövegegységeinek valamiféle rendszerezése. Meggyőződésem, 
hogy az imamotívumok kapcsolódási törvényszerűségeinek fel-
tárása és a főbb szövegtípusok meghatározása során a szövegek 
jelentéséből keD kiindulnunk. Ilyen irányú kutatásaim eredmé-
nyét egy másik - megjelenés előtt álló - könyvemben fogom 
közölni, amelyben a csángó imák jelképvilágát elemezve, meg-
próbálom majd feltárni az archaikus imaműfaj belső tagolódá-
sának törvényszerűségeit is. 

Kolozsvár, 1999. június 6. 



IMASZÖVEGEK, NÉPRAJZIADATOK 





A. ÉSZAKI CSÁNGÓK 

1. 
Özv. Szeszku Ferencné Perka (Pers) Mária, szül 1927. 
Szabófalva, I. 1996. júl. 10., II. 1997. dec. 31., III. 1998. 
aug. 14. 

Az északi csángó falvakból alig néhány archaikus imaszöveget 
ismer a folklórtudomány. Olyan adatközlő, aki ma is használ 
ilyen imádságokat, alig-alig akad. 

Különösen értékesek az északi csángó énekelt archaikus 
imádságok, melyek egy középkori szakrális közköltészet élő 
művelődéstörténeti emlékei. Ilyen énekelt imát mindössze két 
szabófalvi adatközlőtől, a már meghalt Minuc Jánosné Ferenc 
Máriától (szül. 1910.) és Szeszku Ferencné Perka Máriától (szül. 
1927.) jegyeztek fel a folklórgyűjtők.1 

Szeszku Ferencné „Sengitének menyországba..." kezdetű éne-
kelt imádságát Pozsony Ferenc 1991-es gyűjtésében dallammal 
együtt már ijiagam is közreadtam (1995. 190. szöv.). Saját 
utógyűjtéseim eredményének mostani közzétételét az archaikus 
imaműfaj életterét, funkcióit illetően tartom indokoltnak. 

I. 
2 

[Maga most románul imádkozik, ugye?] Olául mundzsuk. Osztö ... sz mikor 
menünk a miszébe3, a teploba, örökké olául mimduk. [...] Ezt tanultam a 
mámátul4. Há. Menegetett a mámá betegekhez. Hitták betegekhez. Hitták, 

1 Szöveg- és dallamközléseik: Erdélyi 1976. 229. szöv., Tánczos 1995. 189. szöv., Tekei 
1995. 172-173; illetve: Tánczos 1995. 190. szöv., Tekei 1995. 174-175., Harangozó 
1998. 180. szöv. Az archivált felvételek adatait lásd a kötet végén található 
Repertóriumban. 

2 este 
3 templomba 
4 édesanyámtól 
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hodzs imádkuzzék. Sz a mámá imádkuzutt, sz utuján inekelte ezt az ineket. 
[Magyarul imádkozott a betegnél?] Supa1 az ineket. Mászikot olául. [Azért 
énekelte, hogy gyógyuljon meg a beteg?] Szegissze meg az Iszten. Szegissze 
meg! Ha hal meg, ha nem... Könyubbszég a betegnek! [Akkor énekelte, ha 
halálán volt a beteg?] Akkor, akkor. [A hoh mellett ís?] Nem hult mellett! Mig 
élt! Mig élt a beteg z ágyba, sz a máiná imádkuzott Mondta Tatái nostru-t 
sz rozáriut2. Sz miuta végzette ezt, inekelte le ezt az ineket. Madzsarul. [...] 
Könyübbszég a betegszigbe. 

1.1. Sengitének menyországbá,3 

kidzsülének ez andzsalák, 
kihallgasszák e szentmiszét, 
kimenének e Kálvári hedre. 
Uljan szip dzsümülccsel fa leveledzik, 
arandzs virvel felvirágázvá, 
Krisztusz urunkval megdzsümülsözve. 
Elmenének e Krisztusz házáhaz, 
Krisztusz házá arandzsasz! 
Krisztusz bémenen e Gicimán kercsibe, 
leüle z aran székkibe, 
szent kezeivel felfogvá, 
szent hajá leereszve 
uljan szumurudottand ész megszírva! 
Eltálálá4 Szent Szip SzüzmárijcL 
Métt ülsz uljan szumurudottan, szent fijam? 
Hodne üljek, e Szentanyám? 
Súf jiduk5 nagypinteken nagy irászt küldinek, 
rittam^ nadzsond akarnak súfalkadni! 

1 csak 
2 a Miatyánkot és a rózsafüzért 
3 Dallamlejegyzés: Tánczos 1995. 252-254. 
4 előtalálja? 
5 csúf zsidók 
6 rajtam 
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Brátfát1 keresztbe tedzsik, 
vasz kironokvol2 felszegezzenek, 
tüzesz osztorokvol ingemet osztorozzanak, 
tüzesz kestyükvel z én testemet szabdalják, 
rút nyálákvál töpdösszönök^! 
Menj el, Szent e Anyám, 
z Adámnák á fiaihaz, 
vidd le ezt e két-hárám szút, 
ki elmundzsa régvel e felkelésszinél, 
ösztö lefekisszinél, 
szüzzi válik mind e Szent Szüz! 

[Máshol az édesanyja nem énekelte? Otthon.] Hond4 inekelte. Hond, igen, 
igen. [Milyenkor? Hogy?] Udzs ni, ösztökétt5 imádkozott sz mundta. Inekelte 
le. [0 románul imádkozott?] Románul. De vult kicsike, ment a teplonba, akkor 
imádkuztak madzsarul a faluba. Dzsák6 isz. Pap mundta látinul de világ 
madzsarul. „Acsaiszte, ki vaj a menikbe...* - udzs mundták idzs, de én... nem 
tanultuk idzs. Nem. [Mondja, hogy tud még egy kicsikét.] (Dallam nélkül mondja:) 

1.2. Jézusz, Jézusz, kelárám1 , 
lejik nekem dzsomolom 
dzsalo9 testem nyugodzsik, 
szüvem el ne aladzsik. 
Z apasztal az ablakba, 
buldogszág ez ejtuba10, 

1 Etimológiaája a fenyő jelentésű roman „brad" (ejtsd: „brád") szóval áll kapcsolatban: 
„brátfa", azaz fenyőfa. Az Új Magyar Tájszótár Szerbek csángó falubó] hoz egy ilyen 
értelmű adatot (Bp. 1979. I. köt. 598.). 

2 kiron = hosszú vasszeg 
3 köpdössenek 
4 otthon 
5 esténként 
6 diák, parasztkántor 
7 királyom 
8 legyen nekem gyámolom 
9 gyarló 
10 boldogság az ajtóban 
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kerülfd] kereszt házámát, 
őrözd andzsal lelkemet! 

[Ezt is az édesanyjától tanulta?] Mámánák e huga! Erti? [Ezt ő milyenkor 
végezte?] Imádság mikor... Ösztö! íngerul domnului1. Huzzák a harangot. 
[Mikor mondják az Úrangyalát.] Urandzsal madzsarul, de nálimk mundzsák 
románul. Sz akkor mikor mundta pentru ingerul pázitor2, akkor mundta ezt. 
[Este?] Ösztö. Feküdt le. Hiétt3 huzzák a délt! Huzzák a délt, akkor mundzsa 
íngerul Domnului, sz mundzsa pentru íngerul pázitor. 

A beszélgetésnek ezen a pontján rákérdeztem a Moldvában 
ismert magyar nyelvű liturgikus és népi archaikus imaszöve-
gekre. Kizárólag negatív válaszokat kaptam: az adatközlő nem 
ismer más magyar imát. 

[Szent Borbárról nem is hallott maga?] Halltam, tudom Szent Barbart, de... [Ki 
volt ő?] Nem tom... leján sau4... Leján. Mundzsák: „Szent Barbár a székkibe z 
ur... Szent Ur van a kezibe..." Nem tudom. Parcá5 idzs mundták. [„Szent Borbár 
az égbe, térdig érő vérbe..."] „Szent Barbár a székkibe, / szenség van a kezibe..." 
Cu sfinta... Krisztuszval adicá6. [Nem mondták, hogy a jó halálért hozzá kell 
imádkozni?] Imádkuznak moszt isz. Rozáriut7. Szent Joszipnak8 imádkuznak. 
Hodzs szegijje meg az Iszten. Bocsássza el a büneit. [...] 
[Imádkozni nem tud magyarosan senki a faluban?] Nem, nem. Mámá tudatt. 
Hodzs mundzsa vala? „Doamne, miluie§te-ne!9 Atya, Fiu Iszten, Szentlélek 
Ur Egyiszten, Szentháromszág Egyiszten... Urum, irgalmazz meg nükün-
ket..." [Ezt énekelte: „Uram irgalmazz nékünk, Krisztus kegyelmezz né-
künk...,,1° ?] Igen, igen! Mámá udzs tanulta miszébe11! Vult lejánkaska, akkor 
ment a miszébe, sz ugy inekeltek. [...] 

1 Úrangyala 
2 az őrzőangyalnak 
3 amikor 
4 vagy (rom.) 
5 mintha 
6 a szent..., azaz Krisztussal 
7 rózsafüzért 
8 Szent Józsefnek 
9 Uram, irgalmazz nekünk! 
10 Az „Uram, irgalmazz nekünk..." kezdetű lorettói litániáról van szó. 
11a templomban 
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[Az imádságát a végén elajánlja-e?] Nekik mundom: „Sufletele rápusatilor 
care au tercut de pe locurile acestea..."1 Mundom ezt a hultakétt. De ezt az 
andzsal... mundom az én lelkem miánt. [...] [Amikor á Jóistentől kér valamit 
vagy hálát ad valamiért, milyen nyelven mondja?] Olául! Olául. Többöt 
beszélünk olául. Bent beszéllünk madzsarul. De olául mondzsuk imidzs az 
imácságákát. Ezt sak... találtunk... ke mámá inekelte, ösztökétt imádkuzik 
vala... [...] Mámánák vult edzs huga, közül ült3 itt ni, hitták Chiva, sz ő mikor 
imádkozott ösztö, aluttam nála vaj keccer, ült az embere rezbojbe4. Sz 
mundzsa csak, tanuljam meg én isz. Sz lemundta vaj keccer-háromszur, sz 
én megtanultam. Sz eszembe járt moszt, ke tudom ezt az imácságát. Azt tülle 
tanultam, mámánák e hugátul. Dá5 mászok tudtak, mámának vult szok huga. 
Hat! Sz osztá tudtak madzsarul. Nadzsobbak vultak, mind a mámá. Mámá 
vult a legküsszebb. De nem beszéltek udzs... ha mimdták isz az imádságot, 
mundták lassacskánd udzs magikba. Nem mundták dorsi6. [...] 
[Itt a faluban deák volt-e] Dzsák? [Dzsák.] Vult. Igen, itt ült, ni. Szepeszkét7 

areszkább. " ' 8 [0 magyarul énekelt-e?] Oóóó, misa dorsi ! Jettek a madzsarak: „Tudsz 
inekelni?" Ment fel az orgonákra, sz osztá inekelt a madzsaroknak. Sz a 
madzsar ineket! Udzs inekelt nekik! De nem mundott udzs, nem tanitott 
szenkit. Nem jártam udzs hozzájo. [...] Olául tanultam. Delok9 nem 
madzsarul. [...] 
[A Nap felé maga fordul-e, amikor imádkozik?] Nem. Többött10 arra. [Merre?] 
La rásárit11. Honnét jő fel a Nap. [Oda imádkozik?] Arra imádkoznak a 
legtöbb. [Miért?] Udzs vették el. Métt kell miszéket sálják...12 mind a miszék 
arra vannak idzs. Sz pap mundta, imádkuzzunk spre bisericá13. Menjünk, 
vesszünk keresztet misze felé. De a legtöbb idzs, la rásárit. Udzs mundzsák, 

1 meghalt hívek lelkei, akik innen eltávoztak..." 
2 mert 
3 közel lakott 
4 háborúban volt a férje 
5 igen 
6 nagyon, erősen 
7 cseppecskét = egy kissé 
8 milyen szépen 
9 egyáltalán nem 
10 mások, a többiek 
11 keletre, keletnek 
12 miért kell a templomokat építsék 
13 a templom felé 
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Krisztusz jő. Memmbe. Ityilatra. Akkor arrulnétt jő! [Hogy mondják? Mondja 
csak mégegyszer!] Mikor a Krisztusz jö ityilat napjárá, hodzs zsudekáljon el1, 
akkor arrulnit jö. Szürkül bé, leszesz szetét... hodzs leszesz akkor. Krisztusz 
tetszik meg fend keresztvel, leszesz szetét mind, sz ű jő keresztvel arrulnit. 

2 3 " [Setétben.] Kühült szetét mind. U sán világut. U világit. Krisztusz. [...] 
Miháljimk, az vult kicsike. Ez profeszor.4 [Igen, igen.] Kicsike vult. [...] Mámá 
feresztette a*bubát. A fácut baie5. Feresztette meg, moszta meg. Sz mámá 
meddzsig megmosztá a rahájit a bubánák, adzzsig a mámá imádkázátt. Tatá6 

megláttá. Mundzsa: „Há moszt mundtad a rozáriut7! Miánta az Iszten 
megszegitett - mundzsa. - Ke mikor szoptattad a bubát, mundtad nekem 
az imácságákát. Sz megszegitett az Iszten!" [...] 
[Amikor reggel megmosakodnak, imádkoznak-e?] Igen, igen. Slavá Tatálui9, 
sz mundod az imácságát az Isztennek. [Mosdás után.] Igen. Rigend az eggisz 
világ... felkelt az ember, felvetkezett10, mozsgyott meg... 

II. 
[Ezt az éneket hol tanulta maga?] Mámátul tanultam. Edesszanyámtul. [...] 
Ülünk vala télbe bent, tüzel vala, sz énekel vala nekünk. Mámá tudott 
madzsarul énekelni, imádkozni isz, mind! Imádkozott mindat11... miszébe isz 

12 13 a pap, máccor madzsarul a dzseák inekelt, leányok, vüág , udzs. Z egisz 
világ. Madzsarul inekeltek. Utojára felé kivették14, ki... olául tették 
inekeljenek. Megtanultam mámátul. [De az imádságait nem tanulta meg.] 
Nem tanultam. Nem. [A Miatyánkot se tanította meg?] Nem, nem. Mentem 
Madzsarországba, jártam miszékbe, akkor halltam, inondták: „Miatyánk 
Uriszten, ki megvadzs menyégbe... megszentelteti...,, Nem tudom. Mámá 

1 ítélkezzen 
2 kívül 
3 ő csinál 
4 ez a tanár (ti. az öccse) 
5 fürösztötte 
6 édesapám 
7 a rózsafüzért 
8 mert 
9 Dicsőség az Istennek 
10 felöltözött 
11 mint 
12 deák, kántor 
13 a nép 
14 megszüntették 
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mundta mind! Márturisesc lui Dumnezeu, Cred in Dumnezeu1. [Gyónom a 
mindenható Istennek, a Hiszekegyet.] Mind, mind. Mind tudta. Azkot nem 
tanultam meg. Ezt az ineket [igen]. Elvitt eccer edzs beteghez. Vult edzs 
vinleján, beteg vult, haljan meg. Sz elvitték a mámát imádkuzzék. Sz mundzsa 
mámá: „Háj, te isz véilem!" Elmentem én isz. Sz akkor halltam, inekelte 
mámá ezt az ineket. Sz azuta még inekelte még nekünk hond, nekünk udzs 
ni, sz megtanultam. Sz annyit tudom. [Haldoklónál, negybetegnél.] 
Nadzsbetegnü, igen. [Es ez jó?] Jó, jó, jó. [Megkönnyebbedik a beteg?] Igen, 
igen. [Meggyógyul vagy könnvebben hal meg?] Há ha lesz, hodzs haljon, hal, 
missak hal meg...2 de poátye künyüttebb neki. Se simte mai bine.4 [Értem 
én: „könyüttebb".] Igen, há. [Másnál nem hallotta hogy énekelte volna? Csak 
ennél a vénleánynál?] Inekelte z egisznél! Igen, igen! Mentek udzs ni 
vaszárnap, sz osztá aszondzsa, te iljen sz üjen betegek... Sz vittik el la anume5. 
Vult az ember eccer beteg vult, sz a nép elvitte. Sz imádkozott a mámá, sz 
inekelt neki. A nép még akart, hodzs fizessze meg, de mámá mundzsa: ,Nem 
kell, domnule, para,6 nem kell! Nem kell para nekem! Jöttem, eljöttem, nem 
sántam szemmi rosszot." Jú. Kölü... külössz... könüsszöbbig... nem tom, vaj 
hodzs munduzsam én. [Hát úgy, ahogy mondják: „könnyebbisszék".] Há, há. 
Betegnek. [És maga járt-e beteghez énekelni ezzel az énekkel?] Én nem 
jártam. Nem. Meritek udzs lejányok, de nem inekeltek idzs iljen ineket Nem 
tuddzsa z egisz ezt, meljiket inekelem én. Nem tudzs z egisz. Mundom én, 
tudta az a nipeske7, meljik Márgárétának z anyja, sz még a mámá. íncolo8... 
tudzsák, de mász mudzsánd9. [Ki?] Mászok, udzs, meljik még tudzsa. Még 
mász mudzsánd, tettek mász beszideket. De ez nem, ez egzakt10 udzs, mind 
mundta mámá, udzs mundom. Udzs tudom. [Na, akkor mondja el ezt a kettőt!] 

A „Sengitének menyországba..." kezdetű szöveget két apróbb 
változtatástól eltekintve ugyanúgy énekli, mint az előző gyűjtés 

1 Gyónom az Istennek, Hiszek az Istenben 
2 Ha halálán van, meghal, mind csak meghal 
3 de lehet 
4 Jobban érzi magát. 
5 meghatározott helyekre 
6 nem kell, uram, pénz 
7 az a személy 
8 azóta 
9 másként 
10 pontosan 
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alkalmával: a 3. sorban: „kihallgatták e szentmiszét" („ki-
hallgasszák" helyett); illetve a záradékban: „mundd le ezt e 
két-hárám szút" („vidd le" helyett). A „Jézusz, Jézusz, kelá-
rám...,> szövegében nincs semmilyen változás. 

Ennyi. [Ennyit tud.] Ennyit tudok. [Többet nem tud magyarul semmit?] Nem 
tudok, nem. [Ezt végzi-e maga most?] Hodzs? [Elmondja-e, énekeli-e közben1? 
Egyedül. Most imádkozza-e ezt?] I|̂ en, igen, igen! Há. Osztö lefekszem, sz 
nem aluszom. Parke ura aladzsam hosszu éjen? Sz osztá még jár eszembe, 
sz akkor mondom. Igen. Há. 
(A hétéves unokájához mondja:) „Jézusz, Jézusz kelárom..." - Nem tanittalak? 
(A kislány válasza: „Am uitat.") Ai uitat?3 [Tanította őt?] Igen. [Mikor?] Ha 
moszt Ösztötétt4 imádkozunk, akkor. Há. [De ő tud-e magyarul? Ért-e?] Nem 
tud. Nem tud. [Nem tud magyarul, és az imát meg tudja tanítani neki?] Igen. 
Igen. Ezt tanyiszom meg. Há. [...] „Jézusz, Jézusz kelárom...,, (ketten 
mondják, majd a kislány egyedül) [Maga miért akarta megtanítani neki? Ő 
nem tud magyarul.] Nem tud, de szereti. Szereti, hodzs tanuljon. Madzsarul 
isz. Akar. Hai, bunicá, sá-mi spui, sá invát §i eu!5 [...] Mikor halt meg magának 
a mámája?] Moszt vaj... tizenhárom esztendeje, tizennédzs. [És mikor 
született?] Pe omienouásutedoi.6 [És maga?] Én? Pe douázeci§apte.7 [Huszon-
hétben.] Igen. [Hogy hívják magát?] Sescu Maria. [Pers Márinak nem 
mondják?] Pers Mári, há! Mundzsák madzsarul Pers Mári. Imidzs szkólába 
udzs, Sescu Maria.8 Dupá bárbat.9 De én Pers Mári vajak. [...] 
[Szép ez az imádság? Maga szereti?] Igen, szeretem. Sz hul kinek lemundtam, 
z egisz szerette. Há. [Az mért jó, hogy maga emlékezik nagypéntekre? Arra, 
hogy Krisztus urunkát hogy feszítették meg. Jó, hogy ezt mondja az ember?] 
Nem jú... nem sántak júl, de... ha udzs mundzsa az inek. [Mit jelent az, hogy 
aki elmondja ezt az imádságot, szűzzé válik, mint a szent szűz?] Udzs mundta 
mámá - kitől hallta lesz ő isz, mind sak kellett hallja valakitül - ke dorsi 

1 időnként 
2 hát bírok én aludni 
3 „Elfelejtettem." Elfelejtetted? 
4 esténként 
5 Gyerünk, nagymama, mondjad nekem, hogy tanuljam meg én is! 
6 1902-ben. 
7 1927-ben. 
8 így az iskolában (értsd: hivatalos helyeken) úgy mondják, hogy Sescu Maria. 
9 A férjem után. 
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hasznosz1. Ez z inek. Ki mundzsa ezt az imácságát, jú. Há. [Ezért mondják 
betegnek is, mert jó neki.] Betegnek, há. En betegnél halltam a mámát, sz 
osztá mámá inekel vala nekünk dorsi ösztö2. Télbe ösztönként udzs ni, inekel 
vala. Minden muldu ineket, minden muldut. [Magyarosan is?] Madzsarosszond 
isz, igen. Mundzsa vala: „Doamne, müuie§te-ne!" [wUram, irgalmazz nékünk, 
Krisztus, kegyelmezz nékünk?"] Igen, igen. Udzs mundzsa vala, ni. Sz (énekhan-
gon:) „Szent Szíp Szizmárijá, Isztennek Szent Anyja... Krisztusznak a szent 
anyja...,, Mundzsa vala, de nem fogtuk akkor, hodzs tanuljam meg. [...] [Azt 
mondták, hogy jó, ha megtanít mást is erre?] Igen! Há hodzs? De nem 
intereszálódnak3 udzs, hodzs tanuljanak. [...] Jártunk oda a hulthoz, akkor isz 
tettek oda hodzs inekeljem. [Amücor meg volt már halva?] Igen, jártam temetiszre. 
[És ott a temetésen mondta el?] Akkor isz mundtam Öszte nekik. Akkor isz. 
[Hányszor mennek a holthoz este?] Ösztö? [Igen.] Há mennit akar. Hodzs akar. 

III. 
A budapesti Dunatáj Alapítvány munkatársaival filmfelvételt 

készítettem az adatközlő archaikus imaismeretéről.4 A beszél-
getés során a fentiekhez képest új információ nem hangzott el. 

2. 
Szászka Erdős Péter; 1918-1995 
Szabófalva, 1991. - Pozsony Ferenc gyűjtése 

A krisztusi szenvedéstörténetet megidéző énekelt imák - így 
a fent közölt „Csengitének menyországba,..." kezdetű szöveg is -
dallam nélküli változatokban is éltek az északi csángók köré-
ben.5 Ezek a szövegvariánsok ugyancsak rendkívül ritkák 
(összesen három adatközlőtől származnak), és a feljegyzett 

1 mert nagyon hasznos 
2 este 
3 nem érdeklődnek 
4 A felvett anyag egyrésze bekerült a Gyöngyökkel gyökerezetél. Moldvai archaikus 

imádságok című dokumentumfilmbe (Rendező operatőr: Mohi Sándor, 1999, 56 perc, 
•Beta SP.) 

5 Lásd: Erdélyi 1976. 159. szöv., Seres-Szabó é.n. 271. szöv., Harangozó 1998. 88. és 
89. szöv. 
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változatok száma valószínűleg nem is fog már tovább gyarapod-
ni. Az itt közölt ima adatközlője 1995 őszén meghalt. A gyűjtést 
Pozsony Ferenc végezte 1991-ben, akinek ezúttal is köszönöm 
a ritka folklórszövegnek ezt a változatát. 

2.1. Zsengitik1 a menyországba, 
kidzsülnek2 e szentandzsalok e szenteplomhoz, 
kihallgasszák e szenmiszét, 
feUiágnak e Kálvári hedre, 
ott uljan dzsimilses fákra feltalálnak, 
e Krisztusz urunk vérivel felvirágozval. 
Bémenend e Krisztusz urunk e Gecemáni kertben, 
felfogval e szent kezeivelleeresztvel e szen haján, 
odamenen e Szépszizmárja ész kérdi: 
Métt ülsz uljan szomorodon, szentfijam? 
Hodne üljek, Szentanyám, 
amikor nekem ez suf jiduk:3 üzenetet küldtek, 
hodzs ingemet asszupintekend4 elfognak, 
a keresztre felfeszitnek, 
vaszkeszcükvel elszaggasszák az enyim tesztemet, 
fejembe sipkekoronát béboritnak, 
vaszkeszcükvel elszaggasszák az enyim tesztemet, 
nadzsond elsufolkodnak ingemen, Szentanyám! 
Vidd el ezt a két-három igéimet, 
z Adám fioíhcLz! 
[A]ki elmondzsa ez imácságot ösztö5 lefeködvel, 
regvel félkeletben, 
az megszabaduljon, mind e moi született bubae! 

1 csengitik - Változatokban: „sengitének" 
2 kigyülnek 
3 csúf zsidók 
4 nagypénteken 
5 este 
6 csecsemő 
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A folklóradatok - így az előbbi adatközlő vallomásai is - arról 
tanúskodnak, hogy az északi csángók körében valaha igen erős 
lehetett Szent Borbála kultusza, aki a középkorban a jó halál 
védőszentje volt. A szabófalvi Szászka Péter ismerte egy Szent 
Borbála-ima töredékét is, amit ugyancsak közreadok, hiszen a 
Szent Borbála-imák feljegyzett változatai főleg a Bákó környéki 
déli csángóktól származnak1, amelyekhez az alábbi szabófalvi 
(északi csángó) töredék nem is hasonlít. 

2.2. Kidzsülnek ez andzsalok, 
nédzs dzsorcsa2 mellett őreznek, 
... őrez... őrezzetek szentandzsalak ez ablakaimat, 
Uriszusz Krisztu ez ajtómat, 
én amikor meghalok, e menyországba bévidzsetek, áment! 

Szent Barbár halú imácság3. De azt nem tudom júl. Azt mondzsák, kér4 nédzs 
dzsorcsa nédzs felől a szive [?] melljett [...] De ő hosszubb, de há én nem 
tudom! [...] E dzsüttem én5 z örög aszontól, harmincnyolcig monta ő, ment 
e betegek, meljikek nehez betegek votak, hod mondta, elmondzsa, hodzs 
szabadissza el e nehesszégektül. 

3. 
Péter Véta, szül kb. 1915., Szabófalva, 1965. január - Kallós 
Zoltán gyűjtése, MTA Zenetudományi Intézet: AP. 7153. od. 

A középkor erős Szent Borbála-kultuszáról vall a következő 
északi csángó archaikus ima is, melyet egy „pénteki" ima 
töredéke követ. 

1 A Gyöngyökkel gyökereztél (1995) című kötetemben: 102., 103., 104., 140. és 154. 
szöv. A mások által közölt, illetve archivált Szent Borbála-imák adatait lásd a 
Repertóriumh&n. 

2 gyertya 
3 haló imádság 
4 kell? 
5 gyűjtöttem én? 
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Mondom e Szent Barbarnak ez imácsegját. Azt tudják magik magyarul? [Nem, 
nem.] Nem? Ez kurtaska, de szép dorsi1. 

3.1. Szent Barbar a székibe, 
szákráment a kezibe. 
Ki megtanulja z ű szújái2, 
elnyeri ez ű júját3, áment. 

Adicá binele lui, binele ei.4 Hodzs mondzsam? Én mondom osztá szent 
péntekit. [Mondja!] 

3.2. Felkelek szent pénteken regvel, 
kimenek, 
elnezek napkeletre, 
látek edzs irgalmat. 
Kühül5 irgalmasz, 
belül aranyasz. 
Szent orcája lekörmölve, 
szent haja leeresztve, 
könökig vérbe, 
könökig könvbe, ámen. 

[Ez milyen ima?] Szent péntek! Pénteken imádság. Szent pénteki. Reggel 
máj6 mondzsuk: „Felkelek szent pénteken regvel, kimenek, elnezek..." Pénte-
ken regvel. 

1 nagyon 
2 „szóját", azaz: szavát 
3 jóját, javát 
4 Azaz az ő javát. 
5 kívül 
6 még 
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16. 
Chelaru (Király) Agata, szül. 1935. 
Kelgyest, 1997. dec. 31. 

A Szabófalva közelében fekvő Kelgyest archaikus nyelve és 
népi kultúrája az északi csángó kultúrán belül is sajátosnak, 
egyedinek mondható. Noha több alkalommal is próbálkoztam 
itt imagyűjtéssel, csak egyetlen archaikus imaszövegre sikerült 
rábukkannom.1 Az adatközlő asszony ezen kívül más magyar 
nyelvű imát nem ismer, de elénekelt még egy adventi Mária-
éneket („Z Iszten küldin z andzsálát..."), egy karácsonyi éneket 
(„Mennyből az andzsal lejött hozzátok...") egy halotti éneket („El 
kell menjünk, nins mit tedzsünk...") a Thomas Celanus-féle híres 
XIII. századi gyászének, a Dies irae egyik folklorizálódott 
változatát („Az e nap keszerved leszen..."2), valamint néhány 
népdalt.3 

Atyánok, Fionok, Szentlélek Isztennek, ámen. (keresztvetés) 

4.1. Szent péntekbe felkelék, 
napkeletre tekinték, 
szép fehér monosztorkát láték. 
Kühül arannosz, 
belől irgolmosz, 
z Urjézosz Krisztosz benne fekszik, 
szent feje meghajtval, 
szent arcája lekörmölvel, 

1 Lásd még: Harangozó 1998. 74. szöv. Emellett Harangozó Imre feljegyzett még egy 
vegyes motívumanyagú imatöredéket (85. szöv.) valamint egy Máriához intézett 
liturgikus eredetű fohászt (164. szöv.) 

2 Lásd még: Kájoni 1719. 584-586., 1805. 323-324. 
3 A Mária-ének és a két halotti ének szövegét, dallamát közli Harangozó Imre: 1998. 

186-188. szöv. 
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csérdzsig1 vérbe, 
könökig könvbe2, 
osmán nyálval töpdöszték, 
vasz kestyükvel szabdoszták, 
sipkész koronával megkoronázták. 
Menjünk bátran misze hallgatni 
Krisztus urunknak tisztelettyire 
mindörökké, ámmen! 

o 

[Kitől tanulta ezt az imádságot?] Anikámtul . [Hogy tanította magát?] 
Beszéltek madzsarul hamarább. Miszébe isz énekeltek madzsarul. Osztá 
rendre nem még hadzsták énekeljenek madzsarul, ke vult verekedész4, nem 
tudom, hul. Sz énekeket mind sak anukámtul tanultam. [...] [Hogy hívják ezt 
az imádságot?] Szent péntek. [...] [A Miatyánkot tudja-e magyarul?] Nem 
tudom. [Üdvözlégy Máriát?] Imádkozta banikám5, de nem fogtam bé, nem 
tanoltam meg. [Még más valami magyart tud-e? Töredelmességet, Gyónomot, 
Hét fő bűnt?] Nem tudok. Nem tanoltam több imádságat. Imádkoz... mondzsa 
vala „Hiszek egy Istenbe", mondzsa vala azt isz anikám. [Reggelit: „Hajnal, 
hajnal, piros hajnal, kibe Márja elnyuguvék..."] Nem tartom észbe. 

5. 
Özv. Gerka Józsefné Petre Antaluc Mária, szül 1913. 
Jugán, I. 1996. júl. 11., II 1998. jan. 1. 

Jugán az északi csángóság egyik jelentős települése. A 
harmincas évek első felében Lükő Gábor még számottevő 
magyar folklóranyagot gyűjtött itt. Anyaga annál is értékesebb, 
mivel a faluban - néhány, a környékből ide feleségül hozott 
asszonyt nem számítva - ma már csak egyetlen öregasszony, 

1 térdig 
2 könyökig könnyben 
3 = anyukámtól. (Később elmondta, hogy ezt a szót erdélyi magyaroktól tanulta.) 
4 mert volt háború 
5 nagyanyám 
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a ma nyolcvanötéves Gerka Mária, beszél még magyarul. Vele 
a jugáni magyar nyelv és folklór végleg eltűnik. 

Ilyen körülmények között különös jelentősége van annak a 
ténynek, hogy emlékezetében néhány magyar nyelvű imát, 
köztük apokrif szövegeket is megőrzött. Imádságait a nagyany-
jától tanulta, édesanyja már nem imádkozott magyarul. 0 maga 
sem végzi ezeket az imádságokat, otthon is és halott mellett is 
csak románul imádkozik. (Az imaszövegeken kívül lakodalmi 
táncszókat - az ő szavával: „mondzsikálászokat" - és régi 
mágikus cselekményekre való emlékezéseket jegyeztem fel tőle.) 
A „Csengítének mennyországban..."kezdetű, Szabófalvában gyűj-
tött ima ismerősnek tűnt számára, az erre vonatkozó kérdésre 
azt válaszolta, hogy a nagyanyja tudta ezt az imádságot is. 

Több ízben is jártam nála: 1996 nyarán történt első gyűjtése-
met 1998. január 1-jén megismételtem, amikor videófelvételt is 
készítettem. 1998 augusztusában az imaanyagot megpróbáltuk 
filmen is rögzíteni, de a család fiatalabb tagjai megakadályozták 
az adatközlővel való találkozást, „elrejtették" előlünk a még 
magyarul beszélő idős asszonyt. 

I. 
Első alkalommal történt beszélgetésünknek azt a részét, 

amelyben a magyar imaszövegek is elhangzottak, a maga 
teljességében adom vissza: 

Atyának, Fionok, Szentlélek Isztennek nevibe, ámen. (keresztvetés) 

5.1. En isz (?!) Uram Teremtőm, 
ki ingemet kiteremtett, 
szefit lelkivel megszeretett, 
szent vérivel megváltott, 
fogadzs hozzám, Uriszten! 
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5.2. En lefekszem ez én ádzsamba, 
z én testyem a koporszoba, 
három andzsal a fejem felett, 
edzs őrez, sz edzs nyugit, 
harmadik ez igaz utra! 
Kerüld, Jézosz, házomot, 
állj meg ez ajtomba, 
z aptysztolok a zablakamba, 
szení kereszt e fejemnél, 
szent kennyic1 e száomba, 
z Isztennek a nyugodalma az én testyembe. 

3.3. Hány Iszten vadzson? 
Egy Iszten. 
Hán személibe? Háramba. 
Meljik nadzsabb? 
Mind az edzsik, mind a mászik. 
Meljiket felfesziccik? 
A Fiuisztent. 
Há métt? 
Hodzs megváltszon hütünkötf?]2, 

büntül, pokultul 
ész minden gonosz lélektül! 

o 

Hát mit még mondjak. A Tatál nostru, a Bucurá-te Maria , ezeket nem tudom 
még jól. De nagymáma tudja vala ez a... Hiszekegyet, Cele zece porunci4. De 
én nem még vót kivel tanásoljak5, mámám6 meghót, én mit még beszéljek 
madzsarul, ha nins kivel. [Mapi ezeket végzi-e most?] Ezt: „Mi után 
virrodván..." Ej, buná dimineatá . [Ezt tudja? „Már megvirjadván..."] Ez a: 

1 szent kenet 
2 Értelmetlenné torzult szó. 
3 Miatyánk, Üdvözlégy 
4 A Tízparancsolatot. 
5 beszélgessek 
6 édesanyám 
7 jó reggelt 
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5.4. Mi után virrodván 
kérjiik ez Isztent leborulván 
bünbe ne hajson a Szátánk 
ugy foljon nyelvünknek szoüásza 
szemeinknek nyargalúsza 
világ hiuszágját ne lássza! 
Mük mind e hó tyiszták ledzsünk! 

Nadzsmáma tud vala szok imácságot, de nadzstáta nem eppe tud vala szokat 
Még mond vala: 

5. 5. Jézusz Krisztosz, Szépszüzmárja, 
Szent Antal, Szent Péter, Mindenszentek 
jőrözzetek meg ingemet 
tűztül, víztül 
nehesszigek, betegszigek, nyumuruszágok, rossz orák, 
sz hirtelen halálok! 

Sz utaján mondzsa vala nadzsmáma udzs: 

5.6. Elajállom ez imácsegacskáimot 
e Szépszizmárjánok e tyiszteletyire, 
e Szent Antal, e Szent Péter, e Szent Pálval 
megőrezzenek ingemet 
tüztül, víztül 
nehesszigek, betegszigek, nyumuruszágok, rossz orák, 
sz hirtelen halálok! 

[Maga ezeket az imádságokat végzi-e most?] Nem imádkozom én moszt, 
nem imádkozom. Én imádkozom románul. Én nem vadzsok madzsarka! 
(kacag) [...] Ura mondzsam madzsaru, ke met szépek sz jok. Imádkozol a 
gondodba isz, imádkozol, hodzs akarsz. [...] „Miatyánk k[i va]gy a 
menyekbe, / megszenteltesszék te neved / te országod, / te akaratod / 
képpen mennben, / azonképpen itt e fülden..." Nem... lássza-e, nem 
tudom. „Izvezlégy Márja, / malaszval telvesz, / Ur vagyon teveled, / te 
vagy áldott az asszonyállatok között / ész áldott te méhidnek gyümülsze, 
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/ miurunk Jézosz. / / Asszonyunk Szépszizmárja, / Isztennek Szentanja, / 
imádj Isztent müérettünk, / bünöszökért / hálálunk uráján, ámmen." Nem, 
nem, én nem imádkozom magyarul! ... Nem ura mundzsam! ... Imádkozik 
vala bunikám1, de én nem. [...] A Tizparancsolatat nem tudom. Hodzs 
mondzsák vala? A1 noulea, mondzsák vala: „Ne kivánd... szolgálolejányát 
ne kivánd, szem ökrit, sze szamarát, sze edzséb minden jószágját." [...] 
Bunikámval imádkazom vala, de nem tudom, nem tudom. [...] 
Nem még kapsz szenkit ebbe faluba. Sz moszt hatvan esztendeje, mikor valék 
én, az egész világ, sz az éfijuszág isz érti vala, mit mondok. De moszt nem, 
szenki, szenki! Nem isz... Supa én elmaradtam, meljik még tud edzs kicit, 
parke tudok. Nem tudok, de ugy ne... [...] 
Én három esztendősz valák, sz a mámám melegiti vala meg a párnát, teszen 
vala párnára, sz osztá mondzsa vala: „Marikaska - ke3 Mári hinak ingemet 
-, imádkozzunk!" Tatál nostru, Bucurá-te Maria, Crezul4... Ez Izvezléj Márja, 
hodzs mondzsák Cred in Dumnezeu5? Vala Csizparansolat, az Ötparansolat. 
[Ezeket, amiket elmondott, a mámájától tanulta?] Nem, a bunikámtól. Há 
mámám nem imádkozott madzsarul. [...] Limba imgureascá la noi a murit.6 

Meghót. [Miért halt meg?] Nem kellett szenkinek. 

Másodszor is elmondja az imaszövegeket. Szövegmódosulás 
csak az imafelajánlásban {„Elajállom ez imácsegecskáimut...") 
van. Első elmondáskor: „e Szent Antal, e Szent Péter, e Szent 
Pálval megőrezzenek..." Másodszor: „e Szent Joszip, e Szent 
Antal őrözzetek meg ingemet..." 

II. 
A második gyűjtés alkalmával folyamatosan mondta egymás 

után a magyar imaszövegeket, kissé megváltozott sorrendben 
(„Mi után virrodván...", „En isz Uram Teremtőm...", „En lefek-
szem ez én ádzsamba...", „Hány Iszten vadzson?", „Elajállom ez 

1 nagyanyám 
2 mintha 
3 mert 
4 Miatyánk, Udvözlégy, Hiszekegy 
5 Hiszek egy Istenben 
6 A magyar nyelv nálunk meghalt. 
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imácsegacskáimot..."), de ugyanazzal a szöveggel. Úgy tűnik, ez 
a sorrend lehetett az eredeti, vagyis az, amelyben az imák a 
tényleges imahelyzetekben valaha elhangozhattak. Az első 
gyűjtés során ugyanis a szövegek felidézésére összpontosított, 
és így bizonyos imákat (pl. a füzért kezdő „Mi után virrodván...9 

kezdetű szöveget) kifelejtett, csak kérdésre válaszolva, utólag 
mondott el. A második gyűjtés során viszont kihagyta a „Jézusz 
Krisztosz, Szépszüzmárja..." kezdetű fohászt (ennek feltehetően 
nem is volt rögzített helye az imafüzérben), és nem próbálkozott 
a Miatyánk, az Üdvözlégy, a Tízparancs elmondásával sem. 

A megismételt gyűjtés során néhány új információhoz jutot-
tam az imahasználatra és az imaszövegek nyelvi környezetére 
vonatkozóan: 
Ej, most nem mondom, ke mult imádkozom olául. Most imádkozom én 
madzsarul? Doar udzs1 mikor a dzsermekeknek mondzsak, de métt imádkoz-
zak én madzsarul? (kacag) Imádkozom olául. [Gyermeket tanított-e meg rá?] 
Hodzs, hodzs tanisszak velekit? [Igen.] Neem, nem. Há nins mi miánt! [Mért 
nincs mi miánt?] Há nins mi miánt. Há mennek a szkolára, cánd merg la 
§coalá báiejii, acolo ínvatö franceza, engleza, invató franceza mai tare.2 

[Mondja magyaroson, mert nem értjük.] Nem ura mondzsam.3 Tanulják a 
francuzát. Nem tudom mondani. [...] 
[Keresztet vetni tud-e magyarul?] Atyának, Fiunak, Szentlélek Isztennek 
nevibe, ámmen. Ho nem tudom?! Tudom! [Ki tanította?] Bunikám. Minden 
imádságot tuttam: Hiszek egy Isztenbe, Dzsonam uram Isztenbe, a 
Csizparansalatat, most nem ura mondzsam, nem ura. [Holtnál imádkoztak-e?] 
Imádkozunk a holtnál, sziratnak. [Magyarul siratnak-e?] Moszt nem, nem. 
Moszt kiment a sziratász, nem még sziratnak... De sziratnak! Metha szérik4 

a szüved, kell mondzs valamit. De nem... moszrt kiment a sziratász, kiment 
a mondzsikálász. [...] [Beszél-e magyarul itt valakivel?] Itt? Nálunk itt?! [Itt] 
Ninsen! Szenki ninsen. [Kik tudnak még magyarul?] Nem tud, szenki nem 
tud. Még vajon vaj két menyecske Szabofalárul. Ugy ha még gyülekezünk, 

1 csak úgy 
2 amikor a fiúk mennek iskolába, ott franciául, angolul, főleg franciául tanulnak 
3 Nem bírom mondani. 
4 fáj 
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mondom: „Micsiász, komasszon? Mit még csiálsz? Mit még dolgozol?w De 
ninsen, ninsen kivel tanásoljakmadzsarul. [...] Mutyisszam meg a leveleimet1, 
nekem mennyi levelem vadzsan, de románe§te2. Imádkozom olául, de 
madzsarul nem. 

6-8. 
Balusesti asszonyok 
Balusest, 1996. júl. 12. 

Több tucat olyan csángó falu van, amelyekben az idősebb 
generáció mégbeszéli a magyar nyelvet, de archaikus imaszöveget 
sem nekem, sem más folklórgyűjtőnek nem sikerült már feljegyez-
nie. Ezek közé tartozik az északi csángó Balusest és Ploszkucény 
is, ahol csupán néhány imatöredéket tudtam rögzíteni. 

Ismeretlen, kb. 60 éves asszony: [Maga imádkozni mikor szokott?] Imádkozom 
regvel isz. Ösztö mikor fekszünk le. Regvel kelünk fel. Siálunk kereszteket, 
eszünk. [Magyarul tud-e keresztet vetni?] Da!3 [Vessen egy keresztet!] 
(Keresztet vet:) Atyának, Fiunok, Szentnének Isztennek, ámin. [Imádkozni 
tud-e magyarul?] Nem. [Semmit?] Nem. [Miatyánkot?] Nem. Ugy... pe 
románe§te .[...] „Iszten, őrözz meg e tüztül, e víztül... e rossz betegszigtül...* 
Minden muldú! [Na, még mondjon valamit, mitől őrizze a Jóisten. „Én 
Istenem, őrizzél meg hirtelen haláltól, gonosz ember szándékától..."] Da, da! 
Ne máj5 legyek beteg egy esztendeig, huljak meg hamarább. Cum sá mai 
zic?6 [Na, még egy kicsit mondja csak: „En Istenem, őrizzél meg..!"] „En 
Iszteneipi, őrözz meg e tüztül, e viztül, e rossztul, minden rossz betegszigtül, 
ne adj hosszu betegsziget esztendőkre, ... kurtán adj..." A§a!7 [A holtakért 
imádkozik-e maga?] Da! Tátám, mámám,8 meghalt az emberem. [Imádkozik-e 
értük?] Da! Imádkozom. Lelkiétt, hodzs elbocsássza az Iszten. 

1 könyveimet 
2 románul 
3 Igen! 
4 románul 
5 még 
6 Hogy mondjam még? 
7 így! 
8 édesapám, édesanyám 
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Tamasán Kati, szül. 1915.: [Mikor elvégzi az imádságait este, akkor utána 
még kér valamit a Jóistentol. Mit kér üyenkor?] „Doamne, odihne§te, 
binecuvinteazá in patul..."1 (Hosszabb román szövegbe kezd) [Na, de magya-
rul kér-e valamit?] Madzsarul nem kérem, mondzsuk olául. [Azt nem kérték, 
hogy: „En Istenem, őrizzél meg tűztől, víztől...w] Eeeej, idzs mondom! „Az 
Iszten őrözzön meg mind a vüágot a rosszaktól, a dusmánoktól2, mindentől. 
(Valaki közbeszól:) „...hirtelen haláltól!,, 

Dumea Anica, szül. 1915. és egy másik öregasszony: „En Uram, Teremtőm, 
/ őrözz meg az esszőktől, / e tüztül, e víztül, / őrözz meg mindenfélesigtül." 
(Egy másik asszonyhoz, aki háttérben halkabban mondja az ima szavait:) 
[Maga hogy mondja ezt? „Én Uram Teremtőm őrizzél meg..."] „Én Uram, 
Teremtőm, / őrözz meg tüztül, víztül, / rossz embertül, / rossz kéztül, / rossz 
felesigtül!" Ezek vannak! 

9-10. 
Két ploszkucényi asszony 
Ploszkucény, 1996. júl. 8. 

Ilyés Anica, szül. 1945. és Ilyés Margit, szül. 1930J: [Mikor imádkozik este, 
hogy mondja?] „Jóisten, Szépszizmárja, szegissz meg, / köljek fel 
egésszigesszen! / Jóisten, szegissz meg! / Valamit adtál nekem ma, / 
megszegittél, / megláttam z ösztét, / hónap látom meg a jó regvelt./ 
Köszönöm dorsi3!" [Ezt mondják-e, hogy „Én Istenem, őrrizzél meg tűztől, 
víztol..."] (Második, idősebb hang:) „...tüztül, víztül, / hirtelenszégektül, / 
rossz esszőtül, / rossz óráktól, / mindentül!" [Ezt mikor mondják? Este, 
mikor feküsznek le?] Há! Ösztö, regvel, nappal isz... Menünk kapálni, sz z 
uton mind mondunk. Elkészdtem e dolgot régvel, mondom. (Első hang:) „A 
Jóisten fizesse, ke eljiértem4, / sz szegissz meg mai napba / - ha akarsz -
hodzs végezzem el, / sz ha nem, szegissz meg, hodzs siánjak dolgot!" [...] 
[Amikor elvégezte az imáit a holtakért, utána mit mond?] Há én utána... ["Én 
elajánlom ezt az imádságot tátámért, mámámért..." Nem mond üyet?] Há 
hodne mondzsak! [Na, mondja el most!] Há hodzs mondom? „A Jóiszten 
vedzse számra, mit mondtam, Szépszizmárja részeltessze el z egisznek, mit 

1 Istenem, adj nyugalmat, áldj meg az ágyban... 
2 ellenségektol 
3 nagyon 
4 hogy elértem 
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mondtam én!" (Második hang:) Dar spui pe nume! Pe ásta pe mama, pe ásta pe 
tata.1 [...] Ezt az imádság... a tátánák, mászik imádság még... [...] (Első hang:) 
Akkor kacgnak az uton. Mondzsák: „Há miannya csitálász2... há miannya...?" [Ki 
kacagja? A fiatalok?] Eeej, mászok! Meljik... meljik nem hiszen. 

B. DÉLICSÁNGÓK 

11. 
Dávid János, szül. 1908. 
Szeketura, 1994. nov. 19. 

A déli csángók egyik kisebb faluja, Szeketura a nyelwesztés 
határán áll. Már csak a legidősebbek - legföljebb két tucat 
személy - értenek még magyarul. Archaikus népi imát nem 
sikerült itt gyűjtenem, de a magyar imák pusztulását illetően 
tanulságosnak tartom a falu legidősebb emberével készült 
beszélgetést. 

Moszt nem tudom, ha lesznek vajegy huszan, akik tudnak magyarul. 
[Oregek?] Öregek. E1 lehet vágják őköt, me nem tudnak. [Hogy veszítették el 
itt a nyelvet?] Há ha vettünk lejányokot Mardzsinénból3, sz azok nem tudtak 
magyarul, csak olául. Én egy éjjen megebredtem, hogy beszéllek vala az 
asszonyomval magyarul. Aszongya, ce má bolonze§ti?4 [Maga magyarul 
beszél-e valakivel itt a faluban?] Nem, nincs kivel. Vagyon a szomszédom, 
meljik még tud. Vaj három esztendővel nagyobb, mind én. [És ő tud-e 
imádkozni magyarul?] Tud, hogyne! Tud irászt, tud jobban, mind én. [...] 
[Magát hogy híyják?] János! (büszkén) [Másik neve? Milyen János?] Oláhul 
azt mondják, hogy Ion. Da.5 [S csángósan?] Magyarul? Dávid János. [Hány 
éves, János bácsi?] Nyócvanhat. [...] 

1 De a nevére ajánlod! Ezt anyámért, ezt apámért. 
2 hát miért olvasol (ti. imádkozol, mondod az olvasót)? 
3 Mardzsinén már korábban elrománosodott katolikus csángó falu. 
4 mit bolondítasz? 
5 Igen. 
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A gyiák csijál vala nálunk olvasót, há nem jő vala a pap minden vasárnap. 
Csijál vala olvasót magyarul. Utoján elvátotta ő es! [Mikor váltotta el?] Vagyon 
vagy negyven esztendeje hogy elvátotta. [Hol lakott a diák? Itt a faluban?] 
Itt a faluba. [Hogy hívták?] Ilies Chereches. [Kerekes Illés?] Da. [Öreg volt?] 
Nem, éfiju vót, de meghót. Kapott egy asszont innet, egy vadánát1, s csánt 
egy köljket vélle, s kihánták a diákszágból. Hát nem lehet, ho^... hogy két 
gazdával! Aszondják, hogy §i cu Dracu, §i cu Dumnezeu vrei? De minsak 
olául énekeltek. [Akkor is?] Há!3 [...] [Karácsonykor] mind csak olául 
énekeltek akkor es. Valami emberek Lészpedről jártak itt, s őktudnak vala 
magyarul. Pásztorok! - aszongya. Vótak vagy héten. „Kejjetek pásztorok!" 
Sz lefeküttek a fődre. „Kejjetek, pásztorok, menjünk! Széjesszetek , menjünk! 
Menjünk mennyországba, met megszületett Jézusz Krisztusz!" Szép vót! 
[Mikor volt ez?] Gyermek valék én. Akkor. [...] 
„Miatyánk ki vaj a szentelszteszék / a te áldott szenneved / jöjön el 
szentországod, / lejen meg szentakaratod, / miképpen menékbe, / azonkép-
pen ellennünk vétetek (hadar, érthetetlen) ámin. Idvezlégy Márja / malasztal 
vagy teljesz, / Ur vagyon teveled / te vagy áldott asszonyállat[o]k között / 
ész áldott te méhednek gyümölcse Jézusznak szentannya / imádj Istent 
érettünk bönö... / moszt ész halálunk oráján ámmen. Hiszek egy Isztenbe / 
ki... teremtejibe..." Má gre§esc!5 [Mondja el a Töredelmességet!] 
„Töredelmesszég lelki fájdalom, / szánom ész bánom / megbán... még 
részéről..." (értelmetlen szavakat hadar) [Hogy ajánlja el az imádságait?] 
„Ajánlom az én kevesz imáságomot / bodo... Jézusz Krisztusznak szenneve 
/ Bodogszágosz Szépszüzmárjának, / Szent Józé^nak, / Páduai Szent 
Antalnak, / Szent Francsiszknak de Assisie... ii... Szen Péternek, Szen 
Pálnak... Mindenszenteknek, / hogy őröjzenek a rossz embernek..." Ez! [...] 
Megtanyitott anyám, de ha nem tudok vala mikor küsszebb valék... nem 
tudom vala, hogy imádkójzam a... nem... nem... nem értem vala hogy 
mondjam Idvezlé^y Márja. Teszen vala anyám, teszen vala... teszen vala 
valami pujszemet , sz ülünk vala a térgyeinken a pujszemen... sz ő a vesszővel. 
[Meg is verte?] Há hogyne! 

1 özvegyasszonyt 
2 az ördöggel és az Istennel is akarsz élni? 
3 Igen! 
4 siessetek 
5 Tévedek! 
6 Assziszi Szent Ferencnek... neki... 
7 kukoricaszemet 
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12-13. 
Duma Györgyné Moller Anna, szül. 1937. 
Bodó Krisztina, szül. 1967. 
Bogdánfalva, 1994. júl. 1. 

12.1. Miután megvirjadván, 
kérjük az Urisztent leborulván, 
münköt bünbe ne szájcsen (sic!) a Szátán. 
Ugy foljék nyelvünknek szollásza, 
szemeinknek nyergalásza, 
világ hiuszágát ne lássza. 
mind a ho, tiszták lehesszünk, 
távozzék töllünk minden restségünk, 
hogy ez napot elnyugudjék, 
sz egy Isten töllünk áldozzék. 

12.2. Hajnal, hajnal, pirosz hajnal, 
kibe Márja eínyuguvék, 
Urunk Jézosz születteték! 
O, z én drága napjaim, 
kik töUem eltőtetek, 
urunk szállászt nem kereszek! 
Itt a Pádovai Szent Antal, 
négy szegibe négy angyal, 
közepibe szent otár, 
szent otáron egy ezer őrzőangyalka! 
Ó, édesz Szépszüzmárjacskám, 
adj nékem három őrzőangyalkát, 
egy őrözzön, egy vezéreljen, 
egy három nappál hamarább hirt adjon a halálunk 
oráján, ámen. 

1 ne ejtsen 
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[Reggel, mikor felkel, miket imádkozik?] Hát a Tatál nostru-t, s a Bucurá-te 
Maria-t, sz az Act de cáintá-t olául1. Olául. Nem mondom magyarul. [És ezeket 
nem mondja?] Eszte csak. Addig nem fekszem le, mig el nem mondom, de 
régvel nem mondom. [...] [A pénteki imádságot nem tudja? wMa mi van ma? 
Péntek..."] „Ma iu:am péntek... elébb hogysem...w Ájjon meg! 

12.3. a. Ma uram péntek, 
elék eszik eszettyibe, 
... hét méjszége... 
ez melj... ez melj koronája... (nem emlékszik) 
hogy mehesszünk bátran az Ur mutitászára, 
met moszt készitik a mük házaeskánkat, 
kühül2 aranyasz, belől irgalmasz, 
közepíbe mü urunk, Jézosz Krisztosz. 
ó én... (nem emlékszik) 
szent székibe leülvel, 
szent haja leeresztve, 
szent szüve komorodva, 
sz ugy isz ugy szir vala. 
Odamene Szent Lukács evangyeliszta: 
Mért sirsz, mért bőgsz, te mü urunk Jézosz Krisztosz? 
Honne szirjak, honne bőgjek, 
azt irták zidók levelikbe, (kimarad a felvételből) 
...-székvel döfdösszenek. 
Ki ezt péntek nevibe elmondja háromszor, 
pokol kapuit bézárják, 
mennyországét kinyisszák, 
ami az Uré, ámmen. 

Ezekbe isz akadom, met há... ha nem erősszen.. nem erősszen mondjuk. En 
isz vigyitem essze, met... [Mondja el még egyszer!] 

1 a Miatyánkot, az Üdvözlégyet és a Hiszekegyet románul 
2 kívül 
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12.3.b. Ma uram péntek, (másodszor mondja) 
elék eszik eszettyibe, 
hét méljszége, 
ez melj koronája! 
Nyuccs kezet angyal... 

Nem isz azt mondom bár! Nem azt mondom. Há doar... 

12.3.C. Ma uram péntek, (harmadszor mondja) 
eszik-eszík eszettyibe, 
hét méljszége, 
ez melj koronája! 
Nyuccs kezet, angyal... 
hogy mehesszünk bátran az Ur mutitászára, 
met moszt készitik a mük házacskánkat, 
kühül1 aranyasz, belől irgalmasz, 
közepibe mü urunk, Jézosz Krisztosz. 
Szent székibe leülvel, 
szent szüve szomorodva („szent haja leeresztve" helyett!) 
szent szüve komorodva, 
sz ugy isz ugy szir vala. 
Odamene Szent Lukács evangyeliszta: 
Mért sirsz, mért bőgsz, te mü urunk Jézosz Krisztosz? 
Honne szirjak, sz honne bőgjek, 
azt irták zidök levelikbe, 
magosz Kárvárira kivigyenek, 
magosz keresztfára felfeszisszenek, 
kezeinket tegyék kétfelé, 
lábainkot 'afelé, (?) 
fejinket afelé, (?) 
büdösz nyálikval töpdösszenek, 
vasz készeikvek döfdösszenek, 
lábaikval rugdosszanak. 

1 kívül 
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Ki ezt péntek nevibe elmondja háromszor, 
pokol kapuit bézárják, 
mennyországét kinyisszák, 
ami azXJré, ámment. 

Osztán mig elveszen az álom addig mondom. Addig elmondom a rozáriüt1 

olául. Osztán mig ellop az álom, addig... mit csak... mi eszembe jut, hogy 
mondjam el. Há. [Ezeket a deáktól nem hallották a templomban?] Olául! 
Románjrul mondják! Igy nem mondják. [...] Mikor jártunk kollektyiba2, mük 
mondtuk egymódullag, mászikok mondták mászmódullag. Hányan vótunk, 
annyi. [...] [Ezt kitől tanulta maga?] Hát én mámókától tanultam. [Es hogy 
tanította magát erre?] Hát én oljan kicsi gyermek vótam, vele háltam, osztán 
mondtuk ketten. Háj, lijányom, mondjuk! Addig nem feküdtünk le, mig el 
nem mondtuk. De tudtuk a Tizparancsolatot, Miatyánkot... [Ilyenkor ő 
mondta elöl, és a gyermek mondta utána?] Igen, ő mondta elől vaj eccerre. 
[...] Ha nem tartod, ha nem mondod elé, akkor felejted el. [...] [Mikor halott 
van, nem imádkoznak mellette magyarosan?] Nem. Olául csak. Imádkoznak, 
énekelnek. [De régebb nem volt magyarul?] Ezelőtt ugy mondták, da ha moszt 
nem mondják úgy? 

Az esti imarend középpontja tehát a románul mondott 
rózsafüzér, amihez álomba merülés előtt fakultatív „appendix-
ként" csatlakozik egy régebbi, teljesebb magyar imarepertoár 
töredéke. Emiatt a magyar archaikus imaszövegek felbomlóban 
vannak, a korábbi kötött szöveg fellazult. Az egyéni életút során 
is szövegromlás, felejtés történt. Az imarepertoár elrománoso-
dását jelzi az is, hogy az adatközlő az esti-reggeli egyéni 
imádkozáson kívüli imahelyzetekben is románul imádkozik: 
harangszókor románul mondja az Úrangyalát, étkezés előtt és 
után románul fohászkodik stb. 

A nagy erejűnek tartott pénteki imádságok olykor az imare-
pertoár teljes elrománosodása közepette is fennmaradnak egy 
ideig. Ennek egyik példája, hogy az adatközlő lánya - Bodó 

1 rózsafüzért 
2 kollektív gazdaságba, téeszbe 
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Krisztina, szül. 1967. - ugyanattól az öregasszonytól, anyai 
nagyanyjától ugyancsak megtanulta a „pénteki imádságot". 
Ezenkívül nem is ismer más magyar imaszöveget. 

A hagyományozódásban bekövetkező szövegromlások nyomon 
követése szempontjából nem érdektelen összevetni a két válto-
zatot: 

13.1. Ma uram péntek, 
eszik eszek eszettyibe, 
hét méljszége, 
elmejek halálra, (édesanyjánál: „ez melj koronája") 
mehesszünk bátran, (kimaradt: „...az Ur mutitászára") 
moszt készitik a mük házacskánkat, 
kühül aranyasz, belől irgalmasz, 
közepibe mü urunk, Jézosz Krisztosz. 
Szent székibe leülvel, 
szent haja leeresztve, 
szent szüve komorodva 
sz ugy isz ugy szir vala. 
Odamene Szent Lukács evangyeliszta: 
Mért sirsz, mért bőgsz, te mü urunk Jézosz Krisztosz? 
Honne szirjak, sz honne bőgjek, 
azt irták zidók levelikbe, 
(kimaradt sor: „magosz keresztfára felfeszisszenek") 
magosz keresztre felfeszitnek, 
két kezemet kétfelé, 
két lábomot egyfelé 
(édesanyjánál: „...kezeinket tegyék kétfelé,/ 
lábainkot afelé, / fejinket afelé") 
nagy kezeikvel csapdosszanak, 
nagy lábaikval rugdosszanak, 
(előbb a két sor helyett csak: „lábaikval rugdosszanakw) 
büdösz nyálikval töpdösszenek. 
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Ki ezt péntek nevibe elmondja háromszor, 
pokol kapuit bézárják, 
mennyekét megnyeri, 
(édesanyjánál: „mennyországét kinyisszák") 
ami az Uré, ámmen. 

[Ezt kitől tanulta?] Mámókámtól. 

14. 
Özv. Róka Mártonné Csobotár Katalin, szül 1915. 
Trunk, 1993. nov. 7. 

Mozgássérült, idős asszony. Jobbára románul imádkozik, de 
néhány magyar imát is ismer. Az itt közölt archaikus imát - a 
záradék alapján - „pénteki" imádságnak nevezi, de a szöveg 
valójában mágikus védettség-motívumokból áll. 

Ezen kívül még szalagra mondta a Miatyánk és az Üdvözlégy 
egy-egy igen archaikus változatát, valamint a Már megvirjadván 
éj után... kezdetű latin himnuszfordítás1 egyik szép változatát. 

[Kitől tanulta ezeket?] Még édeszanyámtól, mikor kicsike vótam. Mikor 
magyar papok vótak. Akkor nem mondták igy olául. [Deák volt-e a faluban?] 
Vót, vót. Vót Ketreszből esz, vót innet esz. Há. [Ő tanította-e magukat?] Igen. 
Mentünk oda a templomba. Tudtunk vetni keresztet, énekelni isz, imádkozni 
isz. Akkor inkább magyarul imádkoztak, nem vót annyi román, mind moszt. 
[...] Ezt pénteken mondják: 

14.1. Hajnal, hajnal, pirosz hajnal, 
kibe Márja elnyuguvék, 
Z Ézusz Krisztusz megszületék, 
pokol eltöreték. 
Szent Antal ez ő házába, 
négy szegibe négy angyalka, 

1 Saját gyűjtésemben: 1994. 2.C., 3.B., 13. szöv.; 1995. 82., 85., 86., 138., 151., 156. 
szöv. A további moldvai gyűjtések adatait lásd a Repertóriumban. 

43 



közep felő szent ótárka. 
Kérjük e Bódogszágosz Szépszüzmárját, 
hogy adjon nekünk három angyalt, 
egy őröjzön, 
egy ótalmazzon, 
sz ednek e híre nékül meg ne haljunk. 
Ki ezt minden pénteken háromcor elmondja, 
annak a lelke bé van primilve1, 
mind e mái szülft gyermeknek. 

[Ezt mikor mondja maga?] Minden pénteken elmondom. Regtül sz esztül.3 

Akármikor. Háromcor e napjábo. Pénteken. [Kitől tanulta?] Gyiákoktól! 
[Hol?] Itt e templomba. Mikor kicikék vótunk. [Nem otthon tanulta a 
mámájától?] Otthon esz mondtam lehet e. Nem tudom. 

14.2. Már megvirjadván éj után 
kérjük Isztent leborulva, 
hogy münköt ez nap fárodva, 
bűnbe ne ejtszen e Szátány. 

... (elakad) Nem tudom, me... 

Szemeinknek nyargalásza, 
világ hiuszágát nelássza, 
mind e hó tiszták legyünk, 
távozzék minden restségünk, 
józan legyen eledelünk, 
hogy jóra forduljon tesztyünk. 
Ez nap jól elnyugogyék, 
boldog éj rivánk4 következzék, 
világtól e szüvünk bócsuzzék, 
sz egy Jóiszten töllünk áldozzék. Amment. 

1 be van fogadva 
2 mint a ma született 
3 Este és reggel. 
4 reánk 
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[Ezt kitől tanulta?] Nem tudom, kitől tanultam. Honnét tanultam. [Énekkel 
ezt mondták-e?] Idefelé nem mondták. [...] Régvel, jó régvel magamra vagyok, 
ninc kinek beszéljek, szenki, imádkozom. Túl hátul vannak e gyermekeim, 
vagyon három nyepotom1. Kettő oda ki van Magyarfődön, e2 fiam esz 
Magyarfődön, sz én csak honn vagyok egyvel. A menyemvel. 

15, 
Csuráj Györgyné Dogár Magda, szül. 1913. 
Trunk, 1994. júl. 1. 

15.1. Hajnal, hajnal, pirosz hajnal, 
kibe Márja elnyuguvék, 
Ézosz Krisztosz megszületék, 
ész a pokol eltöreték. 
Itt van Szent Antal az ő házába, 
négy szegibe négy angyalka, 
közep felő szent ótárka, 
az ótár előtt ezer angyal. 
Bodogszágos Szépszüzmárja 
adjon nékem három angyalkát, 
egy őrözzön, sz egy otalmazzon, 
sz egynek hire nékül meg ne haljunk. 
Napok, napok, drága napok, 
sz akik töllem eltőtetek, 
gyonász félét(?) nem tehetek, (nehezen érthető) 
lelkemnek igasszágot kereszek! 
Pokol ajtai bézárulnák, 
menyországé végre nyilnak! 
Aki ezt eszte-régvel el tudja mondani, 
annak a lelke bé van primilve3 menyországba, 
mind egy mái fiugyermeknek! 

1 unokám 
2 egy 
3 be van fogadva 
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[Kitől tanulta maga?] Hát én ezt kicsi koromtól... Ezt erőszt mondják az iljent. 
Ezt az ajánlászt, ezt. E nagy immáccság! [Miért mondja, hogy nagy imádság!] 
E nagy imáccság, há hogyne legyen nagy, amikor mondja, hogy pénteki 
ajánlász! Akkor hogyne lenne nagy imáccság! [Mikor halott van, nem mondják 
ezt a halottnál?] Nem. [Megmondta a páternak1, hogy ezt végzi?] Há.2 A páter 
aszonta, hogy végezzem minden pénteken. Háromcor. [Melyik páternek?] Az 
itt való páternak, ennek. Olául. [Mit mondott ő? Hogy jó ez az imádság?] Jó. 
Hogy végezzük ezt. Aszonta erőszt jó. Há. 

Másodszor is elmondja az imádságot. A szöveg vége és 
záradéka változik: 

...Pokol ajtai bézárulnak, 
menyországé végre nyilnak, 
hogy vigyen münköt bé oda, 
sz az örök nyugudalomba, áment. 
Ez a pénteki imáccság. (teljesen lazán, személyesen 
mondva) 
Ki ezt minden pénteken háromszor el tudja mondani, 
annak a lelke bé van primilve menyországba, 
mind egy mái fiugyermeknek! 

[Ezt maga végzi-e minden nap?] Ezt *iem, csak pénteken. Pénteken három-
szor. Osztán vagyon még: 

15.2. Szent Barbar az égbe, 
térgyig érő vérbe, 
könyökig e kenyübe, 
z aran haja leereszve, 
vasz rudakval lecsiptetve. 
Sz aki ezt eszte-régvel el tudja mondani, 
a nem eszik bünbe. 

1 papnak, plébánosnak 
2 Igen. 
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[S ezt mikor mondja?] Ezt minden nap. Minden régvel sz minden eszte, 
háromszor e1 napba. Há nem mondja-e? „Szent Bárbar az égbe..." (ismétli) 
[Ezt honnan tanulta?] Ezt én kicsikén tanultam a Szent Barbar elajánlászát. 
(nehezen érthető) Ennek nagy érdelme van, ki ezt végzi. [Es ki volt Szent 
Borbál?] Hát Szent Barbar hodne leszen? Hát Szent Barbar vót! Vagyon 
örökké! Szent Barbár. [Ki az?] Ki az?! A szentek között Szent Barbar! Az a 
neve annak. [Mikor van a napja?] Annak minden nap napja van. Minden 
Szent Barbarnak. (??!) Sz azt ha elvégezhetné eszte-régvel, akkor nagy 
érdelme van annak. [Női szent vagy férfi szent?] Nem értem, hogy... [...] (A 
lánya unszolására új imába fog:) 

15.3. Szép fényesz hajnalo2 ragyogó csillagecska, 
szépen gyicsér az angyalka, 
ebredj lelkem, met virjad, 
adjunk hálát a Jóisztennek, 
sz aki nekünk mindent ad. 

15.4. En lefekszem én ágyamba 
minden testi koporsómba, 
ingem az angyal őrözzön, 
szent keresztvel jegyezzen, (keresztet vet) 
Sátán töllem elmenjen, 
Ézosz maga velem legyen! 
Márja malasztnak anyja, 
irgalmasszágnak szent asszonya, 
légy lelkünk otalmára 
ész a végóránkon béfogadóján, ámmen. 

Mikor fekszik le az ágyba, akkor „Szent Kereszt, Szentháromszág Egyisz-
ten...w, aval fekszik le. „Szent Kereszt, Szentháromszág Egyiszten...*, ezt 
akkor mondja mikor „En legfekszem én ágyamba...w (újra elmondja) 

1 egy 
2 hajnalon? hajnali? hajnalló? 
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16. 
Ismeretlen középkorú asszony 
Trunk, 1994. júl. 1. 

16.1. En lefekszem én ágyamba 
minden fédi koporszómba, 
angyal, őrizz, 
Márja, nyugissz, 
nyissz kaput, angyal, 
nyussz kezet, Szizmárja, 
mehesszünk bátran az örök menyországban, ámen. 

16.2. Mivel megvirjadván z éj után 
kérjük Isztent leborulván, 
hogy ez nap el ne fárodván, 
bűnbe ne ejcsen a Sátán! 
Hogy fény nyellünk (?) szólásza\ 
szemeink nyergalásza 
világ hivszágát ne lássza, 
mind azon2 tiszták lehesszünk, 
tágozzék minden resztszégünk, 
józan legyen éledélünk, 
jóra forduljon testyünk! 
Hogy ez nap jól elnyugugyunk, 
bódogi ki (?) rejánk következik3, 
egy Iszten töllünk adasszék4, ámmen. 

1 Változatokban: „úgy folyjon nyelvük szólása" 
2 Változatokban: „mint a hó" 
3 Változatokban: „boldog éj reánk következzék" 
4 Változatokban: „áldassék" 
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17. 
Gyurka Jánosné Benedek Róza, szül 1920. 
Trunk, I. 1994. júl. 1., II. 1998. aug. 12. 

A trunki Gyurka Jánosné azok közé a ritka csángó asszonyok 
közé tartozik, akik valamelyest ismerik a magyar írást. Magya-
rul olvasni az édesapja tanította még gyerekkorában, akinek 
több magyar nyelvű vallásos könyve is volt. Ezek közul már 
csak a Szívünk reménye. Jézus isteni szívének imádása című 
imakönyv (Kolozsvár, 1930. Szent Bonaventura Nyomda) van 
a birtokában, amiből olykor imádkozni szokott, kolönösen 
reggelente valamint áldozás előtt és áldozás után. Magával viszi 
a templomba is, ahol magában olvas belőle. 

Templomlátogatásának intenzitása még a moldvai csángók 
között is párját ritkítja: minden nap elmegy az Isten házába, 
legtöbbször este és reggel is. Hétköznapokon csak este van 
mise, első pénteken és első szombaton reggel 6-kor is. Ha nincs 
mise, akkor az olvasót szokták imádkozni románul, a hét napjai 
szerint váltogatva az örvendetes, a fájdalmas és a dicsőséges 
rózsafüzér titkait. Ezeken a paraliturgikus ájtatosságokon álta-
lában csak öten-hatan szoktak résztvenni, megesik az is, hogy 
csak ketten vannak. Az olvasó végén egy Miatyáhkot elmonda-
nak az elfelejtett lelkekért, egyet a bűnösök megtéréséért és 
egyet a halottakért. Minden imádság románul hangzik el, 
beleértve az imafelajánlásokat is. 

Otthoni egyéni imavégzése románul és magyarul történik. 
Bizonyos hturgikus imákat (Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy stb.) 
hol románul, hol magyarul végez, de a könyv nélkul ismert 
magyar imarepertorájában igen ritka archaikus magyar ima-
szövegek is szerepelnek. Ezek egyike az itt következő Szent 
Borbála-ima. 
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A szövegmondás érdekessége, hogy bizonyos helyeken a déli 
csángókra jellemző módon „sziszeg" (az s helyett sz-et mond), 
máshol pedig nem. 

I. 
Az egyéni imarepertoárban a liturgikus imádságok után egy 

Szent Borbála-ima következik, amit a boldog kimúlásért nap 
mint nap elvégez. 

17.1. Udvözlégy mártir Borbára, 
haldoklók biztosz késáló (?)\ 
veszedelmek ellenzára, 
kibe nincs szüzesszég kára. 
Te hóhérid kénozását, 
atyádnak jeles palását (?jF 
türted nyákadnak vágását, 
nem szántad véred ontását, 
Midőn Jézusz étéltetett, 
hogy megmutaszd szerélmedet, 
nem szántad adni fejedet, 
kiadni tiszta lelkedet! 
Testem (??) világgal harcoltál, 
és győzedelmeszen vittál, 
kérésékre nem hajlottál, 
semmi kéntól nem irtóztál. 
Midőn sok betegség megszáü, 
szemem hunyik, szavam eláll, 
lelkem-testem majt-majt elváll, 
Szent Borbára, ótalmazzál! 
Mikor pedig halálomkor 
jutok éppen végórámra, 

1 Szövegromlás. Erthetetlen. 
2 Szövegromlás: „pallosát?" 
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akarom, segéts, Borbára, 
hogy jussunk Isten jobbjára! 

Ez a bodog kimulászétt van! Ot az édeszapja adta erre a halábra, sz aszt 
mondta azétt izétt.. Ugy mind a lejányok el vot menvel növérnek, sz az apja 
pogán vot. Sz osztá ő szégyellte, met őt döfték e mászikok, hogy a te 
gyermeked iljen. Sz akkor kitették nagy kénokra, de ő szemmitől... nem 
irtózott szemmitől. Olvasztam az irászba, de én nem mondom azt, met azt 
mondja, „midőn szok nyavaljám megszáll, szemem hunyik", de én mondom 
„betegszéget", met én nem mondom az uljan dolgokot! Azokot mondta, kik 
öiték meg őköt. [Ezt kitől tanulta maga?] Edeszapámtól, édeszanyámtól. [Es 
hol olvasott Szent Borbáláról?] Há nincsen meg az irász?! Régi irász vót, sz 
szokan vagymik teszvérek, vette el az egyik, vette el a mászik. Osztá én 
megtanoltam a fejemből. [De az imádságot az édesapjától tanulta?] Ugy. Nem. 
De mic copil...1 este elmondtuk az estéjit, régvel, délbe esz az Urangyalát, Ingerul 
domnului a vestit Maria2. Osztán mit megtanultam, azt mondjuk örökké. [Szent 
Borbál imáját mikor kell imádkozni?] Én minden este mondom! Hát a boldog 
kimullásétt. Nem tudjuk, régvelig esz szok van! Estig esz szok van. S ez azétt 
van a boldog kimulászétt. Van Szent Józsepét, sz ez esz. De azt csak románul 
tudom, nem tudom magyarul. De olvasztam az irászból, hogy Szent Józsep 
esz... az esz a bodog kimulászétt van. 

Ugyancsak magyar nyelvű archaikus szövegeket mond esti 
imák gyanánt is, a szokásos liturgikus szövegek után: 

17.2. En lefekszem én ágyamba, 
minden fődi koporsómba, 
angyal őrizz, Márja nyugiss, 
Jézus Krisztus ebregess! 
Piros hajnal hasada, 
kibe Márja nyuguvék, 
nyiss kaput, angyal, 
nyújcs kezet, Márja, 
hogy mehessünk bé menyei szent boldogságba, áment. 

1 kisgyermek koromtól 
2 Az Úr angyala köszönté Máriát 

51 



17.3. Ó, én édességes Jézuszom, én kegyeS királjom, 
kérlek, légy mindenkor gyámolom, 
ez éjen legyen ótalmam! 
Gyarló testem nyugugyék, 
de szüvem el ne alugyék, 
mindenkor te veled lakjék, 
minden bűntől eltávo[zzék]! 
Engemet az angyal őrizzen, 
szen kerestyivel megjegyezzen, 
Sátán töllem elmenjen, 
Jézusz maga velem legyen! 
Márja, malasztnak anyja, 
irgalmasságnak asszonya, 
légy lelkünknek oltalma, 
végóráján béfogadója, ámment. 

[Ezt kitől tanulta?] Mind csak a szüleimtől. [Hogy tanították a sztilei?] Há 
kicsi koromba. A kicsikék felveszik hamarébb, de mikor nagy akkor... Vannak 
iszkolák, van egyeb, nezik a filmokot, akkor nem tanulják az imádságot, de 
mig kicsikék. [Most is végzi őket, ugye?] Én igen örökké, páná la moarte1! 

II. 
A gyűjtés alkalmával a fentieken kívül még két liturgikus 

eredetű magyar imát mondott el. Az egyik egy Mária-ima („Most 
segíts meg, Mária...''), a másik egy imafelajánlás („Anyám, 
tebenned bízok és remélek...,,). 

18. 
Özv. Timár Mártonné Zsitár Magda, szül. 1909. 
Trunk, 1994. júl 1. 

Fiatalabb korában a magyar nyelvű liturgikus imafüzér összes 
darabjait ismerte, de gyerekkora óta néhányat ezek közül 

1 haláhg 
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elfelejtett, mivel nem végezte rendszeresen őket (Töredelmesség, 
Hét szentség, Tízparancs, Ötparancs stb.). Más imákat viszont 
el tudott mondani {Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy, Négy végső 
dolog). A gyermekkorában megtanult egyetlen archaikus imát 
reggeli ima gyanánt ma is rendszeresen végzi. A szöveg 
sajátossága, hogy az éjszakai időhöz kapcsolödó védekező-baj-
elhárító motívumokhoz egy a pénteki imákra jellemző záradék 
társul, de ettől még az adatközlő nem tekinti „pénteki imád-
ságnak" ezt a szöveget. 

[„Ma mi van ma? Péntek, annak is a napja..." - nem hallotta ezt?] Nem. 
[„Hajnal, hajnal, piros hajnal..."] Azt tudom! 

18.1. Hajnal, hajnal, pirosz hajnal, 
kibe Márja elnyuguvék, 
Jézusz Krisztusz megszületett, 
ész a pokol eltöretett. 
Itt van Szent Antal az ő házába, 
négy szegibe négy angyalka, 
közep felől szent otárka, 
az ótára előtt ezer angyal. 
Bodogszágosz Szüzmárija 
adjon nekem három angyalt, 
egy őrözzön, egy otálmazzon, 
sz egynek a hire nékül szoha meg ne haljunk! 
Napok, napok, drága napok, 
akik töllem eltőtetek, 
gyónász-vallászt nem tehetek, 
lelkemnek igasszágot nem keresztem. 
Aki ezt tudja, minden pénteken elmondja háromcor, 
annak a lelke bé van primilve\ 
mind a mái szült gyermeknek, 

1 be van fogadva 
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pokol ajtói elzárulnak, 
menyországé végre nyűnak. 

[Ezt kitől hallotta?] Ej, dé kicsi vótam. Nyócéves. 

A magyar imarepertoár jellegzetes darabja a bajban, veszede-
lemben használatos „Szent Isten, szent erős Isten..." kezdetű ima 
egyik változata. Ez az ún. „Trisagion" dicsőítő énekből folklori-
zálódott imaszöveg a középkori szertartáskönyvekből került a 
nép körébe, és változatai a Kárpát-medencén belül is ismertek.1 

Az adatközlő vihar előtti fohászként a meggyújtott szenteltgyer-
tya mellett szokta végezni. 

18.2. Hozzád kiéltok Uriszten, 
Jézusz szent nevibe, 
Jézusz Szent vére áltol, 
Jézusz szent szive áltol, 
Bodogszágosz Szüzmárija 
szeplételen szent szive átol, 
amég meg nem könyörülsz rajtunk, 
és a Szűz átol magad tudsz rajtunk szegéteni. 
Ó, Szent Iszten! 
Ó, Szent Erősz Iszten! 
Ó, Szent Halhatatlan Iszten! 
Adj kegyelmet! 
Irgalmazz nekünk! 

Ezt egy szomszéd embertől tanultam, egy keresztapámtól. ... Mikor kicsike 
vótam. 

Noha csak töredékről van szó, az apokrif Szent Antal-imák 
kérdésköréhez tartozó adalékként (lásd még: 1995. 119-123., 
64. és 180. szöv.; 1996. 141-150.), közlöm azt a fohászát is, 

1 Erről az imáról bővebben: Erdélyi 1976. 271-272. (63. szöv. 2. jegyz.) 
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amit az adatközlő a Szent Antalhoz intézett kérések előtt 
szokott mondani: 

18.3. Szent Antal esudajelekvel, 
tündöklik nagy kegyelmekvel, 
ha a szentet buzgón kérem, 
mindezeket visszanyerem. 

Ameljiket kérem. Hogy segitsen meg. 

19. 
Bordás Jánosné Kósa Magda, szül 1938. 
Trunk, 1994. júl. 1. 

Bordás János Csíkban született trunki adatközlő által ismert 
és nap mint nap mondott imafüzér szövegdarabjait már közöl-
tem. (1995. 192-206., IV. 137-148. szöv.) A felesége által 
mondott, a férjével nagyjából azonos változatban ismert Szent 
Borbála-ima az imahagyományozódás egyik érdekes jelenségét 
is példázza: 

19.1. Szent Borbár az égbe, 
térdig érő vérbe, 
kenekig kinibe, 
aran haja leeresztve, 
vasz rudakval lecsiptetve, 
ki ezt menden nap háromcor elmondja, 
kisz körme szinc bűnbel 

Ekkorát tudok. Az ember tudja tebbet. Pénteki imádszágokot. [Magyarul 
imádkozik-e még valamit?] Nem! Nem tudom. Ennyit tanoltam. [Ezt mikor 
mondja?] Menden eszte. 

Az adatközlő tehát ezen a néhány sornyi imaszövegen kívül 
semmilyen más imát nem tud magyarul, de mivel az imát igen 
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„nagy imádságnak" tartja, a magyarul már egyáltalán nem értő, 
négy-ötéves unokáját is megtanította rá. 

Tanyittom eszket esz, de nem tudják venni fel.... Mikor én mondom, ő mondja 
utánnam. [Hogy tanítja, mondják csak!] Háj1, mondjad, Julián! 

A nagymama által megkezdett imasorokat a gyerek rögtön 
utánamondta, úgy, hogy egy-egy sort végül együtt fejeztek be. A 
közös imamondás után a gyerek egyedül is elmondta az imát, de 
néhol kihagyott valamit a számára teljesen értelmetlen szövegből. 

A férje által ismert gazdag imarepertoárt a gyerekkori 
imatanítás hatékonyságával magyarázza: 

Vót egy matuszéje . Aggyig nem adott enne, szitett pogácsát tüzheljbe, 
homuba, mig el nem mondta az imádságot. Térgyen. [És most is végzi?] 
Végzi, végzi. Napjövet után letérbül sz ugy imádkozik. Moszt isz. [És merrefele 
fordul?] Errefele! (Keletre mutat.) [Keletnek?] Napjövetnek. Idefelé van a Nap. 

20. 
Buda Andrásné Benedek Magdó, szül 1920. 
Trunk, 1994. júl. 1. 

A trunki Buda Andrásné az egyik leggazdagabb magyar 
imarepertoárral rendelkező moldvai adatközlők egyike. A leg-
alapvetőbb liturgikus imákat hol románul, hol magyarul végzi, 
de ezek mellett mindig elmondja azokat az archaikus imaszö-
vegeket is, amelyek többé-kevésbé szorosan kötődnek egy-egy 
helyzethez, alkalomhoz. 

Reggeli ébredéskor ezzel a fohásszal kezdi a napot: 

20.1. Szép ragyogó csillag, 
szépen dicsir az angyal, 

1 gyerünk 
2 nagynénje 
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ebredj, lelkem, met virjad, 
a Jóisztennek hálát adjunk, 
aki nékünk mendent ad. 

20.2. Anyám, anyám, édeszanyám, 
halálomkor jőj el hezzám, 
végy fel münköt az egekbe, 
sz a mennyei dicsőszégbe, 
szent fényedet hadd láthasszuk, 
tiszta szüből imádhasszuk, 
mái (?) szent Iszten szolgái, 
tündöklő szép koronái. 
Szüz Mária szent fiját 
szüzön szülte ez világra, 
sz hozta kinosz halálára, 
bünöszöknek váltszágára. 
Megújult világotokra, 
nezzettek a szent testyemre, 
öt méjszégesz szebeimre, 
boruljatok lábaimhoz, 
ész nap (?) ingem kérjetek, 
met meg szem iszonyodtok, 
ész meg szem botránkoztok. 
Jézuszkának legszenetebb szive, irgalmazz minékünk! 
Jézuszkának legszenetebb szive, irgalmazz minékünk! 
Jézuszkának legszenetebb szive, irgalmazz minékünk! 

Ezket mondom. [Hogy hívják ezeket az imádságokat?] Szüz Máijának a szovai 
a Jóisztenhez. Ez eszti imádság. Osztá régvel: „Szép rogyogó...w Mondtam 
vala bár. (Másodszor mondja:) „Szép ragyogó csillag, / szépen dicsir az angyal, 
/ ebredj, lelkem, met viijad, / a Szizmárjának hálát adjunk, (előbb: „a 
Jóisztennek") / ki nékünk mendent ad.w Há nem ő adja? 

20.3. Már megvirjadván ez éj után, 
kérjük Isztent leborulván, 
hogy e nap fárodván, 
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bűnbe ne ejcsen Szátánl 
Ugy foljon nyelvünk szóüásza, 
ne hallásszék dulfalásza, 
szemeinknek nyargalásza 
világ hivszágát ne lássza! 
Mind a hó tiszták legyünk, 
tágodzzék minden resztszégünk, 
jóra legyen eledelünk, 
jóra forduljon testyünk! 
Hogy ez nap jól elnyugodjék, 
bodog éj rejánk következzék, 
sz a Jóiszten töllünk áldozzék. 

[...] [A hét főbűn?] „Hét féli halálosz bűnök: / elsző a kevéljszég, / mászik a 
föszvénszég, / harmadik a bujasszág, / negyedik az irigyszég, / ötödik a 
torkosszág, / hatodik a harag, / sz hetedik a jóra való resztszég." [Égbe kiáltó 
bűnök?] „Égből kiáltó négy bűn: / elsző szántszándékval való gyilkosszág, / 
mászodik a természet ellen való teszti bűn, / harmadik szegényeknek, 
árváknak, özvegyeknek nyomorgatásza, / negyedik az igaz szolgáknak ész 
munkászoknak bérik eltartoztatásza." [Négy végső dolgok?] „Négy végsző 
dolgok. / Elsző a halál, / mászik az ityilet, / harmadik a pokol, / negyedik 
a [menyország].w 

Elfelejtettem. [Kitől tanulta ezeket?] Én édesz mámókámtól. (A köröttünk 
álló gyerekekhez:) A botomot el ne szúrd, met nem lesz mivel menjek, bot 
nélkül nem birok menni. Szikszág van, tél van, elig menek ki szikszégemre, 
nem birok... [Ezeket reggel mikor mondja?] Mikor megebredek. [Ott az 
ágybanj Leszállok! Megmoszdom! Máccor, ha nem birom alunni éjjen, akkor 
mondom a szentolvaszó királjnéját. Oláhul mondom. Leülök, sz veszem a 
szentirászt, sz ott mondom. [Románul még mond mást is?] Románul tudok 
irászt isz. [Reggel magyarul imádkozik vagy románul?] A Tatál nostru-t, a 
Miatyánkot mikor magyarul, mikor olául mondom. A Tatá-1 nostru-t, a 
Cred-ot.1 [Ezeket az édesanyjától tanulta? A mámákájától?] Drept2 

mámámnak az édeszanyjától. Me ott háltunk, kicsikék vótunk, sz aszonta, ha 
nem imádkoztok, nem adok ennetek. Nem hagyott lefekünni. Tett oda, hogy 

1 A Miatyánkot, a Hiszekegyet. 
2 egyenesen 
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imádkozzunk. [És hogy imádkoztak? egyszerre mondták?] Ketten-hárman, 
hányan vótunk. [És letérdeltek?] Hogyne! [Hova térdeltek?] A fédre! Ad, 
aszonta, gyiót, ha imádkozimk. Há.1 Sz akkor ugy örvendtünk, imádkoztunk. 

Esti imádságoknak tartja az alábbi két archaikus imát, 
melyeket mindig ugyanebben a sorrendben, szünet nélkül mond 
egymás után: 

20.4. Én lefekszem én ágyomba, 
minden fédi koporszómba, 
Márja, nyugiccs, angyal, őrizz, 
Jézusz Krisztosz, ebregessz! 
Pirosz hajnal haszada, 
kiben Márja nyugszik, 
nyiccs kaput, angyal, 
nyújcs kezet, Márja, 
menjünk az örökösz dicsörszégbe! 

Anyám, anyám, édeszanyám... (folyamatosan mondja tovább a 20.2. imát) 
[És ezt este mondja?] Eszte. Ez eszti immáccság. [Halottnál ezeket nem 
imádkozták?] Nem! 

Gyakran, de leginkább kedden fohászkodik Szent Antalhoz, 
akinek tiszteletére tizenhárom Miatyánkot és tizenhárom Üd-
vözlégyet szokott románul elmondani, majd magyarul ájánlja fel 
az elmondott imádságokat: 

Mondok tizenhárom Tatál nostru-t - én olául mondom -, Bucurá-te Mariát , 
sz osztán ajállom el Szent Antalétt. [Hogy ajánlja el?] Elajállom, hogy adjon 
erőt sz egésszéget... [De hogy?] Kezdem, mondom inkább: 

20.5. Páduai Szent Antalkám, 
mondtam ezt a tizenhárom Miatyánkot sz tizenhárom 

1 Igen. 
2 Udvözlégyet 

59 



Üdvezlégy Márját, 
Páduai Szent Antalnak a tisztelettyire. 
Betegek gyógyítója, 
árvák, özvegyek, szomorodottak vigasztalója, 
Páduai Szent Antalkám, 
annyi miményeit (??)1 szántál, 
annyi beteget meggyógyittál, 
uljan nagy érdelmed volt, 
Krisztusz urunkat tartottad a drága áldott szent ölödbe, 
szajnálj meg ingemet esz, 
szegény árva életkémet, 
Páduai Szent Antalkám, 
gyógyitsd meg e lábacskámot! 
Adj erőt sz egésszéget az egész világnak, 
gyermekecskéimnek, 
sz ingem sze hagyj el! 

Az imafelajánlás személyes hangnemű, szövege sem egészen 
kötött. A felajánlás vége a másodszori elmondás során például 
így alakult: 

Páduai Szent Antalkám, 
adj eröt sz egésszéget az egész világnak, 
sz ingem sze hagyj el a szegény árva életkémbe, 
sz a gyermekeimet! 
Uljan nagy érdelmed volt, 
Krisztusz urunkat tartottad a drága áldott szent ölödbe, 
szajnálj meg, Páduai Szent Antalkám, 
sz ne hagyj el! 

Ennyi, ezt ajállom el! [Még egyszer, legyen szíves ajánlja el! így, ahogy most 
mondta.] [...] Elmondok tizenhárom Miatyánkot sz tizenhárom Üdvezlégy 

1 Érthetetlen, szövegromlás. 
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Márját. [...] [Ezt milyenkor mondja?] Kedden. Mikor vagyon időm nekem esz. 
Met még kell mossz, takarissz. [Melyik nap a Szent Antal napja?] Kedd. 
[Pünkösd előtt Szent Antal-kilencedet tartanak-e?] Nem. [...] Templomba 
örökké kell menni. Eccer a hétbe a kici miszére, vaszárnap régvel, mikor 
áldozom. Osztán az Iszten béveszi. [...] A mondja, ne legjmnk rosszak, 
szajnáljuk a mászikot, mind magadot. Met münköt szajnál a Jóiszten, de mük 
vagyunk a rosszak! Osztán csián egy-egy pegyeápszát1, nem ad esszőt, nem 
ad mászikot. Hogy tudjuk, hogy van! Met hányan mondják, hogy nincs! De 
vettem én számon! Minden napra kirendeli kenérkémet, dolgozom, mennyit 
birok. Mennyi kell egynek? Mikor eszem, eszem, máccor mikor nem eszem, 
ha nem eszem esz, nincs semmi bajom! (Kacag.) Lefekszem, iszom egy kicsi 
vizet, ott imádkozom, míf* eljő az álom, még aluszom egy órát... Sze nem 
félek! Van itt egy vádána asszon, egy öt esztendővel küsszebb. Az ugy fél! 
Ne félj, hát az Iszten mindenütt megkap! Ezeren legyenek a házba isz, sz tégedet 
visz ugyisz. (Kacag.) Békócsolom az ajtót, hogy vajegy részeg bolond bé ne 
botorkáddzék sz zergesszen. [Mikor jő a nagyüdő, imádkozik-e olyankor?] Egy 
Tatál nostrut3. Én nem félek akkor esz! Hát ha ugy van, akkor ugyesz, akkor 
vége! Neked hogy ki van mérve, azon nem lehet vátoztatni. Meg kell halj! 

A középkori vallásosság, pontosabban a későbbi korokénál 
sokkal intenzívebb angyalkultusz nyomait őrzi az őrzőangyalhoz 
intézett fohásza, amit helyzettől függetlenül, bármikor el szo-
kott mondani. 

Az őröző szent angyalhoz hogy imádkozik?] Elmondom a Tatál nostrut, sz a 
Bucurá-te-t4, sz akkor mondom: 

20.6. Mondtam ezt a Miatyánkecskát sz ezt az Üdvezlégy 
Márját 
én érzcft szent angyalkámnak a tisztelettyire. 
En érző szent angyalkám, 
érezz meg az éccakán 

1 ad egy büntetést 
2 özvegyasszony 
3 Miatyánkot 
4 a Miatyánkot és az Udvözlégyet 
5 őrző 
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tüztől, viztől, 
hirtelen véletlen haláltól, 
szerencsétlen óráktól, 
rossz ember szándékjától! 

21. 
Özv. Cálara Antonné Cálara Magda, szül 1909. 
Gyoszény, 1994. júl. 2. 

Régies nyelvezetű liturgikus imáit (Miatyánk, Üdvözlégy, Hi-
szekegy, Gyónom stb.) este úgy „ajánlja el", hogy az imafelajánlás 
szövegébe beépíti a szokásos esti védekező-bajelhárító imák 
apokrif motívumait. Az ilyen típusú „elajánlások" rendszerint 
improvizatív jellegűek. 

21.1. Felajánlom az imádságomat 
a mái dicső szent napnak, 
Páduai Szent Antalnak, 
Szent Rékucnak, 
őrzőangyalomnak, 
hogy őrözzön meg tűztől, víztől, 
hirtelen haláltól, 
gonosz ember szándékjától 
Kerüld kereszt házamat, 
őrözd angyal lelkemet, 
tapasztald be ablakomat, 
Jézuskám, segélj meg! 

Este-reggel, bármikor mondható az alábbi fohász: 

21.2. Istenem, segélj meg, 
Boldogságos Szép Szüz Mária, ne hagyj el, 
Páduai Szent Antal, 
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Szent Mihálj arkangyal, 
Keresztelő Szent János, 
Szent Péter, Szent Pál apostolok 
és az Istennek minden szentjei, 
imádják mi Urunkat, Istenünket érettünk, ámmen. 

22. 
Özv. Antal Andrásné Merketán Borbála, szül. 1913. 
Nagypatak, 1994. júl. 2., a gyoszényi búcsúban 

A gyoszényi búcsúba jött nagypataki öregasszonyt arra kér-
tem, hogy mondja el azokat a magyar nyelvű imákat, amelyeket 
ismer. Az igen archaikus nyelvű ún. „csángó Miatyánk"-ksi és 
az Üdvözléggyél kezdte, majd így folytatta. 

22.1. Én lefekszem én ágyamba, 
menden fődi koporszómba, 
ingem angyal megőrözzön, 
szent keresztvel megjegyezzen, 
Jézosz Krisztosz velem legyen, 
gerjessze szüvemet, 
hogy én készülhesszek az én üdvesszégemre átal, ámen. 

Na, ennyit tudok mondani magának. Na még, ájjon meg: 
22.2. Szent Borbár az égbe, 

térgyig érő vérbe, 
könyökig künyübe, 
aran haja leeresztve, 
vasz rudakval lecsiptetve. 
Aki ezt az imácsegecskát elmondja 
eszte-régvel, 
küsz1 körme szem eszik bünbe! 

1 kis 
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[Ki volt Szent Borbála?] Szent Borbára egy lélek vót, uljen... egy szent. Szent. 
[Nem hallotta, hogy az apja pogány volt és őt kínozta?] Nem tudom azt. 

Ezután kérésemre elmondta még a Hiszekegyet is, de további 
magyar imaszövegeket már nem ismert. 

[A Tízparancsolatot tudja-e?] Nem tudom. [A deák nem tanította?] Nem, nem. 
Akkor... mentünk férhez, akkor tanyittak meg arra. Akkor kellett aztot mondjuk. 
[Ki tanította?] A gyeák. A páterhoz kellett vigyük akkor, mikor megtanoltuk. 
Akkor mentünk a páterhoz, fogtunk kezet a páternál. [...] Huszonkét 
esztendősz vótam akkor, mikor ehnentem férhez. Sz moszt vagyok nyócvan egy! 

23. 
Berbuc Jánosné Csurár Mária, 55 éves 
Nagypatak, é.n. - Kallós Zoltán gyűjtése 
MTA Zenetudományi Intézet: M6251.A.1-3. = AP. 18109. 

23.1. Ma uram péntek, 
annak esz a napja, 
Krisztosz mene kénjára, 
kénján eszék eszete, 
eszetének hét mélszégesz szent szebe, 
szent szebének (?)1 

ingovának (?¥ három ága, 
magasz menek hangosszága. 
Nyiccs kaput, angyal, 
nyújcs kezet, Szizmárja, 
hogy mehesszek én esz bodog menyországba, ámment. 

23.2. Elébb hosszem lefekeszem, 
kezeimet esszeteszem, 
hozzád emelem szivemet, 
Istenem, áldván tégedet. 

1 Szövegromlás. Kimaradt az imaszövegből. 
2 Szövegromlás: „orgonának" 
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23.3. Né, hol menen madárka, 
de nem madárka, számyasz angycdka, 
szárnya alatt kolozma, 
kolozmába igaz hit, 
igaz hitbe szent kereszt. 
Kerüld, kereszt, házamat, 
őrözd, angyal, lelkemet, 
... (megakad, majd hirtelen befejezi:) 
ész hiszem uram az örök életet, ámment 

C. SZERET MENTISZÉKELYES CSÁNGÓK 

24. 
Imre András, szüL 1929. 
Kalugarén, 1996. júL 12. 

Kalugarén a Moldvába történt székely betelepedés legésza-
kibb pontja a Szeret térségében. A Szerettől keletre, dombok 
között fekszik, viszonylag nagy távolságra a magyar nyelvet még 
őrző csángó falvaktól. E tekintetben legközelebbi szomszédja 
az északi csángó nyelvjáráshoz tartozó Balusest. 

A falu legöregebbjei egyetlen magyar imát sem ismertek, az 
egyetlen imaszöveget egy még ereje teljében lévő idősödő 
férfitól gyűjtöttem. Mivel épp egy kalákában zajló építkezés 
egyik rövid szünetében mondta el az imádságot, nem sikerült 
kellő alapossággal elbeszélgetni vele. 

A két ízben hangszalagra mondott szöveg egy pénteki ima 
egyedien szép változata. Lehet, hogy ez az egyetlen folklórszö-
veg, amit a folkloristák ebben a nyelwesztés határáig jutott 
székely eredetű faluban feljegyeztek. 

Az imát haldokló mellett végezték, különösen erős, hathatós 
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imádságnak tartották, és ennek megfelelően a szavak mágikus 
erejébe vetett hittel, szenvedélyesen, erőteljesen kellett elmon-
dani. Az előadás is ilyen határozott, már-már patetikus hang-
nemben történt. 

24.1. Hond ülőre1 Krisztus urunk, 
siralmas kertedbe, 
siralmas székedbe, 
térgyig vérbe, 
könyökig könyvedbe, 
s ugy imádkozol, 
s ugy imádkozol! 
Eljő jó ángyelionkám2 Szent Lukács s megkérdi: 
Mi dolog ez, Krisztus urunk, 
siralmas kertedbe, 
siralmas székedbe, 
térgyig vérbe, 
könyökig könyüdbe, 
s ugy imádkozol, 
s ugy imádkozol! 
Hogyne imádkójzak jó ángyelionkám3, Szen Lukács, 
ha ki vajok irval az atyám keziböl, 
s bé vajok irval a zsidók kezikbe! 
Három napig futtassanak, 
harmadnapra megfogjanak, 
nagy Kálvária hegyre kivigyenek, 
fakeresztre felfeszitsenek! 
Tüz ostorval ostorójzanak, 
büdös nyálval töpdössenek, 
véremet, epémet feteke födvel megitassák! 

1 JVála hond, hogy lennél magad a házba." 
2 Bizonyára szövegromlás: „evangéüsta" 
3 Bizonyára szövegromlás: „evangéüstám?" 
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Elmenj magad jó ángyelionkám, Szent Lukács, 
híreszd el ezt az imádságot minden kereszténjeimnek, 
mejik elmondja este lefektibe, 
reguel felkőtibe, 
ha nem másképpen, makár1 pénteken, 
én magam mondom, 
nem küdöm sem az apostoloimot, 
sem az angyalaimot, 
hanem én magam mejek, 
s kivátom a bűnből 
még a legküssebb ujjacskáját es, mindörökké ámen. 

Ez az! Ezt mondják a betegeknek, mikor kész, hogy hajjanak meg! Hogy 
mondjam na? Rományul: ultima rugáciune. Cam a§a vine.2 [...] Akkor 
válasszék el: vaj megélik, vaj menyen el. Vergőd a halálval, s nehez tölle, s 
akkor ez az imádság lágyitsa el. Válójsza el: vaj maradik, vaj menyen. Ez a 
kettő. 
[Ezt maga hogy tanulta meg?] Mámától, az édesanyámtóL [Mikor imádkozta?] 
Heeej, gyermek vótam, kicsike. Tanyitott [És ezt most elvégzi-e?] Eeej, most 
vannak más imádságok, rományul. Ezt még mondom egyegyszer, szeretem. [De 
nemcsak a haldokló mellett lehet imádkoznL] Hát... a betegek miánt E nagy 
imádság! Hogy meg kell imádkójzad cu putere, cu cáintá, cu toatá inima3! 

25-26. 
Két idősödő klézsei asszony 
Gyoszény, 1994. júl. 2. 

Gyoszényban két klézsei asszonnyal találkoztam, akik a 
másnapi Sarlós Boldogasszony búcsúba jöttek. Egyikük estén-
ként magyarul végzi a Miatyánkot, Üdvezlégyet, de a többi 
liturgikus imát már csak románul ismeri. Végül elmondja egy 
pénteki ima erősen romlott, töredékes változatát is: 

1 legalább 
2 Románul: az utolsó ima. Körülbelül ezt jelenti. 
3 erővel, bűnbánattal, teljes szíveddel 
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25.1. Ma péntek, annak a napja, 
Szüzmárja (?!) ment a kénjára, 
kénján esett esettye, 
öt méjséges szent sebe, 
kész a lélek, készen várja, 
magas hegynek fí?)1 unguványa2, 
unguvánnak három ága, 
nyújcs kezet, Bodogságos Szüzmárja, 
nyiss kaput, angyal, 
mü es menjünk elé az Ur szinye látogatására, ámmen. 

A társa csak a „hajnali imádságot* és a Szent Borbála-ima 
töredékét ismeri, a liturgikus imák közül a Miatyánkot sem 
tudja végigmondani. 

26.1. Hqjnaí hajnal, piros hajnal, 
kibe Márja dnyuguvék, 
Urunk töüe szuleték, 
mártérkák örvendék, 
angyalkák dicsirék, 
eleinte[?!] szép 
néked adjuk lelkünköt, 
hogy mük es juthassunk a Bodogságos Szüzmárjánk 
elejiben, ámment 

[Ezt mivel mondja maga?] Hát a lelkemvel mondom! [Jó, jó, de még más 
imádságakat* miket mond?] Én ezt tanultam anyámtól, s én ekkorát tudok. 

26.2. Szent Borbár az égbe, 
térgyig érő vérbe, 
könyökig könyübe, 

1 Sxövegromlás: mmagas mennynek' 
2 Szövegromlás: jorgonája" 
3 Sróvegromlás. Váhozatokban: „eleven ostya szép virág' 
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eleinte [?!] szép virág... 
... néked adom lelkünköt... 

Osszezavarja az előző archaikus imával, az előző asszony 
megkísérli kijavítani: 

25.2. Szent Borbár az égbe, 
térgyig álló vérbe, 
könyökig könyübe... 

Eddig tudom. [...] 

27. 
Gondos Mártoné Benke Erzse, szül. 1921., Pokolpatak 
Klézse, 1971. január - Kallós Zoltán gyűjtése 
MTA Zenetudományi Intézet: M.6270.2. 

[Mikor mennek elé a temető mellett „akármikor is", akkor szokták mondani 
ezt az imádságot.] Mikor mennek elé a temetőnél, ezt az imádságot fogják 
mondani. Akár elé, s akár vissza. 

27.1. Nyugugyatok, hótak, 
tük es vótatok, min mük, 
mük es leszünk, min tük! 
Nyugugyatok békébe, 
az Urnak szentséges szennevibe, 
hogy legyünk együtt mennybe! 

28. 
Csurál Józsefné Kánya Katalin, szül. 1904. 
Klézse, 1971. január - Kallós Zoltán gyűjtése 
MTA Zenetudományi Intézet: M.6270.3-18., 26. 

A hagyományos világban egy-egy személy könyv nélkül ismert 
imarepertoárja olykor rendkívül gazdag volt és változatos 
eredetű lehetett. A klézsei Csurál Józsefnétől például összesen 
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tizenkét olyan imaszöveget jegyeztek fel a folklórgyűjtők ame-
lyeket népi apokrifeknek minősíthetünk. (Lásd: Repertórium; 
Kallós Zoltán és Bosnyák Sándor gyűjtései) Az adatközlő által 
ismert liturgikus imákról nincsen adatunk, de joggal feltételez-
hetjük, hogy ezek száma ugyancsak jelentős volt. Alábbi vallo-
másában elmondja, hogy a „diák" (parasztkántor) segédeként 
még halottat is temetett olyan esetekben, amikor az elhunyt 
családtagjai nem tudták megfizetni az egyházadót, és ezért a pap 
megtagadta az egyházi szolgáltatásokat. Egy ilyen közösségi 
szerep betöltésére csak kivételes szellemi adottságokkal, memóri-
ával és tudásanyaggal rendelkező személyek voltak képesek. 

A Kallós Zoltán által Csurál Györgynétől rögzített és alább 
közölt apokrifek között találunk egy szokásos pénteki imádságot 
(28.1.), több esti defenzív imát (28.2., 28.5., 28.9.), két olyan 
imaszöveget, mely a hajnal-fénykultusz-ébresztés motívumkörbe 
tartozik (28.3., 28.4.), valamint három a hivatalos egyházi ének-
költészetből eredeztethető imádságot. A „Már megvvrradván éj 
utárL.." latin nyelvű reggeh himnusznak (28.6.) több folklorizá-
lódott magyar változatát is ismeijük Moldvából Qásd: Repertóri-
um). A „Ha csudákot keressz szükségedbe..." kezdetű szöveg a Si 
quaeris miracula kezdetű közismert, Szent Bonaventurának tulaj-
donított Szent Antal-officium folklorizálódott változata1. A Szent 
Rozália-ima (28.8.) pestisjárvány esetén volt hathatós, erre a 
szöveg második felének apokaliptikus képei is egyértelműen 
utalnak. Amint ezt Holl Béla kifejti (1971.371-372.), az ima a 
barokk kor népszerű imádságoskönyveiből folklorizációs foiya-
matok eredményeként jutott a néphagyományba, leginkább a 
„Lelki fegyverház" című, 1693-tól a múlt század végéig sok 
kiadást megért imádságoskönyv egyik szövegére vezethető 
vissza. Funkcióját tekintve, rokona a Szent Rókus-imának, 
1 Á moldvai apokrif Szent Antal-imákról egyik tanulmányomban (1996b) részletesen írtam, 

majd a témát újabb adatok fényében doktori dolgozatomban ismét tárgyaltam (1999). 
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amelynek szövegét az alább közölt Szent Rozália-ima egy ettől 
erősen különböző változatával együtt egy Bukovinából Magya-
rországra átköltözött székely adatközlőtől jegyezték le. (Lásd: 
Erdélyi 1976. 213. és 214. szöv.) Szent Rozália-ima a néphagyo-
mányban csak a székelyek és a csángók körében maradt fenn. 

28.1. Ma uram péntek, ugyan es hogy az! 
Mü urunk Jézus Krisztus ment kénjára! 
Kénján vala esettye, 
kifolt drágalátos szent vére! 
Szent szüve szegbe, 
szent szakálla kitépve, 
z aran könyve elhullatva, 
odatalála Szent Lukács: 
Mit sír, mit kesereg, mü urunk Jézus Krisztus? 
Hogyne sírjak, hodne keseregjek, 
az én szent szentecskémből egy es ide nem talál, 
hogy az.én imádságecskámot elvigye feteke fődnek hátára, 
hirdesse, mondhassa, 
ki ezt minden pénteken háromcor elmondja, 
beteg a testye, kész a lelke, 
ugy felviszi mennyországba, 
mind egy mái lett gyermeket! 

28.2. Én lefekszem én ágyamba, 
testi fődi koporsómba, 
álom ingem meg ne nyomjon, 
csalár ingem meg ne csaljon! 
Az Úr szentségével akarok élni, 
Jézus nevivel alanni! 
Gyalló testyem nyogogyék, 
szüvem el ne alagyék, 
mindenkor te veled lakjék! 
Nyiss kaput, angyal, 
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nyújcs kezet, Márja, 
mehessünk bé boldog menyországba! 

28.3. Éjjeli imádság. 
Első kakasszó szólitá a Márját: 
Kejj fel, Boldogságos Szépszüzmárja, 
met elvitték e te áldott szent fijadat! 
Keresztfára feszitték, 
vérvel izzada, 
vérvel cseppene, 
odamenének az angyalkák felgyüték, 
Krisztus elejibe vivék. 
Azt felelé vissza Krisztus: 
Ki ezt az imádságot el tudja mondani, 
z ő halála óráján meg tudik emlékezni! 

28.4. Hajnali imádság. 
Hajnal, hajnal, piros hajrtal, 
kibe Márja nyuguvék, 
s a mártérok örvendék, 
s az angyalok dicsirék. 
Az én házam Szent Antál, 
négy szegibe négy angyal, 
közepibe szent ótár. 
Szent ótáron tizenöt őrzőangyal, 
én uram s én istenem, adj még hármat, 
egy legyen tanyitóm, 
egy legyen igazgatóm, 
egy legyen mikor meghalok, 
bévigyen az örök bodogságnak dicsürségibe. 

28.5. Márja, malasztnak anyja, 
irgalmasságnak asszonya, 
légy lelkünk otalmazója, 
végóránk béfogadója. 
Münköt az angyal őrözzön, 
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szent keresztvel megjegyezzen, 
Sátán töllünk elmenjen. 
Nyits haput, angyal, 
nyújts kezet, Márja, 
mehessünk bodog mennyországba! 

„Az anyaszentegyháznak hét szentségei..." (nem közlöm) 

28.6. Imádság hótt mellett. 
Márja után (?) már megvirjadván éj után 
ez nap után fárodván, 
kérjük az Istent leborulván, 
bűnbe ne ejtsen a Sátán! 
Ugy foljon nyelvünknek szollása, 
ne hallassék dorfulása\ 
szemeinknek nyargalása, 
világnak hiuságát ne lássa! 
Tiszták lehessünk, mind a hó, 
távoddzék minden restségünk, 
józan legyen eledelünk, 
jóra forduljon testyünk! 
Bodog ur (?f rivánk3 következzék, 
egy Isten töllünk ádassék, 
világtól szüvünk bócsuzzék! 
Adoztassék és felmagasztaltassék minden felséges Oltári 
Szentség! 

28.7. Ha csudákot keressz szükségedbe, 
indujj fel Szent Antalhoz szüvedbe, 
vesd reménségedet érdelmeibe, 
hogy meghallgattassál kéréseidbe. 
Érdelmiétt Páduai Szent Antalnak, 

1 Szövegromlás: „dúl-fúlása" 
2 Változatokban: „bóldog éj" 
3 reánk 
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sokféle betegek meggyógyulnak, 
hálál, ördög, tévelgés távoznak, 
tüzből, vizből sokan szabadulnak. 
Veszett jószágikot, akik keresik, 
vények, éfijak tölle megnyerik, 
több dolgokban es ádását veszik, 
kik a világon őtöt hiven tisztelik. 
Ezt probálja városa, Páduának sokasága, 
hogy Szent Antal árváknak, özvegyeknek, velem jótevőknek, 
ügyefogyottaknak, hozzám foljamodóknak. 
Dücsüség legyen Istennek, Atya, Fiu, Szentlélekfnek]! 
Istennek áldása szálljon rivánk, 
és mindenkor megmaradjon mürajtunk, 
hogy szolgálhassunk nékie tiszta szüvel és lélekvel! 

De hát igy vigyül essze, s nem jut eszembe minden. Sokat immég tudok. 
[...] S osztán van még... Mondjak-e mást? 

28.8. Hercekeknek onokája, 
idvezlégy szép Rozsária, 
Krisztus piros rózsaszála, 
mert annál kedvet talála, 
kire büntövis nem szálla. 
Világból kedvvel kimentél, 
mert mennben lakohelt szerzettél. 
O, én Uram, én Istenem, 
egyebet nem látunk halál képinél, 
melj utánnunk leseskedik, 
elkapjon és elragadhasson. 
Mondjad a csapdosó angyalnak, 
szünjék meg a te kezed a csapdosástól, 
szúrd hüvelibe véres kardodat, 
szánakodjál immá, 
hogy a főd el ne pusztuljon, ámen. 
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Mikor igy szégyelled... valami, akkor nem találod. [...] Én este lefekszek 
magamra, elmondom az olvasót. Osztá van egy Hiszekegy, van egy Gyónom. 
[Kitől tanulta maga?] Kitől tanultam? Én vetevica1 vótam a diákoknál. S ugy 
vala! Há vetevicák vótunk, s elől menyünk vala oda, ne. Há mind elől tettek, 
oda! [Valaki közbekérdez: Nem verte a gyiák?] Há mit akarsz verni, ha én 
elgondoltam, s tudtam. A halottakot elbócsuztatom... [Búcsúztatót tud?] 
Tudom, azt es tudom. Ének az! Bocsoztatás. „0, te rettenetes...w, s azok mind. 
Tudom, tudom. [...] Kellett sok para, s nem vot honnat adjon. Nem birtak a 
páternak elegendőt adni a templomnak. S osztán tudja-e, mind egy hitetient, 
ugy izélte. Nem vot pap, diák semmi! Se harangszó semmi. [És akkor hogy 
temették?] S igy én elvittem! [Hát hogy vitte el?] Há hozták utánnam, s én 
énekeltem. [Mit énekelt?] Mit találtam, iljet. Hót énekeket. Ugy biza! Mikor 
odaértem a temetőhöz, ott teszem bé! Ott es az Isten elmémbe adta. (Énekli:) 
„Hull a főd a koporsómra, az utolsó harangszómra...w Ott es elmondtam: 
„Njmgngyék békességbe, örökös fényességbe!" Bétettem oda! Én vótam pap, 
diák, minden. [...] 

28.9. O, édességes Jézusom, 
ó, édes kegyes királjom, 
kérlek, mindenkoron légy gyámolom, 
hogy az éjen légy ótalmom. 
Gyalló testem nyugogyék, 
szüvem el ne alagyék, 
mindenkor teveled lakjék. 
Ingem az angyal őrözzön, 
szen keresztvel megjegyezzen, 
Sátán töllem elmenjen, 
Urjézus maga velem legyen. 
Márja, malasztnak anyja, 
irgalmasságnak szent anyja, 
légy lelkünknek vigasztalója, 
végóránk béfogadója, ámen. 

1 vátaf (rom.) = 1. felügyelő; 2. bekérő, bekéredző; 3. első vőfély. Amint ez a későbbi 
vallomásából kiderül, a diák (parasztkántor) segítője, sőt olykor helyettesítője volt. 
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29. 
Gyurka Andrásné Gyurka Andris Teréz, szül 1948. 
Magyarfalu, 1995. márc. 25. 

Románul imádkozik, magyar liturgikus imádságokat egyálta-
lán nem is ismer. A román imákkal együtt rendszerint elmond 
két archaikus magyar imát is. 

[Maga tud-e magyarul imádkozni?] Tudok vaj kettőcskét, de nem hosszuk erőst. 
Édesanyám tanyitott, hogy elmondjam én. [...] En kicsike vótam, s ő tanyitott. 
Ő font, guzsajosba igy... Mámám font, s ő tanyitott me én küssebb vótam. 

29.1. Kerijj kereszt házomot, 
őrözd angyalkám lelkemet, 
apostol az ablakba, 
szent igi számba, 
én lefekszem én ágyamba, 
minden fődi koporsóba, 
inden s Ádám (?) meg ne csajon,1 

me meg vagyok keresztelkedvel. 
Szállék lőtőn, 
elértem egy karosz talmacskát (?!), 
hol ül a Krisztuska az ő kereszfáján meglátni áment! 

Ez az. Ez ennyi. [Ez esti imádság volt?] Há. Estéji imácság. [És ewel kezdték?] 
Há igen. Evel keztük. S osztán még van egy más! 

29.2. Kimenék, felnezék az égbe, 
megláttam egy szép templomocskát, 
kijel arangyas, 
belől irgalmas, 
mellette Krisztuska térgyig vérbe,2 

1 Szövegromlás. Egyik változatban: „álom ingem el ne nyomjon, / csalárd ördög meg 
ne csaljon" (Magyarfalu) 

2 Másodszori elmondásban: „méllette megláttam Krisztuskát térgyig vérbe" 
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arany könnybe, 
z arany haja hátréhajtval, 
z arany korona fejibe tével. 
Ki elmondja ezt a keves imádságot este lefektibe, 
regvel felkeltibe, 
annak a menyország kapuja kinyitódval, 
pokol kapuja bézáródval, 
ugy izvezül, 
mind a Krisztust meglátni, áment.1 

[Mi ez az „inden s Ádám"?] Hogy ne csajja meg mind Ádám megcsalta Evát, 
hogy megcsalatkoztak. [Elértem egy „karosz talmacskát"?] Az almát, az 
almát! Mejik vót az Eva, s az alma. Az ahnának van karéja, s akkor karés 
almacskát. Mikor megcsalta Evát a kégyó. S ez az imádságba. Ugy jőne, mind 
a terebess alma. Mikor nyárba van az az alma. Nem az őszi alma. [...] Ennyi. 
Mikor kicsike vótam, édesanyám megtanyitott, s ennyit béfogtam én es. [...] 
Met este fontak, esténként csináltak gyiléseket. Gyilekezést. S osztánd akkor 
mondta ő. Kőt fel, s font, s osztán én es kőtem fel, s osztánd ingemet 
megtanyitott. [Ott sokan voltak a fonóban, ugye?] Há mü nem vótunk sokan, 
én csak akkor az édesanyámval vótam otthond elé. [Csak ketten fontak?] 
Csak ketten. S ő mondta, s osztán én es bévettem akkor a fejembe. Nagyobbat 
es lehetett vóna, de nem okupálódtunk2, hogy nagyobbat. Ezt a kettőcskét. 
Lehetett vóna másokra es, de ... [Miatyánkot vagy egyebet nem tud 
magyarul?] Arra es lehetett vóna, de arra nem tanyitott. Ő (ti. a jelen lévő 
öregasszony) tudja azkot az imádságokot. [Maga még végzi-e ezt a kettőt?] 
Ezt a kettőt én még esténként mondom, há igen, mikor fekszem le, akkor én 
ezket mondom el! [De nem csak ezeket imádkozza.] Ej, há imádkozom 
másokot es, de rományul. Mindent románul mondunk. [S amiket románul 
mond, azokat kitől tanulta?] Hát a páter tanyitott. A templomtól. Vótak ijen 
iráskák, s osztán abból csitiltunk3. Me mentünk, hogy osztán meg kellett 
gyonjunk. Akkor megtanultuk mind akkor. [De amikor imádkozni kezdett, 
akkor ezzel a kettővel kezdte.] Ugy, ugy. [Románul hány éves korában 
kezdett?] Há hogy mondjam? Tizesztendős, ugy. [De a magyarokat most is 
elmondja.] Elmondom, azkot nem felejtem el, s még tanyitom, immá vannak 

1 Másodszor: „mind a Krisztuskát meglátni, áment" 
2 nem foglalkoztunk vele 
3 olvastunk 
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nekem es ijen gyermekeim, s még tanyitgatom. S mondom nekik, hogy ijen 
a magyar, hogy vót édesanyámtól, hogy halltam én es, s mondom nekik igy 
esténként. Tanyitom őköt erre es, hogy tanóják meg ők es. Hogy sá aibá 
amintire §i ei1, mikor izé ... [És megtanulják?] Megtanulják, me kicsikénd 
még béveszi, me magyarul beszélgetek még nálunk itthon. Magyarul ta-
nyiccsuk itthon. Fel egy hét esztendőig ő osztá fogja tanulni az imádságokot. 
[Maga nem felejtett ki semmit belőle, amióta tanította az édesanyja?] Nem, 
met én még repetáltam2. Ez még regvelre es jó, ha mondja mikor felkel. S 
este es. Me lássa-e, mondja benne, hogy este lefektibe, regvel felkeltibe. Este, 
mikor fekszik le az ő ágyába, akkor mondja. Regvel, mikor felkel, megmos-
dódik, akkor még lehet mondja. [Pénteki imát nem tud?] Azkot nem tanoltam. 

30. 
Cserník Jánosné, Pali János Rozália, szül 1913. 
Magyarfalu, 1995. márc. 25. 

Még ismeri - de az imadarabokat tekintve már csak megfo-
gyatkozott számban - a hagyományos, liturgikus és archaikus 
darabokból álló imafüzéreket. Egyes imádságokat már elfelej-
tett, de imarepertoárja mégis tipikusnak mondható arra a 
korosztályra, amelyhez tartozik. Reggeli imáit a következő 
fohásszal indítja: 

Az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek! (keresztvetés) 

30.1. Én Istenem hálád legyen, 
felvirjasztott, 
meg nem ölt az éccakának üdejin, s el nem vesztett! 
Orizzen meg a mái szentséges szennapon es 
minden rossztól, szerencsétlen óráktól! 

A Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy, Gyónom, Tízparancs után 
egy töredékes pénteki ima következik: 

1 legyen emlékük nekük is 
2 ismételtem 
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30.2. Ma péntek! 
Annak es a napja, 
Krisztus mene kénjára! 
Kénján esik esettye, 
öt méjséges sebeje, 
abból ömlik szent vére. 
Fiu mondá az Atyának, 
az Atya mondá a Fiunak: 
Bizony, bizony szóval mondom, 
ki ezket az igiket elmondja háromcor a napjába, 
menyország kapuja kinyittatik, 
pokolnak az ajtója bézáratik, 
mikor kész a lélek, beteg a test, 
vigan várják a mennyei szentek 
az örökkévaló bodogságban ámment! 

Ez az az, s imáng az olvasót mondom. Az tudóddzik az olvasót hogy mondják. 
[Hány olvasó van?] Öt! Öt vers.1 Az olvasóban nincsen öt vers. Azt az ötöt 
el kell mondani magyarul, s ott van. Azt mondják az olvasót akkor. De ezek 
(ti. amiket elmondott) a nagy imádságok. Még vagyon más nagy imádságok 
es, de ez, ezek a primul2. [Ezeket honnan tanulta maga?] Mikor kicsike vótam, 
akkor tanyitottak a gazdáim. S akkor osztán halltam a templomba es, akkor 
ugy mondtuk, ugy imádkoztak. Igy, ahogy én! S osztán ott halltam a 
templomba es. Halltam. [A templomban a deák mondta?] A deák, így. [Milyen 
deákjuk volt maguknak?] Akkor vót! Az Bogdánra fel vót. S most ki van 
Magyarfődre3. [Ezt a deák a templomban így sorban mondta?] Mondta, 
mondta! Elmondta hamarébb, s még másokot es! Még más imáccságokot es, 
s osztá ugy kezdte az olvasót. [...] Én még halltam azt, hogy „Én lefekszem 
én ágyomba, minden testem koporsómba..." [...] De többet nem tudunk. Csak 
ennyit tudok: 

30.3. Én fekszem én ágyomba, 
minden testem koporsómba, 

1 Öt ízben, ötször. 
2 az elsők 
3 ki van költözve Magyarországra 
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csalátos ördög meg ne csajjon, 
halál ingem el ne nyomjon, 
me én meg vagyok keresztelve 
az Atyától s Fiutól s a Szentlélek Istentől! 

Ez ennyit tudtam, s halltam, s bé van oda abba es menvel. „Én fekszem én 
ágyomba." Igy tudtam én. [És hajnali, reggeli imádságot tud-e? „Hajnal, hajnal 
piros hajnaL.."] Nem válosztottuk ki. Mikor megebredtünk, imádkoztunk, s 
mikor nem vót mikor, ugy es mentünk, s ahol az üdő megkapott, ott es 
imádkoztam a mezőn es. S ugy na, ahogy tudtunk, ugy tettünk. [...] [A 
templomba olásan imádkozik?] Há.1 [És hogy gyónik?] Magyarul! Csak 
magyar imádságot mondok. [És melyiket mondja? A Gyónomot?] Töredelmes-
ség! [Azt mondja el, mert azt nem mondta el még.] A Töredelmességet nem 
mondtam el. (Gyorsan hadarva mondja:) „Töredelmesség indulattya...,, (nem 
közlöm, töredékes) Evel gyónom! [Azt nem mondja, hogy „Gyónom a 
mindenható...w?] Azt mondtam, azt elmondtam. Gyónáskor a Gyónomot nem 
kell mondjuk. Csak az Act de cáintát, a Töredelmességet. [Ezt a páter 
meghallgatja?] Ő hallgassa, s érti, met ő es magyar. [Hová való a páterjük?] 
Idevaló bákói. Bákói származék. 

31. 
Bogdan Bernadeta, szül. 1963. 
Magyarfalu, 1995. márc. 25. 

A fiatalasszony egy reggeli fohászt és egy védekező funkciójú 
esti imának a töredékét ismeri magyar nyelven. Mindkét imát 
három-négyévesen tanulta az édesanyjától. Az imákat most is 
úgy mondja el, ahogyan kisgyerek korában mondhatta, azaz 
szinte szavanként tagolva, mechanikusan sorjázza egymás után 
az ima szavait. Nem is törekszik arra, hogy a gyermekkorban 
beidegzödött szövegromlásokat „értelmesítse". 

Noha a „Szent kezibe ajájjuk...* kezdetű reggeli fohász (31.1.) 
bizonyos formuláival más imákban is találkozhatunk, a védeke-
ző célzatú ima egésze egyedinek és invariánsnak tekinthető. A 

1 Igen. 
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részletező szöveg a középkori embert leginkább foglalkoztató 
félelmekről szól, az emberi életet fenyegető veszedebneket 
igyekszik elhárítani. A kisgyermekkorban mechanikusan meg-
tanult ima szövege több helyen romlott. 

[Kitől tanulta ezt, amit most elmond?] En anyámtól. [Mikor?] Amikor kicsike 
vótam. 
Atyának és Fiunak s Szentlélek Uristennek áment! (keresztvetés) 

31.1. Szent kezibe ajájjuk, 
mái szennapnak a tiszteletire, 
szent hetfő, kedd, szereda, („szent szombatnak**) 
hogy a Márjacska őrözzön meg tűztől, víztől, 
(„Márecska őrezzen meg betegségtől, szomorságtór) 

hirtelen, véletlen haláltól, 
halálos vétektől, 
kétségben eséstől, 
pogánnak kezitől, 
rossz embernek szándékjaitól. 
Éhségtől, hadaktól, rébi (?) háboroktóf, 
Szent Fességje haragjától! 
Márjacska adjon szép csendes essőt a mezejinkre, 
őrözzön meg szélvészektől, 
jegektől, forgószelektől, 
kőessöktől, égésektől 
és más férgektöl! 
Máracska, tarcsa meg marhacskáinkot, 
juhocskáinkot, 
disznyócskáinkot, 
tyukocskáinkot, 
mindenféle majorságecskáinkot! 

1 Zárójelben a másodszori elmondás során elhangzott változatok. A gyújtés szombati 
napon történt. 

2 Szövegromlás: „égiháborüktól" 
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Őrezzen meg betegségtől, 
szomorfúJságtól, 
vacságtól, károktól, 
valagtól (?), 
szerencsétlend óráktól! 
Márecska, tarcsa meg mámikát, tátikát, 
még münket es, 
adjon egésséget mindenünknek! 
Márecska, rendeld ki mai napra eled[el]ünket. 
ruvázatunkat, 
egésségünket, 
mindennapi kinyerünket! 
Rendeld ki minden szegénnek, 
árvának, utonjárónak, 
deste mindenüknek (?), s nekünk es! 
Páduai dücsüséges Szent Antal, 
Szent Józsep, 
Szent István kiráj, 
Szent Jakab és minden szentek, 
esedezzetek éretünket ámen. 
Ajájjuk testünket, lélkünket, életünket, 
mü keves imádságecskáinkat. 
Bodogságos Szépszüzmárja, 
vegye bé a szent fiát mennybend! 
Imádunk tégedet, Uram Jézus Krisztus, és áldlak tégedet, 
hogy mert a kereszted által, 
megvátottad az egész világot! 
Ó Jézus, ó Jézus, ó Jézus! 
En Istennek szent fia! 
Légy irgalmas, légy kegyelmes, 
hogy a minden szegén bünös meglátni, áment. (?) 
Ó, Márja, ó, Márja, ó, Márja! 
Kenyeregj érettünk Atyának áldott szent fija, 
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hogy a nyomorult 'élet után 
állhassunk mük es a választott karába, ámentl 

Lehet, hogy nem találnak a szók. [Nagyon szép. Hány éves volt, axnikor ezt 
kezdte tanulni?] Kicsike. Három-négyesztendős. Regvel, amikor kelünk fel, 
akkor imádkoznnk. [Térden?] Lent térgyen. [Az édesanyja mondta elöl?] Igen, 
ő mondta elől, s osztá mü rendre megtanoltuk. [Többen is tudják ezt?] Mind 
tudjuk. [És ezt este is elmondta?] Nem. Csak regvel. Este mondtuk ezt a... 
„En lefekszem én ágyomba." [Néhány helyen nem értettem, hogy mit mond.] 
Há igen, me mük ugye, lefogtuk1 édesanyámtól a szókot, ki tudja még ő es 
hogy fogta le mástól, s igy most nem találnak meg a szók. [...] Mü nem ércsük 
annyira, csak megtanoltuk, s mondjuk. Nem tudjuk, hogy mire menyen, de 
én rosszat nem mondok, a Szent Atya tudja, mit kérek. 

31.2. En lefekszem én ágyomba, 
minden testem koporsómba, 
álom ingem el ne nyomjon, 
csalárt ördög meg ne csajjon, 
me én meg vagyok keresztelvel 
az Atyátol, a Fiutól, a Szentlélektől, Istentől, áment 

[Ezeket most is végzik?] Mük megtanoltuk, s mondjuk, mikor fekszünk le. 
Mejiket hamarább mondtam, azt reggel. 

32. 
Özv. Bondea Jánosné Tálász Aurika, szül. 1926. 
Magyarfalu, 1995. márc. 25. 

Az imádkozás nyelvének elrománosodási folyamatában olykor 
az archaikus imák bizonyulnak a legszívósabbaknak. Gyakori 
eset, hogy az adatközlők már a Miatyánk, Üdvözlégy szövegét 
sem ismerik magyarul, de a román liturgikus imákat követően 
még nap mint nap elimádkoznak magyar nyelvű apokrif ima-
szövegeket. A jelenséget az magyarázza, hogy a nagy erejűeknek 

1 megtanultuk 
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tartott archaikus imák kívül estek az egyházi ellenőrzésen, 
tehát a hivatalos vallásosság hatására a nyélvi váltás esetükben 
nem következhetett be. A családi környezetben átörökített 
szövegeket a hathatósságukba vetett hit tartotta életben. 

Régebb imádkoztam magyarul, de most olául többet. Megtanultam olául, s... 
[No jó, amiket magyarul tud, azt mind mondja el nekem.] No, ez az, a Tatál 
nostru1: „Miatyánk Uristen, ki vagy a menyekbend... azonképpend itt a 
fődönd. Mindennapi kenyerünköt add meg nékünk... mindennapi kenye-
rünköt..." Ne, felejtem el! „...bocsásd meg ellenünk véteteknek, ne vigy Uram 
késértetre, megszabaditsd a Gonosztól, áment." Akkor az Udvezlégy Márját 
nem tudom, met elfelejtettem. [Nem baj, hanem akkor a péntekit.] A péntekit 
azt tudom: 

32.1. Ma péntek, szent arangyas péntek, 
Krisztus mene kénjára, 
kénjánd essék esettye, 
hét méjséges sebeje, 
kíből kicsordul a drágalátos szent vére. 
Szent vérivel megszentélé, 
szent lelkivel megszereté. 
Bizony bizonyomval mondom, 
ki ezt az imádságot elmondja, 
este lefektyibe, reggel felkőttyibe, 
ugy idvezül az 6 lelke az Atyám országába, 
mind Jézus a keresztfán. 
Ongonának három ága, 
magass mennybe hangosság van, 
nyucs kezet, Márja, 
nyiccs kaput, angyal, 
z én lélkem m$njen bodog mennyországba. 

32.2. Z én házam Szent Antal, 
négy szegibe négy angyal, 

1 Miatyánk 
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közepibe szent oltár; 
oltár előtt Krisztus, 
térgyig vérbe, 
könyökig könyübe. 

Osztá ajájják el. Aszondják: 

32.3. O, Bodogságos Szizmárijám, 
néked ajállom e keves imádságomot, 
mejiket elmondtam, 
mutasd bé te szent fijadnak Ezus Krisztusnak, 
mái szent nap mindörökönd örökké áment. 

[Csak ennyi ez az elajánlás?] Még vót sok, de elfelejtettem. Nem tudom, me 
elfelejtettem. Oláson tudom. De magyarul elfelejtettem. [Esti imádságot nem 
tud így magyarul? „Én lefekszem én ágyamba..."] Az, az! Azt tudom! 

32.4. En lefekszem én ágyamba, 
minden testem koporsöba, 
halál ingem el ne nyomjon, 
csalárt ördög meg ne csajjon, 
me én meg vagyok keresztelve 
az Atyától, a Fiutól, s a Szentlélek Istentől áment! 

Ezket tudom. Tudtam többet, de... [És reggelit? „Én felkelék én ágyamból, 
kimenék ajtóm elejibe...,,] Nem, met izé, azkot olául tudom: Isuse, Marie, 
Iosife, in mánile voastre má incredintez inima §i sufletul meu...1 (folytatja 
mánul) Ezek olássak. Nem tudok magyarul. Tudok még egy-egy szót, de nem 
tudom. [Ezt a péntekit olyan jól mondja, hogy biztosan most is imáctkozza.] 
Örökké azt! A péntekit. Este es, reggel es. [Nemcsak pénteken mondja.] Nem, 
nem! Minden nap. Este-reggel. [...] Mondom a Tatál nostrut, a Bucurá-te 
Maria, a Cred in Dumnezeu2 hogy van, s ossztá az Act de cáintö, a 
Teredelmesség, hogy mondták régen magyarosson. De nem tudom, [csak] 
ugy egy-egy szót, elfelejtettem. Teredelmesség indulattya, ó, én Istenem, a te 
mindenek felett való... mutasd... Nem tudom! 

1 Jézus, Mária, szent József, kezetekbe ajánlom szívemet és lelkemet... 
2 a Miatyánkot, az Üdvözlégy Máriát, a Hiszekegyet 
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29. 
Zsórát Péterné Jankuj Teréz, szül 1933. 
Magyarfalu, 1995. márc. 26. 

A „pénteki imádságot" hathatóssága, „nagy imádság" mivolta 
miatt külön is szokták tanítani. Nemcsak gyerekeknek tanítják, 
hanem gyakori az is, hogy felnőtt felnőttnek tanítja meg, 
rokonsági körön belül (például anyós a menyének) vagy azon 
kívül. Ezért gyakran előfordul, hogy egy teljesen román imare-
pertoárban szerepel a magyar nyelvű pénteki ima. 

[Kitől tanulta azt, amit most mondani fog?] Mámámtól. Met édesanyámtól nem. 
Mikor kicsikék vótunk, ő megtanyitott egy imádságra, pénteki imádság, aszonta. 

33.1. Ma péntek, szent arangyos péntek, 
Krisztus mene kénjára, 
kénjánd esik esettye, 
öt méjséges sebeje, 
kiből kicsordul a drágalátos szent vére. 
Szent vérivel megszentele, 
szent lelkivel megszerete, 
ma bizon bizon szóval mondják, 
ezket az igiket ki elmondja háromcor, 
este lefektibe, 
regvel felkeltyibe, 
ugy üdvezül, mind a Jézus a keresztfán. 
Ungunának három ága, 
magos mennyend ungussága, 
nyuccs kezet, Márija, 
nyiccs kaput, angyal, 
az én lelkem menjen boldog mennyországba! 

Osztán még van egy kicsike: 
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33.2. Az én házam Szent Antal, 
négy szegibe négy angyal, 
közepibe szent otárf 
abba fekszik Krisztus Jézus, 
térdig vérbe, 
könökig könnyübe, 
szent szakálla kitépvel, 
büdös nyálakval esszetöpdösvel, 
vas kescsükvel megcsapdosval, ámmen. 

Ennyit tudok. [Egyebet tud-e még magyarul?] Az emberem tudja a Cred in 
Dumnezeut1. A Crezul, hogy mondják lesz? [A Hiszekegyet.] Hiszekegy, há, 
magyarul. [Amikor a mámája2 magának ezt tanította, csak ezeket kellett 
mondania magyarul?] Tudtuk a Tatál nostrut s Bucurá-te Mariát3, de most 
nem tudom. Mondtuk az olvasót magyarul. Még lehet tudtunk lesz, de 
elfelejtettük. (A szomszédasszony közbeszól: „Végzették a szentkeresztuttyát 
magyarul. Az öreg mósujom deák vót, énekelte: »Kálvária hegy tetejére...foj 
a...« Eee elfelejtettük. Vót ének es.") [Mikor leánykák voltak, imádkoztatta 
az édesanyjuk magyarul is?] Letérbültünk, így ne! Magyarossan mondtuk, 
míg küssebbek vótunk. Osztá hogy el oláhosodott, ugy fogtuk tanolni. [Hova 
térbültek le?] Levettünk4 valamit a térgyünk alá, ha levettünk, ha nem, akkor 
nem. Felfogtuk a kezünköt, s úgy imádkoztunk. Há most nem imádkozimk 
úgy, most csak leülvel imádkozunk. De akkor erőst imádkoztunk! Úgy vót, 
ugy tanyitott édesanyánk. [És amelyik ©rermek nem tanulta meg az imádsá-
got?] Verte meg! Tették még diókacsra es. De münköt nem tettek le soha, 
me megértettük a szót 

1 a Hiszekegyet 
2 édesanyja 
3 a Miatyánkot és az Üdvözlégyet 
4 levetettünk, ledobtunk 
5 dióhéjra 
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29. 
Damok Aurika Csicsi, szül kb. 1965. 
Magyarfalu, 1995. márc. 25. 

Estefele a falu központjában egy szekérrel hazafelé tartó 
fiatalasszonnyal és serdülőkorú fiával beszélgettem, akik el-
mondták, hogy az ismert és rendszeresen végzett román 
imádságok mellett tudnak egy magyar pénteki imádságot is. 
Mivel az utcán többen jártak, csak vonakodva mondták el ezt 
az imaszöveget. A gyűjtés során kiderült az is, hogy imáikat 
magyarul szokták felajánlani, de erről a mozzanatról az alkal-
matlan gyűjtési helyzet folytán nem sikerült bővebbet megtud-
nom. 

Ojan fárodt vagyok, még jó regveltől szántok ebbe a hidegbe, [Kivel szánt?] 
Ne, evel a fijamval. S a lóval. [Az embere hol van?] Beteg szegén. Beteg. [...] 
Há mit halltam mámámtól kicsikénd én es tanultam. Hogy mondjam? Há itt 
fojnak a világ itt ne a misére, s... Mondjad csak, Julián! [Hát ő is tudja?] Há 
hodne, amit én tudok, ő es kell tudja. 

Végül ketten mondják a fiával a „Ma péntek, szent arangyas 
péntek..." és az „Az én házam Szent Antal..." kezdetű, a két 
előbbi imával (33.1., 33.2.) csaknem teljesen egyező szöveget. 

[A gyermekei is tudják ezt az imát?] Mind tudják! Amit tudok én, ők es kell 
tudják! [Hány gyermeke van?] Három. (A gyerekhez:) [Most mondd el nekem 
te egyedül ezt az imádságot, úgy, ahogy te tudod!] Na, háj, mondjad, me 
sietünk. 
(A gyerek beletéveszt:) „...Az én házam Szent Antal, szent lélekv... adjatok 
egésséget...'* (Az édesanyja kisegíti, és ugyanúgy fejezi be, mint előbb 
közösen.) [Mi volt ez, hogy „adjatok egészséget"?] Nem, met ő meg... [De ezt 
szokta imádkozni? Mondja el ezt is.] Nem, nem, ezt nem tudja. [Mondd csak 
el, hogy hogy ajánlod el az imádságot!] Még imádkozunk ott közöttünk, ahogy 
lehet, de nem! Most sietünk, drept1 menjünk, me... Me immá menjünk, me' 

1 tényleg 
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el kell vigyük az ekevast. [Kitől kéri azt, hogy adjon egészséget? Páduai Szent 
Antaltól?] Páduai Szent Antaltól, Szizmárjától, Jézustól, Szent Antaltól... 
Egésséget, élő életet, békességet, jó beszédet, ezt kell kérjük. [Ezt kérje, úgy, 
ahogy szokta!] Sietek, erőst sietek, kell vigyem az ekevast, hogy veressék ki 
most este. Hetfőn még kell menjek a dologra. 

35. 
Bot Márton Györgyné Polgár Klára, szül. 1944. 
Lábnik, 1995. márc. 26. 

35.1. En Istenem hálád legyen, 
megőrzöttéL az éjszakán, 
ótalmaztál tüztől, víztől, 
hirtelen haláltól, 
gonosz ember szándékától, 
ördögnek csalárdságától, 
mái szent vasárnapnak a tiszteletire 
elajállom Boldogságos Szépszüzmárjának 
testemet, lelkemet, 
életemet, halálomot, 
s ezt az én keves imádságomot! 

[Ezt reggel mondja?] Reggel. S osztá este mind csak ugy mondják. (Elmondja 
másodszor is ugyanúgy, csak a 8. soron változtat: „e mái szent napnak a 
tiszteletire") [Ez az elajánlása az imádságnak. Azelőtt még imádkozik, nem?] 
Az igen! Osztán még imádkozik, mit tud. S e hátul ad hálát az Istennek. 
[Maga mit szokott imádkozni?] Olául csak. Magyarul nem. [Olául mit 
imádkozik?] Tatá-1 nostru, Cred in Dumnezeu, Act de cáintá...1 [Olvasója van-e 
magának?] Vagyon. Végzem, csak nem érkezem mihesnap2, vasárnap vagy 
ünnepnap egy este. Me nincs amikor. Me tizenegy gyermekem van. S azoknak 
étel kell, azoknak mosni kell, takaritó kell. 

1 Miatyánk, Hiszekegy, bűnbánó ima 
2 hétköznap 
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29. 
Ismeretlen asszony, szül kb. 1925. 
Lábnik, 1995. márc. 26. 

A Miatyánk, az Üdvözlégy után a Hiszekegyet kezdi, de 
összekeveri a Gyónommal. Ez után folyamatosan mondva az 
imaszöveget, így fejezi be: 

36.1. O, Jézus, ó, Jézus, élő Istennek szent fija, 
légy irgalmas, légy kegyelmes mü szegény bünös lelkünk-
nek, ámen. 
Ó, Mária, ó, Mária, 
Istennek áldott szent anyja, 
könyörögj érettünk te szerelmes szentfijadnál, 
mü megváltó Jézus Krisztus urunknál, 
hogy a rettenetes utussó itilet napján 
állhassunk mü es a választottak köziben, ámmen. 
Uram hallgasd meg a mü könyörgéseinket, 
és a mü kiáltásaink jussanak elödbe! 

[A Gyónomot nem tudja?] Hát nem elmondtam?! „Gyónom a mindenható 
Istennek..." (újra elmondja) [A Töredelmességet?] Az Act de Cáinta-t. Nem 
tudom. Tudom, hogy a Töredelmességnek van gyimölcsfája, de két-szót 
hármat, ha tudok. [Pénteki imádságot nem mondott az édesanyja? „Ma 
péntek, szent aranyos péntek..."] Én csak ennyit, me mikort kicsike vótam, 
akkor megtanyitott, s én mondtam örökké ezt az imádságot, most es örökké 
ugy imádkozom. Magyarul ezt elmondom, s osztánd mikor elvégzem, akkor 
mondom oláhul. 

37. 
Baboschiné Ferenc Mária, szül. 1922. 
Szászkút, 1996. júl. 7. 

Az adatközlő liturgikus imáit (Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy, 
Gyónom, Tízparancsolat, „Az anyaszentegyháznak öt kiváltkép-
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pen való parancsolattyai...", „Az anyaszentgyháznak hétszentsé-
ge...", „Négy fő halálos bünök...", „A szentgyónásnak öt részei', 
„Az Otáriszentséghez való négy szükséges dógok...", „Négy végső 
dolgok...") és egy esti imafelajánlását P. Daczó Árpád 1978-ban 
és 1979-ben történt gyűjtései nyomán már közöltem. (1995. 
140-141., 176-179.) A máriaradnai búcsúból hazatérő asszony 
azonban imarepertoárjának archaikus apokrif darabjait a dévai 
ferences kolostorban valami oknál fogva nem mondta el. Ezekre 
csak az 1996 nyarán végzett szászkúti gyűjtésem nyomán derült 
fény. Ekkorra azonban részben már elfelejtette a mintegy két 
évtizeddel korábban még folyékonyan mondott magyar nyelvű 
liturgikus imaszövegeket, úgyhogy ezek egyes darabjait már 
csak töredékesen sikerült elmondania. Joggal feltételezhető, 
hogy az eltelt idő alatt az archaikus imák tekintetében is 
szövegromlás történt. 

A gyűjtés során a gördülékenyen mondott Miatyánk és Üdvözlégy 
után a Hiszekegy, a Tízparancsolat és a Gyónom szövegét már csak 
akadozva tudta felidézni, majd - a liturgikus füzér egyéb darabjait 
kihagyva - rögtön felajánlotta az imádságokat: 

37.1. Édes Jézusom, hálákat adok szentfélségednek, 
megőriztél e mái napon minden veszedelemtől, 
őrözz meg az éccokán es 
tüztől, viztől, hirtelen véletlen haláltól, 
gonosz ember szándékától, 
ördög incselkedésitől, 
marhábéli kártól! 
Tartsd meg a marhacskáinkot, 
a más szegénnyivel együtt! 
Adj, Uram, örök nyugudalmat meghótoknak és 
az örök világosság fényeskedjék nékik! 
Nyugudjanak békjességbe az Úrban, ámmen! 
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37.2. Felajállom ezt az én keves imádságaimat 
az Atyaúristennek tiszteletire, 
a Bodogságos Szépszüzmárjacskának tiszteletire•, 
hét fájdolmáé, siralmáé, 
könyörögjön érettünk az ő szent fia előtt! 
Adja meg, amit kérünk őfelségitől, 
adjon áldást, egésséget, léleküdvességet! 
Uram, hallgasd meg az én könyörgéseim, 
és az én kiájtásaim jussanak elődbe! 

Most a péntekit: 

37.3. Ma péntek, ugy van ennek a napja, 
elémene az Urjézus Krisztus, 
könnyen (?) esék esettye, 
öt mélséges szent sébje. 
Talpig vérbe, könyökig könyvbe, 
előmene a szent arangyos székibe. 
Lehajtá szent fejét, 
leereszté szent haját. 
Szent Miklós (sic!)1 és vángyélista: Mér sirsz? 
Hogyne sírnék, mikor a fejembe készittnek kis koronákat, 
a lábaimba vasszegeket, 
bizony, bizony szóval mondom, 
aki ezt egy nap háromszor elmondja, 
ugy vitetem boldog menyországba, 
mind a mái napi született gyermeket. 

37.4. Az én házam Szent Antal, 
négy szegibe négy angyal, 
közepibe aranypad, 
azon fekszik az Urjézus Krisztus. 
Szent szakállát szaggassa, 

1 Rendszerínt Szent Lukács fordul elő ebben az összefüggésben. Szent Miklós említése 
nyilvánvalóan szövegromlás. 
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piros vérit hullassa, 
Mennyországba csenditének, 
az angyalok kigyülének, 
arangyos misét mondának, ámen. 

[...] Most hogyha este van, akkor mondja az „édes Jéz"usomw-nál, hogy 
„megőriztél a mái napon, őrizz meg az éccokán es", s ha hogyha reggel van, 
akkor mondja, „megőriztél az éccokán, őrizz meg a mái nap es\ Erti? [...] 
Még egy vót, de nem tudtam megtanulni. Mámám ennyit tudott. Mámánk 
még ütött, kujakolt1. Csapott ki a kapun, hogy tanoljunk, me nem tudtunk. 
S muszáj vót megtanoljuk. S még egy vót, s nem tudtam megtanulni. Mind 
csak ezekhez tartozott, három imádság vót, de én csak kettőt tanultam meg. 
[...] [Maga ezt most végzi-e?] Ezeket? Ezeket igen, minden nap. Minden nap! 
Muszáj. Az Isten adjon egészséget, me betegek vagyiuik, s öregek vagyunk, 
s kell immádkozzunk. [...] [Megverte magukat, ha nem tanulták meg?] Aoleu! 
Még sórén3 es saptak ki a kapun! Vetkeztettek le! Vótak a béjtik4, amivel 
köttük fel a fusztát5, s hogy ne vetkeztessenek le, megbogoztuk háromszor-
néccer azt a béjtik[et], hogy ne tudják kiódni. De mindcsak kiódták, s 
elcsaptak! [Azért, mert nem tudták az imádságot?] Azétt, hogy tanójjuk meg. 
Én mentem a templomba. S a deák örökkétig6 kérdett. Tatál nostru, Bucurá-te 
Maria, Cred in Dumnezeu, Act de cáintá - nem tudtuk. Éíi mit tudtam? 
Tatál nostru, Bucurá-te Maria. Jöttünk haza, s kérdett tátám: „Micsináltál? 
Tudsz a templomba imádkozni?" Mondom: „Tudok." S akkor ő megkérdette 
a deákot: „Hát az én lejánkám tud-e?" Aszondja: „Nem tudja csak a Tatal 
nostru-t s a Bucurá-te Mariát8." Hazajöttem, s elvette a levelecskét9, azt a 
kátekizmust, s a kezembe adta, s a térgyre tett, térgyen, kezünkvel felfogva, 
s én egy nap muszáj vót az egészet megtanoljam. 

1 ököllel vert 
2 Jaaaaj! 
3 csórén = meztelenül 
4 csángó ruhadarab 
5 szoknyát 
6 mindig 
7 Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy, bünbánó ima 
8 csak a Miatyánkot és az Üdvözlégyet 
9 könyvecskét 
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29. 
Csobotár Rózsi (Ciobotaru Ruxandra), szül. 1931. 
Szászkút, 1996. júl. 8. 

[Elmondja a pénteki imádságot?] Há! „Itt van mán Jézus paradicsom 
kertbe..." 
... Ájjon meg... (elakad, lámpalázas) [Álljunk meg, ne siessük el. Ezt végzi-e 
maga most?] Én végzem de... (Egy férfi - Augusztus György, 68 éves -
közbeszól:) Elfelejtette. Met mü ugyebár el vagyunk rományosodva. A pap 
bácsi csak rományul misét tart teplonyba. (Az adatközlő folytatja:) Te Györgyi, 
vigyed ide Szőcs Rózsikához, met ő tanyitott meg a pénteki imádságra. [...] 
[Milyenkor szokott imádkozni?] Mikor fekszek le. [Napközben nem?] Napköz-
be... Reggel. Mikor húzzák a harangot még. Akkor. [Délben, ha harangoznak?] 
Délbe hogyha vagyunk ojanyast... [Hogyhogy „ojanyastw?] Hát ne, máccor 
ojan dolgod van, hogy nincsen üdőd, hogy felemeld a fejedet es. [Reggel, 
amikor felébred imádkozik-e?] Há hogyne! [Mert azt mondta, hogy csak este.] 
Este, s reggel mikor húzzák a harangot. Örökkétig ez megvan nekem. Doar 
ha^nem hallom meg. [Románul mondja?] Románul. [...] [Mennyi ideig tart, 
amíg imádkozik? Tízperc? Egy félóra?] Egy félórát nem... nem, gondolom én. 
[És ezt a péntekit el szokta-e mondani?] Én most nem eppeg mondtam el. 
Én megmondom tisztán s igazán. [Kimaradt.] (kacag) [Na, próbálja meg újra.] 
„Itt van mánt Jézus paradicsom kertbe, / siralmam székbe... rín ... itt... 
konnybe... itt sír-rín... / hajja Szent Jáno... évángyéliszta János, / kérdi: Uram 
Jézus, métt sírsz, métt rínsz? / Hogyne sírnák, hogyna rínék, / ha én ugy 
vagyok elrendelve az én Teremtőmtől, / két kezembe két vasszeg, / két 
lábomba egy vasszeg! / Hajjad, mit mondok én Szent János évángyéliszta, / 
menj le az én teremtett födemre, / mondd meg a népnek, / ki ezt az imádságot 
legalább háromszor elmondja, / annak megjelintem halála óráját, áment." 
Ne, még elfelejtettem belőle! [...] [Ki tanította magát?] Egy asszony itt né, él 
még. [Mikor tanította meg magát?] Rég az üdeje, de... [De maga nem leányka 
volt?] De lejánkacska vótam, mikor megtanyitott. Nem felejtettem el, de 
hogyha nem üzöm2... neglijenta3... hogy mondjam olául? [Mit mondott ő, 
miért jó ez az imádság?] Hát hogyne lenne jó ez? 

1 csak ha 
2 nem folytatom 
3 a hanyagság 
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38.1. Itt van mánt Jézus paradicsom kertbe, 
siralmam székbe, 
fődig arangy haja leeresztvel, 
térgyig vérbe, könyökig könnybe, 
itt sír-rín! 
Hajja Szent János évángyéliszta, 
kérdi: Uram Jézus, métt sírsz, métt rínsz? 
Hogyne sírnák, hogyna rínék, 
ha én ugy vagyok elrendelve az én Teremtőmtől, 
két kezembe két vasszeg, 
két lábomba egy vasszeg! 
Hajjad, mit mondok én Szent János évángyéliszta, 
menj le az én teremtett fődömre, 
mondd meg a népnek, 
ki ezt az imádságot legalább háromszor elmondja, 
én annak megjelintem halála órájára három napval 
hamarább, 
küsebb ujját bűnbe nem hagyom, ámen. 

Na, most mondtam korekt1! 

39. 
Szkripkár Rózsi (Ruxanda), szüL 1920. 
Szászkút, 1996. júl. 8. 

39.1. Négy szegibe négy angyal, 
közepibe egy ótár, 
ótár előtt aranyszék, 
rajta nyugszik Urjézus. 
Szent szakállát szaggassák, 
piros vérit hullassák. 
A mennybe csenditének, 

1 helyesen 
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az angyalok kigyülének. 
Tudjuk es, hisszük es, 
[mi van] az Oltáriszentségbe, 
mi urunk Jézus Krisztusnak szent testye, szent vére 
s minden istenségel 
O, Jézus! O, Jézus! O, Jézus! 
Aldott Istennek szüz fia, 
légy irgalmas, kegyelmes az egész bünös lelkünkétt! 
Ó, Mária! Ó, Mária! Ó, Mária! 
Aldott Istennek szent anyja, 
esedezzél érettünk, Boldogságos Szépszüzmárja, 
hogy méltók lehessünk a Krisztus igirettyire! 
Aki ételt, italt adott nekünk, 
annak neve legyen áldott, ámen. 

[Ezeket kitől tanulta maga?] En a csépesektől. [Hol, melyik „csépesektől"?] 
(A közönség körülötte az utcán felkacag. Egy férfihang: „Hát nem úgy mondja, 
hajja! Ne, mijen hüje kend!") Lemniába . [Lemhényből?] Igen. [Odavaló 
maga?] A lejányom oda van férhezmenve. S osztá ennyi esztendőtől ülök2 én 
es ott télbe nála, s osztá tanulok ott a csépesektől még egy-egy kicsit. [De 
miért mondja, hogy „csépesek"?] Hát szappanyosok! [Hogyhogy?] (Mindenki 
kacag, senki nem válaszol.) [...] [Itthon nem tanult imádságot?] Igen, de 
rományul. [...] Elmondom minden este: „Édes Jóistenem, őrözz meg tűztől, 
víztől, / rossz ember szándékától, / mindenféle haláltól!1' 

40. 
Özv. Dürvar Györgyiné Baboschi Anna, szül. 1909. 
Szászkút, 1996. júl. 8. 

[Müyenkor imádkozik?] Reggel. Felkelek, megmosdok s felfogom a kezemet: 
„Dicsértessék Jézusnak szen neve! / Köszönöm szépen, hogy felvirrasztottál 
békébe, egésségbe, / megörzöttél nag^ tenger üdőktől!'' Este, mikor fekszek 
le, na... Most még lefekszünk jókor , de télbe nyóckor, kilenckor, akkor 

1 Lemhény, háromszéki székely falu. 
2 lakom 
3 idejében 
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immádkozok. Amit tudok, immádkozom. S a páter1 hét esztendőtől jő haza 
hezzám, hogy gyóntat meg itthon. [...] [Hogy gyónik meg a páternek maga? 
Magyarul vagy románul?] Magyarul! En úgy gyónok magyarul. [És mivel 
gyónik? A „Gyónom a mindenható... "-val? A Töredelmességet tudja magya-
rul?] Igen, igen. „Gyonok mindenható..." De olául mondom: „Márturisesc lui 
Dumnezeu..." E1 kezdtem felejteni magyarul. Na lássam csak: „Gyónom 
mindenható koromha, mindenható országba..." (nem közlöm, hibás szöveg) 
Né, itt osztá... Tudom a Tízparancsolatot. [Na, mondja el azt is!] Az Istennek 
a Tízparancsolata... (nem közlöm) [Az Otparancsot?] Az ötöt nem tudom. [Na, 
mondja el a Miatyánkot!] „Miatyánk Uristen..." (nem közlöm) „Üdvezlégy 
Márja, malasztval vagy teljes..." (nem közlöm) Na, éz az! [Hiszekegyet?] 
„Hiszekegy Istenben..." (nem közlöm, csonka szöveg) [Pénteki imádságot nem 
tanítottak-e magának?] Tudtam, elfelejtettem. Me többire a papok most mind 
olául prédikálnak nálunk. [Vagy reggeli imádságot? „Én felkelék szép piros 
hajnalban...", „Én felkelék én ágyamból, kimenék ajtóm elejibe..."] Öreg 
vagyok, ezeket nem tudom. Mejikek tudnak levelet, azok tudják. [...] „Órözz 
meg tenger üdőktől, / őrözz meg tüztől, víztől, / adj egészséget, / adj szép 
csendes essőt a hejjeinkre, / az ogorokra2!" Na, ezeket tudjuk nállunk. De ki 
tud levelet, az csetijja levélből3 [Maga mire kéri a Jóistent?] Kérem: „Adjon 
a Jóisten egészséget, / békességet, / csendességet, virasszon fel a Jóisten 
békével, / egésségvel, / őrözzön meg minden rosszaságtól!" Nálunk ez az 
imádság. 

41. 
Varga Józsefné Bálint Rózsi (Ruszanda), szül. 1924. 
Szászkút, 1996. júl. 8. 

41.1. Szent pénteki szent immádság. 
Itt van a mán (?) Jézus, 
paradicsom kertbe, 
siralmas székbe, 
fődig arany haja leeresztvel, 
térgyig vérbe, 

1 a pap 
2 szántóföldekre 
3 aki tud olvasni, az olvassa könyvből 
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könyökig könyübe, 
ott sír-rín. 
Hajjja Szent János evángelista, kérdi: 
Uram Jézusom, métt sírsz, métt rínsz? 
Hagyne sírnék, hagyne rínnék, 
ha én így vagyok elrendelve az én Teremtömtől, 
két kezembe két vasszeg, 
két lábamba egy vasszeg! 
Menj le az én teremtő (sic!) földömre, 
mondd meg a népnek, 
aki ezt az imádságot elmondja mindennap háromszor 
legalább pénteken, 
én annak halála örájára 
legküsebb ujját nem hagyom bünbe áment! 

Ennyi. [Miért hívják ezt „péntekinek"?] Na, szent pénteknek az imádságja. 
Tudom én? [Nem azért, hogy akkor halt meg Jézus Krisztus?] Akkor, akkor. 
Akkor feszitették fel. [És ezt maga...] (félbeszakít:) Eztet én tanoltam egy 
vérisorámtól1 fiatalon, Kecske Magdótól. Barbó Györgyinek a feleségitől. 
Nem! Azt a péntekit Csorba Rózsitól, a bábatól2 tanoltam! Az öregasszontól, 
mejik veled szembe ül3 (egy jelen lévő férfihoz), oda le. S a szent keddit 
tanoltam Kecske Magdótól: 

41.2. Szent Antalnak az immádsága, 
szent keddi szent immádság. 
Az én házam Szent Antal, 
négy szegibe négy angyal, 
közepibe szent ötár, 
ótár elött aranyszék, 
Úrjézus benne fekszik. 
Szakáüáját szaggassák, 
piros vérit hullassák. 

1 unokatestvéremtől 
2 az öregasszonytól 
3 veled szemben lakik 

98 



Menyországba csengetnek, 
szent angyalok kigyülnek, 
a szentmisét hallgassák. 
Ament. 

Ennyi. [Ezt mondja kedden.] Ez keddi. Ez Szent Antalnak az imádságja. [...] 
[Maga románul' imádkozik. Es miket mond románul?] Aaaa, de la Tatál 
nostru, páná la Crezul §i la Actul de cáintá...1 [Rozariu?2] Mind románul 
mondom! Ezt a kettőt tudom magyarul. [Ezeket elmondja-e magyarul?] 
Minden este, minden reggel. Há hogyne mondanám el! Há mit csinájjak 
egyebet? [Előbb elmondja a román imákat, és azután ezeket?] El, mejik hogy 
jő, mikor hogy van üdő. Rományul es mondom, magyarul es. [Napközben 
szokott-e imádkozni?] Hát immádkozom napközbe es, hát hogyne. Hol 
rományul, hol magyarul... katekizmusunk vagyon, izé... rozariu. [Magyarul 
valamit nem kér az Istentől? „En Istenem, adjál..."] Na, ez vagyom wÉn 
Istenkém, őrözz meg, / tüztől, viztől, / hirtelen haláltól!" Na ezket mondom. 
[De mondja csak el, miket szokott kérni.] „Adj egésséget, drága 
Szépszüzmáijám, / őrözzél meg tüztol, viztől, / hirtelen haláUal!" Na, ezket 
szoktam. Rományul mit hallunk a pátertól, osztá azkot mondom rományul. 
[A hirtelen haláltól miért kell félni?] Na, hát az Isten őrözzön meg, mikor 
leesik s meghal abba hejbe, nincs üdő, beszéjjek a páterval. £Ijő, hogy még 
gyóntasson meg. Ez a hirtelen halál. Legyen részem a szentgyónáshoz, amikor 
leesek, hogy hajjak meg. 

42. 
Sugár Vilson, szül. 1920. 
Ketris, 1993. nov. 7. 

Ketrisben, a székely eredetű katolikusok között már csak egy 
öreg házaspárt találtam, akik még ismertek magyar imaszöve-
geket. Valójában ők is románul imádkoztak már, de gyerekko-
rukból emlékeztek még a magyar Miatyánkra. Az aszony tudott 
valamit az Üdvözlégyből és a Hiszekegyből is, de felidézésük 
végett imakönyvekhez kapkodott segítségért. 

1 Ajaj, a Miatyánktól a Hiszekegyig és a bűnbánó imáig... 
2 A rózsafüzért? 
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A faluban már az ötven-hatvanévesek is románul érintkeznek 
egymás között, ez az idős házaspár alig tudott megnevezni 
valakit, akivel még magyarul beszél. Találtam náluk két magyar 
nyelvű kis katekizmust (egyik Egerben jelent meg 1906-ban, a 
másikat a Szent István Társulat adta ki a világháború idején), 
egy címlap nélküli imakönyvet a századforduló tájáról és egy 
román nyelvű görög katolikus katekizmust, melynek címlapja, 
táblája hiányzott. 

Mikor mö gyermekek vótunk, a szógálatot úgy fogtuk a deákval magyarul. 
Miatyánk magyarul vala. A litániák, a misék vótak latinyul. Vótak deákok, 
öregek, mejikek ott tanoltak mind csak Magyarfődön, Csiksomljó felé. [Mit 
csinált a deák? Hogy szolgált?] Vót a reggeli imáccság reggel a templomba. 
Osztá csinált egy éneket, s osztá mondta az olvasót. A rozálit1. Hiszekegyet 
es. [A gyermekeket tanította-e?] Igen, akkor tanultunk magyarul. Délután 
vecsernye előtt... Tanyitotta a kátekizmot. [...] [Otthon gyermekkorában mit 
imádkoztak magyarul?] Mind csak mondták a Miatyánkot, az Üdvözlégy 
Máriát, a Hiszekegyet, a Töredelmességet s a Gyónomot. De most mondják 
rományul. £lzapacsiltük.2[...] Nekünk Gyioszénba vót a párokia3, itt vót csak 
filiála4. De osztán s-a facut5 itt nálunk Ketrisbe. S még van egy falucska 
Purnikár, de ott kevesen vannak. Egy huszonöt-harminc famüia. De magyarul 
nem! Pedig kátoiikok! Tamásba se. Nem kap egyet es! Rákova nagy, de azok 
rományok. Csak öt-hat katolikus van. Mind csak ez [a pap] szógál. [...] A 
templomba kám6 harmincötig ment magyarul. Vot egy páterunk, jött 
ValénybóL Német vót. A misét mondták latinyul, iar7 a diák szógált magyarul. 
Kám harminchatig. Én vótam tizenöt esztendős. 

1 a rózsafüzért 
2 Összezavartuk. 
3 plébánia 
4 filia 
5 csináltak 
6 körülbelül 
7 pedig 
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D. TÁZLÓ MENTI SZÉKELYES CSÁNGÓK 

43. 
Özv. Dávid Györgyné Kovács Magda, szül. 1915. 
Frumósza, 1994. nov. 18. 

Otthoni környezetében csak magyarul imádkozik. Reggeli 
imáit a „Már megvirradván éj után...w kezdetű folklorizálódott 
latin himnusszal indítja, majd folyamatosan mondja azt a 
liturgikus imafüzért, ami ideáltipikusan fejezi ki a régi moldvai 
imamondási gyakorlatot: Miatyánk, Udvözlégy, Hiszekegy, Gyó-
nom, Töredelmesség, Tízparancs, Hét szentség, Hét főbűn, Négy 
égbekiáltó bűn, Négy végső dolog, A szentgyónás öt része. 
Tudatában van annak, hogy bizonyos imaszövegek a régi 
templomi liturgikus gyakorlathoz, például a gyónás és áldozás 
szentségeinek vételéhez kötődnek, de természetesnek érzi, hogy 
a Gyónom és a Töredelmesség szövege része a naponta legalább 
kétszer elmondott imarepertoárnak is. 

43.1. Már megvirjadván z éj után, 
kérjük Istent leborulván, 
hogy ezen nap bűnbe ne ejtsen a Sátán. 
Ugy foljon nyelvünk szóllása, 
ne hallhassék dul-fulása, 
szemeinknek nyargalása, 
világ hívsági ne legyünk,1 

bününkben bűntől féljünk,2 

józan legyen eledelünk, 
jóra forduljon testünk, 

1 Változatokban: „szemeinknek nyargalása / világ hiúságát ne lássa" 
2 Ez a sor variáns nélküli a moldvai imaszövegekben. 
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Isten töllünk áldassék, 
szüvünk világtól bucsujzék! 

„Miatyánk Úristen..." (nem közlöm) „Idvezlégy Márja..." (nem 
közlöm) JHiszek egy Istenbe..." (nem közlöm) Ezt mondják a 
templomba, mikor kell vejék a szencséget. „Gyónom, gyónom 
mindenható Atyaúristennek..." (nem közlöm) „Istennek tizpa-
rancsolattyai..." (nem közlöm) „Hét szentség..." (nem közlöm) 
„Hét fö bünök..." (nem közlöm) „Egben kiáltó négy bünök..." 
(nem közlöm) „Négy végső dógok..." (nem közlöm) „Szentgyónás-
nak öt része..." (nem közlöm) 

Az esti imarend ugyanez, csak az „Már megvirjadván..." 
helyett esti defenzív imát mond: 

43.2. Én lefekszem én ágyomba, 
minden testern koporsómba, 
én körüllem ezer angyal, 
én előttem Szépsziizmárja, 
nyújcs kezet, Márja, 
nyiccs kaput, angyal, 
hogy mehessek bátrabban Ur szine látni! 
Alom ingem meg ne csajj, 
pokol töllem töressél, 
ördög töllem távojzál, 
kezembe szen kereszt, 
szájomba szent ostya, 
aki töllem el akarja venni, 
ne véthessen, ne árthasson, 
mindörökkén örökké, ámmen. 

Ez az az esti imádság. Mikor fekszik le. S van még a Töredélmesség. Azt elébb 
kellett vóna mondjam, de belébolondultam. „Töredelmességnek indulattya..." 
(nem közlöm) [...] Harangozó vótam a templomba. Vagy húsz évet. Osztá 
most vagy két esztendeje, három, most hogy ki mara$ltam. Magamra vagyok. 
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[...] [Ezeket az imádságokat hol tanulta maga? Kitől?] Édesanyámtól. Mikor 
münk vótunk kicsikék, akkor ez a román beszéd nem eppe vót1. Örökké 
imádkozott minden reggel, minden este. Nem vót szabad lefekügyünk, ha nem 
imádkoztunk. Eccer nem imádkoztam, s lefeküdtem, elaludtam. Másnap este 
letérgyeltetett édesapám a kukuricaszemre. Meddig el nem végzettem az egész 
imádságot, beléragadtak a térgyembe azok a kukuricaszemek. Még többet 
végzettem ott a pujszemen, mind a mennyit most elmondtam. S osztán igy 
rejatanoltam. Nem ültem én, fekügyek le, meddig nem imádkoztam el az 
imádságot mindl [Térden tanították imádkozni a gyerekeket?] Mikor ültünk le 
enni, letérgyeltünk, imádkoztunk: 

43.3. Édes Márjám hálád legyen, 
kirendelted a mái napra 
az élő kenyerünket. 
Rendeld ki ezután es, 
nekünk es, 
minden szegénnek, 
azokval együtt. 
Atyának, Fiunak, 
Szentlélek Uristennek nevibe, ámment. 

Ezt el kellett mondjuk. Este mikor leültünk az asztalhoz, mikor felkőtünk 
akkor es elmondtuk. „Édes Márjám hálád legyen..." (ismétii) 
[Mikor a mezőn dolgoztak, és a harangszót meghallották, akkor mit csinál-
tak?] Akkor letérgyeltünk, szépen vettünk keresztet, imádkoztunk, s mondtuk 
az Urangyalát. Elmondtuk a Miatyánkot: „Miatyánk Úristen..." (ismétli, nem 
közlöm) „Az Urangyala köszönté..." (nem közlöm) Ez az Urangyala. Ahol 
meghalltuk a harangszót, akárhol, ezt imádkoztuk. [Térden állva?] Ne, ott ne, 
akár térgyen, ha nem, lábon. [Merre felé fordult?] Igy erre, akárhol lehetett 
igy errefelé, ahol vót a templom. Ha látott templomot. Ha nem, így lefelé 
napkelet felé. Hogy az Isten vegye bé az imádságot. Ez az imádság... ez az 
minden... segiti az Isten. 

1 egyáltalán nem volt 
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29. 
Özv. Molnár Jánosné Diák Mária, szül. 1919. 
Frumósza, 1994. nov. 18. 

A moldvai csángók természetesnek érzik, hogy a füzérszerűen 
elmondott imák egy része románul, más része pedig magyarul 
hangzik el. Bizonyos sajátos, ritkább imák (pl. archaikus népi 
szövegek) nyelvhez kötöttsége nyilvánvaló, de gyakoriak azok a 
helyzetek is, amikor a legalapvetőbb imaszövegeket mind ma-
gyarul, mind románul el tudják mondani. A folklórgyűjtőnek 
így gyakran az az érzése támad, hogy voltaképpen nincsenek 
is tudatában annak, hogy voltaképpen milyen nyelven is szoktak 
mondani bizonyos imaszövegeket. Ez a diffúz, kevert jelleg az 
alábbi imarepertoár esetében is megfigyelhető. 

Az imarepertoárban szereplő Szent Margit-imát (44.3.) vihar, 
jégeső esetén szokták alkalmazni. Eddigi variánsai csak Lészped-
ről és Pusztinából kerültek elő egyértelműan ráolvasás funkci-
óban. (Erdélyi 1976.162-167., 20. szöv.; Tánczos 1995.117-119. 
62. és 63. szöv.; Harangozó 1998. 199-200., 161. és 162. szöv.) 
Az imaszöveg felbukkanása az ugyancsak székelyes jellegű, az 
említett két csángó falutól nem nagy földrajzi távolságra lévő 
Friunószában nem meglepő, hanem inkább természetes. A funk-
ciót illetően érdekes megfigyelni, hogy a frumószai változatot az 
adatközlő inkább (archaikus) imának, mintsem ráolvasásnak érzi. 
A frumószai szöveg záradéka - a pénteki imák logikájához 
hasonlóan megígéri a kegyelmi állapotot, esetünkben a mágikus 
védettséget az ima elmondójának, a lészpedi és pusztinai ráolva-
sásszövegek ellenben a (vihar)démonnal találkozó, majd azt meg-
fékező Szent típuscsoportjába tartoznak. 

Jég ellen az adatközlő még használ egy Mária-álma típusú, 
archaikus imamotívumokból építkező, román imakönyvben 
szereplő szöveget is, melyet könyv nélkül is ismer. Az ima 
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záradéka a vihartól, jégesőtől való oltalmat is megígéri annak, 
aki a fia halálát megálmodó Mária álmáról emlékezik. 

[Mondja el, hogy reggel, amikor felébred, miket szokott imádkozni. Sorban 
úgy, ahogy szokta. Magyarul vagy románul?] Magyarul es, rományul es. 
Osztán mondom: 

44.1. Edes Márjám, legyen hálá, 
felvírjasztottál a mái áldott szennapra egésségesen, sze-
rencsésen, 
adj egességet a mái szennap es, 
őröjz meg tüztől, viztől, 
hirtelen haláltól, 
pogánnak kezitől, 
verekedéstől, 
fődingástól\ 
édes jó Márjacskám! 

Ezt elmondom este es, reggel es. [Es akkor utána mi jön?] Mondom az 
imádságokot, amiket tudok. [Na, mondja, amiket szokott!] A Miatyánkot nem 
tudja? [De maguk másképp mondják.] Há mind csak az a Miatyánk! [Mondja 
csak!] „Miatyánk Uristen...,, (nem közlöm) „Idvezlégy Márja..." (nem közlöm) 
Ennyit tudok. A Hiszekegyet nem tudom magyarul, elfelejtettem magyarul. 
[Mivel gyónik?] A Töredelmességvel. [Na, mondja el azt is akkor!] „Töredel-
mességnek indulattya..." (nem közlöm) Ennyi. [A Tízparancsolatot tudja?] 
Nem tudom. Rományoson tudom. [A Hét szentséget.] A Hét szentséget es 
mind csak rományoson. [Ötparancs?] Ötparancsot es. Elfelejtettem magyarul. 
[Mit tud még magyarul ezen kívül?] Magyarul még tudok egyet, szépet: 

44.2. Mennyországba csenditének 
az angyalok elgyülének, 
arany misét mondának. 
Az én házam Szent Antal, 
négy szegébe négy angyal, 
közepibe szent ótár, 

1 földrengéstől 
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szent ótáron Űrjézus. 
Urjézusnak gyenge szinnye szomorodva, 
piros vére kieresztve, 
arangy haja leeresztve. 
Ki ezt az imádságot elmondja 
este lefektyibe, 
reggel felkőttyibe, 
mind Úrjézus Krisztus a magos kereszfán, 
üdvözülhessen érettünk ámmen. 

[Hogy hívják ezt az imádságot?] Krisztusnak az imádságja na, nem tom, hogy 
híják. [Nem pénteken kell inkább mondani?] Akármikorra lehet elmondani. 
[Maga mikor mondja?] Én minden este, minden regvel. [És kitől tanulta?] 
Ezt én az én... egy öreg anyámtól. S még tudok egyet, magyarul mind csak: 

44.3. Szüzliján Szen Margit, 
hunya alatt viszi arany bedencéjit, 
abba viszi Krisztus Jézusnak harminchárom csepp vérit, 
Bodogságos Szépszüzmárjának fátyolát, 
Szent Bedenek ürnak szárnyát, szárnyékát, 
Szent Antalnak kötelit, 
hét sing olvasóját! 
Széjjes uton találta sárkányokot, sátányokot, gonosztevő 
embereket. 
Szóval kérdé: Mit vissz, szüzliján Szen Margit? 
Hunya alatt viszi arany bedencéjit, 
abba viszi Krisztus Jézusnak harminchárom csepp vérit, 
Bodogságos Szépszüzmárjának fátyolát, 
Szent Bedenek úrnak szárnyát, szárnyékát, 
Szent Antalnak kötelit, hét sing -olvasóját! 
Bizony bizonyval mondom, 
ki ezt az imácságot elmondja, 
tizenötöd napig sem a házán sem a testyihez, (?) 
készebben pokolba bérejtedjék! 
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[Mondja csak mégegyszer: „Bizony, bizonyval mondom..." Nem értettem a 
végét.] A végit? Én es bolondulok belé. Utaján. „Ki ézt az imáccságot elmondja 
tizenötöd napig, / sem a házán sem a testyihez nem közeledik, / készebb 
pokolba bérejtedjék!" [Ki rejtődjék bé a pokolba?] A sátányok, azok a 
gonoszok. Menjen a pusztákra. [Hogy híyják ezt az imádságot?] Szüz lijánnak 
az imádságja. Ezt tudom. Szen Margit imádságja, na. [Ezt nem mondják 
jégre?] Mondják! Mondják! Mondják jégre. Mikor jö nagy csúf üdő. Hogy 
mondjam? S görget, s vilámlik erőst Akkor ezt mondják el. [A házban bent?] 
A házba, künn, ahol kap1 az üdő. [Szentelt gyertvát gyújtanak-e?] Igen, 
hogyne! Van szentelt gyertyánk, szentelt pimpónk . [Fejszét vágnak-e az 
idővel szemben a földbe bele?] Igen, igen. Teszünk így, így, így (kereszteket 
mutat), s osztán belévágjuk. Keresztet csinálunk. [És azt miért vágják belé?] 
Azétt, hogy ne jőjön el a jég, a nagyüdő. Hogy jőjön szépen, ne jőjön csuful. 
A tűzre valamit nem dobnak rá üyenkor?] Tüzre? Pimpót Szentelt pimpót. 
Nem tudom magiknál szentelnek-e pimpót virágvasárnapján? [...] Ez erőst jó. 
Ha mejen az úton es, semmi nem közeledik magához. Este es elmondom, 
regvel es elmondom, napestig3 es el lehet mondani. [Ezt kitől tanulta maga?] 
Ezt egy öreg anyókámtól. A bunikámtól.4 S jó, ha elmondja az üdő elejibe es, 
s jó, ha ónt önt es. Ha valaki beteg, s megönti az ónt. Evel az imádságval 
mondják el. [Ijedtségre?] Ijecségre, ijecségre! Meg van ijedve. S akkor 
megöntik az ont, s mondják ezt az imácságot 

45. 
Barta Mihályné Bullák Katalin, szül. 1930. 
Pusztina, I. 1991. nov. 9., II. 1998. aug. 11. 

A legkevésbé elrománosodott csángó falvakban az idősebbek 
körében még akadnak olyanok, akik otthon kizárólag magyarul 
imádkoznak, bár természetesen ők is ismerik a templomban 
használatos román nyelvű liturgikus imaszövegeket. 

Az itt következő pusztinai imarepertoár elsö darabját már 
megjelentettem a Művelődésben (1991. 2-3. 49-51.), két másik 

1 talál 
2 barkánk 
3 napközben 
4 A nagyanyámtól. 
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archaikus imát (5. és 6.) pedig felvettem a Gyöngyökkel gyöke-
reztél című kötetbe (1995. 80. és 63. szöv.) 

I. 
Az én anyómtól tanoltam, s mámámtól. Me régen tudja hogy vót? Ha nem 
tanoltuk meg, terebuzaszemet tett anyám, s reja kellett térgyeljünk a 
terebuzaszemre. S mikor két este ott ültél, ha akartad, ha nem, akkor azt 
meg kellett tanold. Vótunk hat gyerek, s letérgyeltetett, s ő mondta elől, s 
mü kellett mondjuk utánna. Amejik hamar megtanolta, az nem kellett minden 
este a terebuzaszemen üjjön. De amejik későre, az két-három este es ott ült. 
Most es este-regvel elvégzem. [...] A Tízparancsolatot magyarul tudom, az 
Ötparancsolatot magyarul tudom, a hat fő igazságot, a négy dógot, amejikvel 
kell menni gyónni, tudom. 

45.1. Az én házam Szent Antál, 
négy szegibe négy angyal, 
közepibe szent ötár; 
szent ötár előtt szent kereszt, 
küs karos székecske, 
ott van a Boldogságos Szüzmárija letérgyülvel. 
Jobb kezibe hét singes olvasó, 
bal kezibe egy kicsi könyvecske, 
térgyig vérbe, könyökig könnyübe, 
szent haja leeresztvel, 
szent ajaka megkékülvel. 
Odamene Szent István, Szent Lukács évángelista, 
azt kérdi: 
Métt sirsz, métt sirsz, anyám, Szépszüzmárja? 
Hogyne sírjak, hogyne sírjak, 
mikor az én áldott szent fijamot harmadnaptól nem láttam! 
Menj ki ajtód elejibe, 
tekints ki magos Kálvária hegyire, 
meglátod a te áldott szent fijad keresztre fesztittve! 
A büdös zsidók töpdösik, 
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vas keccsükvel csabbodják, 
vas ostorval ostorójzák, 
szulicákval1 szúrkálják, 
epével, méregvel itassák, 
drága ódalát megnyitották, 
piros vérit kiontották. 
Ki ezt elmondja este lefektyibe, 
regvel felkőtibe, 
ugy üdvezül, mind az Urjézus Krisztus a keresztfán. 

2 [Kitől tanulta ezt?] Uúúú... Nagyanyómtól! Még a mámám mámájától . 

45.2. Én lefekszem én ágyomba, 
minden testi koporsómba, 
ingem angyal úgy őröjzön, 
csalárd igem meg ne csajjon, 
az Urjézus Krisztus velem legyen, 
szent keresztvel megjegyejzen. 

S ezután mondják az „Az én házam Szent Antal....*-t. 

45.3. Én Uram Teremtőm, 
aki ingem teremtettél, 
szent lelkedvel megszerettél, 
szent véredvel megvátottál! 
Kerüld, angyal, a házomot, 
vedd a lelkemet magadhoz, 
mü urunk, Jédus Krisztus áltol, ámen. 

45.4. Dícsőséges szent aranyos szent vasárnap! 
Én felkeltem az én bünös ágyamból! 
Én kimenék az én bűnös ajtóm elejibe, 
kimosdódék a bűnös büneimtől, 

1 rom. sulitá = lándzsa, kopja, gerely 
2 az édesanyám anyjától 
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feltekintek magos mennyekbe, 
ott látok egy fehér káponacskát, 
négy szegibe négy arany kereszt, 
közepibe arany gyótár, 
arany gyótár előtt arany karszékecske 
kibe Boldogságos Szüzmárija letérgyülvel, 
feje lehajtval, 
könyvei hullnak. 
Odamene Szent István, Szent Lukács évángyélista: 
Jó napot, anyám Mária! 
Isten hozott Szent István, Szent Lukács évángyélista! 
Métt sirsz, anyám, Mária? 
Hogyne sírjak, hogyne sírjak, 
mikor az én áldott szent fijamot harmadnaptól nem 
láttam! 
Menj ki ajtód elejibe, 
tekints ki magos Kálvár hegyre, 
minnyáng eléjő a te áldott szent fijad, 
térgyig vérbe, könyökig könyübe! 
Kimene ajtója elejibe, 
kitekinte magas Kálvár hegyre, 
minnyáng eléjött az ő áldott szent fija 
térgyig vérbe, könyökig könyübe! 
Métt sír, anyám, Mária? 
Hogyne sírjak, hogyne sírjak drága szent fijam, 
mikor teljes harmadnapja, hogy nem láttalak! 
Ne sírjon, anyám Mária! 
Leszálltam az örök fődre, 
két nap a zsidók üdöztek, 
harmadnapján kőlábhoz köttek, 
vas keccsükvel csabbodtak, 
vas ostorval ostoroztak, 
szembe-orrba vertek, 
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büdös nyálval töpdöstek! 
De hagyjuk el, anyám Mária, 
s engedjük el, 
ki ezt elmondja este lefektyíbe, 
s regvel felkőttyibe, 
bizon mondom, 
bézárom pokol kapuját, 
kinyitom mennyeknek országát. 
Beteg a test, örvend a lélek, 
vigan várja az angyal, hogy bévezesse 
mennyeknek országába 
mind és mindörökre, ámmen. 

A Tízparancsolatot magyarul tudom, az Ótparancsolatot magyarul tudom, a 
Hat fő igazságot, a Négy dógot, amejikvel kell menni gyónni, tudom. [...] 

45.5. Koronának három ága, 
mennyországnak magossága, 
nyiccs kaput, Mária, 
nyújcs kezet, angyal! 
Be szép piros hajnal van, 
kiben Márja nyuguvék, 
az Ur tölle születék, 
pokol tölle töreték. 
Neked adom, Mária 
testemet-lelkemet, 
minden inségességemet! 
Mennyországba csengetének, 
az angyalok az arannyos misére készülének. 
Hajjad, filem, hajjad, 
angyalok zengésit 
hijat1 a Jóisten 
a lelki mennyekbe! 

1 hivat 
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45.6. Elindula Szent Margit asszon 
hosszú úton, széjjes úton. 
Megtalálkozott szátányokval, sárkányokval: 
Merre mentek szátányok, sárkányok? 
Menyünk a fődi nép mezejit elverni! 
Térjetek meg utatokból, 
menjetek a havasok ódalába, 
hol szenmisét nem áldoznak, 
hol kakasok nem kikirilnek\ 
a csitkók nem nyerittnek, 
ott igyatok, ott egyetek, 
ott legyen a tük asztalotok! 

Ez hosszabb vót, de elfelejtettem. Egy öregasszontól tanoltam vót. Jött egy 
nagyüdő, s akkor az imádkozott szembe. De ezek pogán dógok, úgy hallottam. 
Amikor ellenállsz az Istennek. Isten adja, s azt el kell fogadd, primild2, vedd. 
[...] Eröst csúf üdö jött, s levette a sapkáját, kiforditotta, s szembe az üdővel 
állott, keresztet vetett, s mondta. S csak elszentült, elment [az idő]! 

II. 
A fenti archaikus darabok mellett több olyan liturgikus imát 

is ismer, amelyek a Székelyföldön is elterjedtek. 
Úgy vélekedik, hogy az ima célja a halálra való felkészülés, 

az egészség, békesség biztosítása, a rossz távol tartása. Egy 
olyan nevezetes eseményre emlékszik, amikor kifejezetten má-
gikus céllal imádkozott: fiatalasszony korában az anyósát akar-
ta megbüntetni, amiért igaztalanul megvádolta. Az egy teljes 
napig tartó ráimádkozás során meztelenül imádkozott a zárt 
ajtón-kapun belül, nem adott enni sem az állatoknak, sem a 
csecsemőjének. Úgy véli, hogy az így tartott „fekete böjt" az 
imát kísérő szenvedés miatt mindig beteljesedik. 

1 kukorékolnak 
2 fogadd 
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Elmondja, hogy reggeli imáit mosakodás, sepregetés után 
végzi, ezzel is megtisztelve az istenséget. 

46. 
Páncél Román Péterné, szüL kb. 1921. 
Pusztina, 1991. nov. 23. 

46.1. Én felkelék szép piros hajnalba, 
kimenék ajtóm elejíbe, 
feltekinték napkeletre. 
Hát ott vagyon fehér kőkáponya, 
kűjjel arannyos, belől irgalmas. 
Abba üle szent asszonyunk 
szent urunk székibe. 
Szent haja leeresztvel, 
szent szive megszomorodval, 
szent ajakja megkékülvel, 
úgy sír vala, úgy sir valcL 
Odamene Szent Istán, Szent Lukács, 
szent jevángyelisten. 
Kérdik: 
Mé sirsz, mé sirsz, asszonyunk Szépszüzmárija? 
Hogyne sírjak, hogyne sírjak, 
Szent István, Szent Lukács 
szent jevángyelisten, 
mikor harmad kegyes napja 
CLZ én áldott szent fijamot nem láttam! 
Menj ki térgyig vérbe, 
könyökig könnyübe, 
meglátod a te áldott szent fijadot! 
Kimenék térgyig vérbe, 
könyökig könnyübe, 
meglátám CLZ én áldott szent fijamat! 
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Hol vótál, hol vótál, én áldott szent fijam? 
A zsidók kezikbe vótam, 
harmad kegyes napja üdöznek, kergetnek, 
magos hegyre kikeritettek, 
magos keresztfára felfeszitettek, 
két kezemet kétfelé feszitették, 
vas szegekvel leszegzették, 
a lábamot esszetették, 
vas szegekvel leszegzették, 
vas lárdákval megnyitották az ódalamot, 
piros véremet kiontották, 
feteke főd szinyivel itatták, 
vas ostorokval ostoroztak, 
büdös nyálikval töpdöstek, 
véres kendezöjikvel kendeztek. 
Ki ezt elmondja este lefektyibe, 
regvel felkőttyíbe, 
elötte Szép Jézus, 
háta mettett három Márja, 
köriiüe ezer angyaL 
Az áccson, véccsen1, 
ki ezt töUem elveheti, ámmen. 

Az én édesapámnak az édesanyja deákliján vót. S akkor hát annak tanóltunk 
apáinktól. De oirnat errefelé ezt a románságot tudjuk, mondjuk. 

47. 
Fekete Jánosi Eona, Lészáné, szül. 1912. 
Pusztina, 1991. nov. 23. 

Szünet nélkül, folyamatosan mondja egymás után az imada-
rabokat: 

1 Szövegromlás: naz ártson, vétsen' 
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47.1. Én kimenék én házomból, 
feltekinték magos mennyekbe, 
mennyország kapui nyitval valának, 
mennyországba csengetének, 
és angyallak felgyűllének, 
arangyos misét haügatának. 
Az én házam küjjel arannyas, 
belől irgalmas, 
Szent Antal, 
négy szegíbe négy angyal, 
közepibe szent ótár, 
CLzan vala a Világ1 Jézus. 
Szent szakállátt szaggatták, 
piros virit ontották, 
vas ostorval ostorozták, 
vas keccsükvel csabbadták, 
vas dárdákval odala csontját megnyitották, 
piros virit mind egy cseppig kiontották. 
Odamene Szent Istán, Szen Lukács evángyélistán. 
Menjetek el feteke fődnék szinyire, 
hírdessétek a fődi bűnösökvel, 
este lefektíbe, 
regvel felkütibe, 
kivált való pénteken, aki elmondja, 
halála óráján elmenyek én magam ezer arkangyalval, 
nem hagyam bünbe még a legkicsibb ujját es. 

Ezt mondta édesanyám a pénteki imádságnak! 

47.2. Koronának háram ága, 
mennyországnak magassága, 
nyiccs kaput, angyal, 
nyúccs kezet, Márija! 

1 Nem hallatszik tisztán. Lehet „virág" is. 
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Szép piros hajnal, 
kibe Márja nyuguvék, 
új szüle (?) születék, 
pokol pokol töreték. 
Világasits Jédus, 
néked ajállom testemet, lelkemet, 
életemet, halállamat, 
ezt a keves imádságamat. 

47.3. En lefekszem én ágyamba, 
testi koporsómba. 
Ingem angyal ugy őröjzön, 
szent kereszvel megjegyejzen, 
Jézus, Márja véüem legyen, 
sárkán töttem távoztassék, 
dicsirtessék, áldoztassék, 
meruiyben felmagaszUdtassék! 
Előttem Szép Jédus, 
hátam mettett háram Márja, 
külöttem ezer angyal, 
[a]z ártson, [a]z vétsen, 
ki ezt töttem elveheti 

47.4. Hiszek egy Uristenbe, 
bizam az Istenbe, 
legyek én neki 
gyóntatott embere. 
Atyának, Fiunák, SzenÜélek Istennek. Ámment 

Ennyit tudok, többet nem. [Kitől tannlta?] Édesanyámtól! [És hogy tanította?] 
Kicsike vótam. Térgyeltetett le napfeljövetelekor, s vettük a keresztet. Mikor 
ezt a nagyböjti imádságot [mondtuk], koránt vót. [Mikor mondja most?] Most 
este-regvel elmondom. Ennekelőtte nem mondtam, me éfiju vótam, dógom 
vót, gyermekem vót, minden, de most imánd öregasszon vagyok, s magamra 
vagyok. Érkezem most.1 S most elmondom regvel es, este es. Mikor csak el 

1 Van időm most. 
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tudom. Mikor nem, akkor még elmarad. Há nem tudom azt fogadni, hogy el 
tudom mondani. [Halottaknál is imádkozzák ezt? Torban.] Nem, nem. Csak 
a Miatyánk, az Üdvözlégy s a Hiszekegy. S az ének. De az éneket nem tudom. 
Azt csak a deák tudja. [Egyebet tanult-e még az édesanyjától?] Hát igen, az 
olvasót még. Letérgyeltetett törökbúzaszemre, hogy tanoljuk meg. [...] 
Igy szomszédok, komások vagyunk, esszegyűlünk most es, s imádkozunk. 
[Böjtben?] Mindenkor! Én ojan vagyok, én írást nem tudok. S így öregasszo-
nyok esszegyűlünk, s ezket elvégejzük. Ha a Jóisten elveszi, el lesz, s ha elveti, 
el lesz. Mü nem tudunk oláhul, s nem tudjuk elmondani. Hogy tudjuk, úgy 
mondjuk. Ha cigányul, ha magyarul, ha oláhul, én nem bánom. Én csak a 
Jóistent kérem. Me Jóisten csák egy van. Cigánnak es, olának es, magyarnak 
es. Csak egy van, nincsen száz. 

48. 
Ismeretlen női adatközlő 
Pusztina, 1991. nov. 23. 

Átvett felvétel. Az eredeti felvétel egy torban készült 
Pusztinában az 1980-as évek első felében. Az ismeretlen előadó 
által recitált archaikus ima előadásmódja egészen sajátos, 
egyedülálló. 

48.1. Én felkelék szép piros hajnalba, 
kimenék ajtóm elejíbe, 
feltekinték napkeletre! 
Hát ott vagyon fehér kőkáponya, 
Küjjel arannyas, belől irgalmas, 
abba üle Szent Asszonyunk Szent Urunk székibe! 
Szent haja leeresztvel, 
szent szive megszomorodval, 
szent ajakja megkékülvel! 
Úgy sír vala, úgy sír vala. 
Odamene Szent Istán, Szent Lukács, 
szent evángyelisten! 
Kérdik: 
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Mé sirsz, mé sirsz, asszonyunk Szépszüzmárja? 
Hogyne sírjak, hogyne sírjak, 
Szent István, Szent Lukács 
szent evángyelisten! 
Mikor harmad kegyes napja 
az én áldott szent fijamat nem láttam! 
Menj ki térgyig vérbe, 
könyökig könnyübe, 
meglátod a te áldott szent fijadat! 
Kimenék térgyig vérbe, 
könyökig könnyübe, 
meglátám az én áldott szent fijamat! 
Hol vótál, hol vótál, 
én áldott szent fijam? 
A zsidók kezikbe vótam, 
harmad kegyes napja üdöztek, kergettek, 
magas hegyre kikeritettek, 
magos keresztfára felfeszitettek! 
Két kezemet kétfelé feszitették, 
vas szegekvel leszegzették! 
A vas ádákvál1 az odalam megnyitották! 
Piros véremet kiontották! 
Feteke főd szinyivel itatták! 
Vas ostorokvál ostorozták! 
Büdös nyálikval töpdöstek! 
Véres kendezőjikvel kendeztek. 
Ki ezt elmóndja este... 

A szöveg itt félbeszakad, a záradék hiányzik, le volt törölve 
a szalagról. Mivel több Pusztinában feljegyzett „pénteki" ima 
közeli változata a fenti szövegnek (lásd pl. 45.1., 45.4., 46.1.), 
a záradék rekonstruálható. A 46.1. számú ima záradéka, amihez 
1 dárdákkal 
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a csonka imaszöveg legközelebb áll, így hangzik: „Ki ezt elmondja 
este lefektyibe, / regvel felkőttyibe, / előtte Szép Jézus, / háta 
mellett három Márja, / körülle ezer angyal. / Az áccson, véccsen, 
(az ártson, vétsen) / ki ezt töflem elveheti, ámmen." 

49. 
Ismeretlen idős pusztinai asszony 
1991. május 25., Csíksomlyón a pünkösdi búcsún 

A Tízparancsolat, a Töredelmesség, a Teljes szívemből..., az 
Ötparancs, a Hét szentség, a Hét főbűn után mondja: 

49.1. Én felkelék szép piros hajnalba, 
kimenék ajtóm elejíbe, 
feltekinték napkeletre, 
hát ott látokvagyon (!) fejér kőkáponyát, 
Küjjel arannyas, belől irgalmas, 
abba üle Szent Asszonyunk 
Szent Urunk székibe! 
Szent haja leeresztvel, 
szent szüve megszomorodval, 
az arcája megizzadval, 
sárig haja leeresztvel, 
russir1 vala. 
Odamene Szent Istán, Szent Lukács, 
szent evangyelisten! 
Kérdik: 
Mé sirsz, mé sirsz, asszonyunk Szépszüzmárja? 
Hogyne sírjak, hogyne sírjak, 
Szent István, Szent Lukács 
szent evángyelisten! 

1 Szövegromlás: „úgy sír" 
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Mikor harmad teljes napja, 
hogy az én áldott szent fijamot nem láttam! 
Hol vótál, hol vótál, 
én áldott szent fijam? 
Harmad kegyes napja, hogy a zsidók kezébe voltam, 
űdöztek, kergettek, 
meddig magos Kálváriára, 
magos keresztfára felfeszitettek, 
két lábom egybeszegzették, 
két kezem két felé feszitették, 
vas szegekvel leszegzették, 
piros vérem kiontották, 
feteke fődvel itatták 
vas horgokval odalamot nyitogatták, 
vas ostorokval ostoroztak, 
VCLS nyársokval döfődtek, 
vas kescsükvel csabbodtak, 
büdös nyálval töpdöstek, 
vas kendővel kendeztek. 
Ki ezt elmondja este lefektyibe, 
reggél felkőttyibe, 
pokol ajtaja bészámláltatódik, 
mennynek ajtaja kinyittatódik. Ámmen. 

49.2. Ma péntek, ugyanannak a napja, 
urunk mene kénjára, 
kénján esék esettye. 
Kérdi a lélek, erejsz bé, 
nem eresztlek, me az én házam Szent Antal, 
négy szegibe négy angyal, 
közepibe küs ótár, 
küs ótáron szent kereszt, 
szent kereszten az Urjézusnak szüve megszomorodva, 
az arcája megizzadva, 
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sárig haja leeresztvel, 
ugy mejen az örök életbe. Ammen. 

49.3. Én lefekszem én ágyomba, 
minden testi koporsómba, 
őröjzetek, szent angyalok, 
vírjajszatok, apostolok, 
az urat dicsirik, 
én es azt dicsirem 
este lefektembe, reggel felkőtömbe. 
Előttem Szép Jézus, 
hátam mellett három Márja, 
körüüem van ezer angyal. 
Az ártson s az vétsen, 
ki ezt töllem elveheti. Ammen. 
Édes Jézusom, hálád legyen, 
hálát adtam Szent Felségednek! 

Elvégzettem én! Ennyit tudok! 

50. 
László Józsefné Kis Erzsébet, szül. 1935. 
Pusztina, I. 1990. szept. 30., Csángó Fesztivál Gyimes-
középlokon, II. 1992. febr. 28., III. 1994. nov. 19., IV. 
1998. aug. 11-12., V. 1998. nov. 13. 

A pusztinai László Józsefhétől már közöltem egy archaikus 
népi imákból álló imafüzért. (1994. 7A-E. szöv., illetve 1995. 
176-181. szöv.) Az egyik legjelentősebb moldvai adatközlőről 
lévén szó, az ő esetében különösen fontos megismerni a teljes 
egyéni imarepertoárt és az imaszövegek kontextusát, ezért 
ezúttal újra visszatérek imatudására. 

Korábbi közlésemből hiányoznak nemcsak a liturgikus egyhá-
zi gyakorlatból származó szövegek, hanem azok az apokrif népi 

121 



imák is, amelyeket az adatközlő korábban sem nekem, sem más 
gyűjtőknek nem mondott el, mert ezek annyira kötődnek 
bizonyos helyzetekhez (halottvirrasztás, az otthoni imavégzés 
speciális helyzetei), hogy nem is jutottak eszébe a folkloristák-
kal folytatott beszélgetések alkalmával. 

Az imákra vonatkozó „háttérinformációk" publikussá tételét 
egyrészt az imaanyag egyedülálló gazdagsága és szépsége 
indokolja, másfelől különös hangsúllyal esik latba az a tény is, 
hogy László Józsefné magyar nyelvű imárepertoáijának bizo-
nyos része ma is elhangzik nyilvános közösségi összejövetele-
ken, a halott melletti „zsoltározásokon". Mivel a nyilvános 
térben, közösség előtt végzett magyar nyelvű ima ma már 
teljesen egyedi és elszigetelt jelenség Moldvában, az imahasz-
nálatára vonatkozó mentáhs háttér rögzítését igen fontosnak 
tartom. A század negyvenes-ötvenes éveiben még több csángó 
faluban működtek olyan vallási kisközösségek (rózsafüzér tár-
sulatok, a Szent Kereszt Hadserege nevű ferences irányítás 
alatt álló egyesület csoportjai, búcsús zarándokcsoportok 
stb.), amelyek magyar nyelvű vallásos népénekeket és imákat 
használtak a paraliturgikus szertartások során. Ma már 
magyar nyelvű közösségi vallásgyakorlás nincsen Moldvában. 
Legtovább a halottvirrasztókban és a távolabbi kegyhelyekre 
- Csíksomlyóra, Máriaradnára, Cacicára sőt olykor mold-
vai templombúcsúkra zarándokló búcsús csoportok körében 
maradt fenn a magyar vallásos népének és ima, de a 
hetvenes-nyolcvanas években a legutolsó ilyen csoportok is 
megszűntek. 

I. 
A csoportosan történt, ad hoc jellegű 1990-es beszélgetés 

során csupán egyetlen imaszöveget vettem hangszalagra tőle, 
a szentháromságvasárnaptól adventig használatos Mária-anti-
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fóna népies változatát {,, Üdvezlégy mennyországnak kirájné-
ja..:% (Lásd: 1995. 181. szöv.) 

II. 
Második, 1992-es gyűjtésem alkalmával rögzítettem az egyéni 

imarepertoár legfontosabb archaikus apokrif imadarabjait, a 
„Dücsörséges szent arangyos szent vasárnap...", a „Mennyország 
ba csengetének...", a „Ma arangyos péntek...", a „Ne, hol áll az 
áldott Urjézus..." és a „Valaki csodát akarsz keresni Szent 
Antalnál..." kezdetű imaszövegeket. Ezeket az imákat már több 
folklórgyűjtő is közreadta (Mohay 1993. 4-8. szöv.; Harangozó 
1998. 11-15. szöv.), és az 1992-es gjrűjtést magam is megjelen-
tettem (1994. 7A-E. szöv.; 1995. 176-180. szöv.) Alább további 
gyűjtéseim eredményeit veszem számba, melyek nemcsak 
„háttérinformációkat,,, hanem újabb apokrif imádságokat is 
eredményeztek. 

III. 
Az 1994 novemberében történt, késő éjszakába nyúló gyűjtés 

különösen eredményesnek bizonjoilt: 

[Erzsi néni, azt a sok imádságot, amit a múltkor nekem mondott, azt hol 
tanulta maga?] Hát én anyósomtól tanoltam. En ahogy férhezjöttem, azután 
tanoltam meg az imádságokot. Én édesanyámtól tanoltam ezket a templom-
beli imádságokot: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy, Töredelmesség, Hétszent-
ség, Hét fő bűnök. Ezket a templombeli imádságokot. Ugye eljöttem [férjhez], 
s akkor az emberem, a férjem még itthon imádkozott ezekből az imádságok-
ból. Én kérdettem: „Há honné tanoltad?" S aszonta, az édesanyjától. Mikor 
gyermekek vótak, akkor felmentek este a szénáshijuba, s ott háltak este, 
me bend meleg vót. Künn a szénáshijuba háltak, s akkor az édesanyja 
letérdeltette az egésszet egymás mellé, akkor ezekre az imádságokra 
tanyitotta őköt. S akkor én elmentem anyósomhoz, s aszontam, há mé 
nem tanyit meg ingemet es. Akkor én tölle mind leírtam ijen román 
bötükvel. Én ezket addig tanultam [amíg tudtam], me szerettem az 
imádságokot. Ő pedig tanolta nem es az édesanyjától, met az édesanyjától 
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elmaradott1 kicsikén, tízévesen vaj kilencévesen, hanem őt tanyította az 
anyója. Árva lejánka vót. De osztánd a gyermekeit tanyitotta. S én szerettem, 
s az anyósomtól mind megtanoltam. [0 él-e még?] El. Nyocvannégyesztendős. 
[És most is imádkozza ezeket] Imádkojza. [...] Mejikeket én gyermekkoromba 
tanoltam, ezket a templombeli imádságokot, azkot nem imádkozom... azkot 
imádkozom én, de úgy gyérebben2, met tanoltam még szebbeket, mejikeket 
jobban szerettem. Édesanyámtól tanultam az... Én lefekszem én ágyomba... 
mikor este fekszem le: 

50.1. En lefekszem én ágyomba, 
mind a test a koporsóba, 
fődnek adom testemet, 
Istennek a lelkemet. 
En lefekszem én ágyomba, 
mind a test a koporsóba, 
ingem álom meg ne nyomjon, 
csalár ingem meg ne csajjon, 
ördög töllem távol járjon, 
Jézus maga velem lejen! 
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! 
Édességes Jézusom, én kegyes kirájom, 
légy mindenkor gyámolom, 
s az éjen légy otalmom! 
Gyaló testem nyugujék, 
szüvem el ne alujék, 
mindenkor te benned lakjék, 
minden büntől eltávójzék! 

1 árván maradt 
2 ritkábban 
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Márja malasztnak anyja, 
irgalmasság szentasszonya, 
légy lelkünk oüalmazója, 
és uégóránk béfogadója! 
Amen: 

[Gyermekkorában, amikor este feküdtek le, miket imádkoztak? Ezzel kezd-
ték?] Igen. „Én lefekszem..." Máccor olvasót kerültünk. [Mondja el az egészet 
úgy, ahogy akkor imádkoztak.] Hát a Miatyánk van, az Üdvezlégy... 

50.2. Miatyánk ki vaj mennyekbe, / szenteltessék meg, Uram, 
te áldott szent neved, / jőjön élate országod, / lejen meg 
a szent akaratod, / miképpen mennybe, / azonképpen 
legyen itt a födönd es! / A mindennapi kenyerünköt add 
meg nékünk ma, / és bocsásd meg a vétkeinket, / 
miképpen mü es megbocsátunk az ellenünk vétetteknek, 
/ és né vigy münköt a késértésbe, / de szabadits meg a 
gonosztól, ámen. 

50.3. Üdvezlégy Mária, / malasztval vagy teljes, / Úr vajon 
teveled, / áldott vagy te az asszonyok között, / és áldott 
a te méhednek gyümöccse Jézus. / Asszonyunk Szüzmária, 
Istennek szentanyja, / imátkójzál érettünk a bünösökétt, 
/ most és haláhinknak órájánd, ámen. 

50.4. Hiszek egy Istenbe, / az égnek s a födnek teremtejibe, / 
az Úrjézus Krisztusba, / az ö egyetlenegy szent fijába, / 
aki fogantatott a SzenÜélektől, / született a Szüzmárjától, 
/ kénzották Pancius Pilátus alatt, / megfeszitteték, / 
meghala, eltemetteték, / száU alá a pokrokra, / harmad-
naipján halottyaiból feltámoda, / felmene mennyékbe, / ül 
az Atyauristennek jobbja felől, / onnat leszen eljövendő, 
/ hogy eütijje az evelenyeket és a hotakat. / Hiszek, Uram, 
Szentlélekbe, / közönséges keresztén anya szentegyházat, 
/ szenteknek egyességit, / büneinknek bocsánatját, / 
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testünknek feltámodását, / én es hiszem, Uram, az 
örökéletet meglátni, ámen. 

50.5. Istennek tízparancsolattya. / Első: én vagyok a te urad, 
istened, / idegen isteneid énelöttem ne lejenek, / faragott 
képet ne csinyájj, hogy azt irnádd. / Második: a Jóistennek 
szent nevit hejába fel ne vedd. / Harmadik: megemlékejzél 
hogy innapokot szentejj. / Nejedík: apádot s anyádot 
tisztejjed és bücsüjjed, / hogy husszu életig élhess a fődön, 
/ Az ötödik: ne öjj. / Hatodik: ne paráználkodjáL / 
Hetedik: ne lopj. / Nyócadík: hamistalan bizonyságot (!)1 

/ a te felebarátod eüen ne szójj. / Küencedik: felebará-
todnak feleségit bűnre ne kévánd. / Tizedik: se házát, se 
mezejit, se ökrit, se szamarát, se szógálólejánnyát, / 
semmit, ami a te felebarátodé. 

50.6. Töredelmességjböl való indulat. / Ettől a te mindenek 
felett való égő szeretetvel indittatván, / teljes szüvemböl, 
teljes lelkembők / szánom és bánom az egész életi 
vétkeimet, / amejikekvel tégedet megbántottalak. / O, ha 
azt tehetném, / hogy ezekvel a vétkekvel soha meg ne 
bántottalak vóna! / De készebb vagyok inkább meghalni, 
/ mintsem ezután tégedet, szerelmes Jóistenemet megbán-
tani. / Erösits meg te szen malasztodban, / feltett 
szándékomban, / hogy végig a jóban áühatatosan meg-
maradjak, ámen. 

50.7. Hét szentség. / Első a keresztség, / második a bérmálás, 
/ harmadik az OUáriszentség, / nejedik a penetencia-
tartás, / az ötíhtik az utósó szent kenet, / hatodik a házi 
rend / és a hetedik a házosság. 

50.8. Hét fő bünök. / Elsö a kevéjség, / második a fösvénség, 
/ harmadik a bujaság, / nejedík az irigység, / ötödik a 
torkosság, / hatodik a harag, / s hetedik a jóra való 
restség. 

1 Szövegromlás: „hamis tanúbizonyságot" 
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50.9. Gyónom a mindenható Úristennek, / mindenkoron 
Szeplőtelen Szépszüzmárjának, / Szen Mihály arkangyal-
nak, / Keresztelő Szent Jánosnak, / Szent Péternek, / 
Szent Pálnak, / az apostoloknak, / a Jóistennek minden 
dicsü szentjeinek. / Mert felettik uétkeztem / gonosz 
gondolatjaimval, / szómual, szándékjaimual, / és minden 
gonosz cselekedetjeimveL / En vétkem, én vétkem, én igen 
nagy vétkem! / Méges kérem szeplőtelen Szépszüzmárját, 
/ Szen Mihály arkangyalt, / Keresztelő Szent Jánost, / 
Szent Pétert és Szent Pált, / az apostolokot és a 
Jóistennek minden kedves szentjeit, / hogy imádják a mü 
urunkot, istenünköt müérettünk, ámen. 

50.10. Az anyaszentegyháznak ötparancsolattya. / Első: az 
anyaszentegyháznak szokott innepnapjait megüljed. / 
Második: a vasámapokon és az innepnapokon szenmisét 
bücsiíUetesen haUgass. / Harmadik: a bizonyos napokot 
és a méjf?] kántorböjtököt megböjtöld. / Nejedik: hüsét 
tájékján az Otáriszentséget magadhoz vedd. / Ötödik: a 
megtitott napokon pompás menyegzöt ne tarts. 

[...] Jó lenne mind elmondjam! De máskor ugy el vagyok fárodva, hogy 
elaluszom lábon! [Mikor kevesebbet mond, akkor melyiket mondja el?] Akkor 
ezt, az „Én lefekszem én ágyomba, mind a test a koporsóba..." [És amikor 
több ideje van?] Mikor több üdőm van, akkor leülök, s akkor elkerülöm 
egészen az olvasót [De ezzel kezdi akkor is, hogy ,Én lefekszem..."?] Nem! 
Mikor fekszem le, mikor az ájba mejek fel, akkor mondom ezt. [A végén.] 
Igen. Máccor mondom az emberemnek, hogy na, fogjunk csak neki, s mondjuk 
el az olvasót. Akkor elmondjuk az olvasót, s mikor végzettünk, s felajáltam, 
akkor mikor fekszem le, akkor mondom: „Én lefekszem én ágyomba..." Ezt 
az ,Én lefekszemet". 
[...] A halottnál szokta mondani azokat az imákat, amiket az anyósától tanult? 
Vagy ezeket itthon mondja csak?] Mondom... mejek az úton s imádkozom. 
[De valahol olyan helyen ahol más is hallja, nem mondja?] Nem, nem. [És 
este, mikor fekszik le? Az ágyban?] Az ágyba az „Én lefekszem..."-et mondom. 
Nappal imádkozom. Mikor mejek valamerre, az úton es végig imádkozom. S 
ha a tehenyeket fejem meg, imádkozom, ha magamba vajok, akkor es. [És 
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ezeket mondja?] Mondom, de régecske nem mondtam, s félek, már el lejen 
felejtvel. [...] Ha dogozom, elmondom, hogy ne felejtsem el, ezt a szép 
imádságokot. 

A liturgikus imákat követő apokrif imafüzér néhol kisebb, 
máshol jelentősebb mértékben tér el az 1992-ben felvett szöveg-
től, de két imadarab C,Az én házam Szent Antal.„Názáréti 
Jézus Krisztusunk kimene szent házából...") korábban egyáltalán 
nem hangzott el. A két éwel későbbi újramondás során 
keletkezett változtatásokat kiemeléssel jelzem. 

50.11. Dücsörséges szent arangyos szent vasárnap! 
En felkőtem az én bünös ágyamból, 
kimentem az én bűnös ajtóm elejíbe, 
kimosgyódtam minden bünömtöl, („az én bűnös bűnjeim-
bőF) 
feltekintek magos mennyékbe! 
Ott látok egy fejér káponyacskát, („ott látom fejér...") 
négy szegibe négy arany kereszt, 
közepibend arany gyótár, 
arany gyótár előtt arany karszékecske, 
amejikbe üle vala a Bodogságos Szépszüzmárija. 
Feje lehejtval, 
könyvei hullnak, 
odamene Szent Istán és Szent Lukács évángyeliszta: 
Dicsirtessék Édus neve, anyám, Szüz Mária! 
(Helyette: „Jó napot, Szüzanyám, ó, Mária!w) 
Isten hozott Szent Istán és Szent Lukács évángyeliszta. 
Mé sírsz, Szüzanyánk Márija? („Szüzanyám") 
Hogyne sírjak, Szent Istán és Szent Lukács évángyeliszta, 
mikor teljes harmadnapja, 
hogy nem láttam az én áldott szent fijamot! 
Ne sírj, Szüzanyám! 
Menj ki ajtód elejibe, 
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me térgyig vérbe, könyökig könyübe, („me" nélkül) 
minnyáng eléjö a te áldott szent fijad! 
Kimene a Bodogságos Szépszüzmárija ajtöja elejibe, 
térgyig vérbe, könyökig könyübe, 
minnyáng jött az ő áldott szent fija. („jő") 
Az is arra kérdi: (többlet sor) 
Mé sírsz, Szüzanyám Márija? 
Hogyne sírjak, drágalátos szent fijam, 
mikor teljes harmadnapja, hogy nem láttalak! 
Ne sírj, Szüzanyám, 
me leszálltam a feteke főd szinyire („az örök fődre") 
két nap ott üdöztek a zsidók, 
harmadnapon megfogtak, 
kőlábhoz köttek, 
szembe-orrba vertek, 
büdös nyálakval töpdöstek, 
vas keccsükvel csabbodtak, és 
vas ostorokval ostoroztak. 
De hagyjuk el anyám ezket mind és engedjük el! 
Ki ezt elmondja este lefektyibe, („aki") 
regvel felkőttyibe, 
bizon mondom, bézárom pokloknak ajtóját, 
megnyitom mennyeknek országát, 
beteg a test, 
kész a lélek, („örvend a lélek") 
vigan várja az angyal, hogy bévezesse mennyországba, 
mindörökkénd örökre áment. 

50.12. Mennyországba csengetének.1 

Mennyországba csengetének, 
az angyalok felgyíüének, 
arangyos misét haügatának. 
Az én házam Szent Antal, 

1 Ismétli a kezdősort mint címet. 

129 



négy szegibe négy angyal, 
közepibe szent ótár, 
(kifelejt egy sort: „szent ótáron szent kereszt") 
kérem az Úrjédust, 
hogy vegye a jobb váttára. 
Kerüjje meg háromszorig az én házomot, 
és hintejze meg szent vériveL 
En kimenék én házomból, 
feüekintek magos mennyékbe, 
nyitva látom mennyország kapuját 
Küjjel arangyos, belől irgalmas, 
rajta üle vala a Világadó Jédus. 
Szent szakálla szaggatval, 
piros vére kiontval, 
küdi vala az ő... csukros (!) szentangyaüt 
a fekete fődnek a szinyire, 
(Jaildte vala az őröző szentangyalainak, 
kűdi vala őköt a fekete fődnek a szinyire") 

hogy hirdessétek az én kesrves kénjaimot 
Ki ezt az imádságot ehnondja, 
(„hogy hirdessék az én bűnös népeimnek, 
aki tudja elmondja") 
este lefektyibe, 
regvél felkőttyibe, 
bizon mondom bézárom pokloknak ajtóját, 
megjelentem halálának óráját, 
három nappál azelőtt, áment. 

50.13. Ne, hol áü az áldott Űrjézus,1 

a Kálvári hegyen, 
a Gecemányi kertbe, 
a rosznyánfa alatt! („rusnyánfa") 
Szinye leirvadval, 

1 Korábban a pénteki ima után következett. 
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szüve szomorodval, 
azt mondja, hogy vajon van-e test, akit én teremtettem, 
és lélek, akit én küttem? 
Me nem kűdném se apostolaimot, se angyalaimot, 
én magam mennék a három koronás angyalaimval, 
s úgy küdném a lelkiket porodicsomba örülni és örven-
dezni, áment 

50.14. Ma van szent pénték, 
szent arangyas péntek, 
ugyanannak a napja,1 

a Krisztus mene kénnyára, 
kénnyánd esék esettye, 
öt méjséges szent sebje. 
Az én házam szent Antal, 
négy szegibe négy angyal, 
közepíbe szent ótár. 
Szent ótáron szent kereszt, 
szent kereszten Jézus Krisztus felfeszitvel 
Szent feje elfittyesztvel, 
szent haja leeresztvel, 
szent ajaka megkékitveL 
Beteg a test, készen van a lélek, 
vigan várják a mennyei szentangyalok. 

50.15. Ma van szent péntek, 
szent arangyas péntek, 
(„Ma arangyas péntek") 

ugyanannak a napja, 
a Krisztusé kénnyánd esék, [?] 
azt mondja az öt méjséges sebjei, 
kiből kiomlott a drága szent vére, 
ezként szóllott keresztfán, (korábban: „misént* [?!]) 

1 Idáig a soron következő pénteki ima kezdőképe. Ide betold egy olyan imát, ami 
korábban nem volt. 
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hogy ezt a lélek teremtette 
este ki ezt elmondja minden pénteken, (korábban: „test" [?!]) 
úgy megiiduözLÜjön, 
hogy én megüdvözlöttem a magos keresztfánd, ámen. 

50.16. Valaki csodát akarsz keresni Szent Antalnál, 
bővön lehet feltalálni! 
Valakicsoda a Szent Antal 
felmene az Atyához, a Fiuhoz és a SzenÜélek Uristenhez. 
Azt mondja az Atyaúristen: 
Mit hoztál nékem ajándékba? 
Nem hoztam ejebet, Uram Teremtőm, 
csak a nagy boldogságnak a nagy boldogságát, 
és a Fiúistennek a három sing aranyszálát 
O, eleget hoztál Szent Antal! 
Mit kérsz ezétt a sok ajándékétt? 
Nem kérek ejebet Uram Teremtöm, 
csak valaki az én nevemben könyörögjön, 
tengereknek, táboroknak rabjai szabadujjanak, 
a betegek gyógyulhassanak, 
és a károsok vigasztaUassanak! 
Ó, megadatik Szent AntaL, tejjes asztal! 
Istennek mátkája, 
Noénak bárkája, 
és úgy legyen mindörökkénd örökre, ámmen. 

50.17. Názáréti Jézus Krisztusunk (korábban nem volt) 
kimene szent házából, 
bémene szent kerljibe, 
leüle szent székibe, 
térgyig vérbe, 
könyökig könyübe, 
szent szeme sír, 
szent lelke örvend. 
Odamene Szent Lukács evángyelista: 
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Hogy van Názáreti Jézus Krisztusunk? (javít:) 
Hogy van Názáreti Jézus Krisztusom? 
Feljövél szent.. (javít:) 
felkelél szent házodból... (javít:) 
kimenél szent házadból - ujra kell vegyem ezt -
Hogy vagy Názereti Jézus Krisztusom? 
Kijövél szent házodból, 
bémenél szent kertedbe, 
leülél szent székedbe, 
térgyig vérbe, könyökig könyiíbe, 
szent szemed sír, 
szent lelked örvend. 
Úgy van, Szent Lukács evángyeüsta, 
magad menj a feteke főd szinnyire, 
és hirdessed az én keserves kénjamat, 
met én hónap álló délkor 
pokol zsidók kezikbe adatom magamot! 
Szent testemet ostorójzák, 
szent fejemet tövisvel koronájzák, 
szent kezeimet két vas szegvel keresztfára szegzik, 
szent lábaimot es egy vasszegvel keresztfára szegzik. 
De magad Szent Lukács evángyeüsta, 
menj a feteke főd szinnyire, 
és hirdessed az én keserves kénjamat 
Aki ezt az imádságot elmondja este lefektyibe, 
reggel felkőttyibe, 
apját-anyját kiváccsa a purgátorom tüziböl, 
és magának es kegyehnet és irgalmat nyer a Jóisten előtt 
mennyben, ámen. 

Pusztinában a halott melletti „zsoltározás* paraliturgikus 
szertartását a hozzátartozók igényeinek megfelelően magyarul 
vagy románul végzik, és eszerint választják meg az irányító 
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személyét is. Ha a család magyar énekeket és imákat akar, 
valamelyik falubeli asszonyt kéri fel a szertartás vezetésére. 
Körülbelül 1993 óta László Józsefné lett a leggyakrabban 
szereplő előimádkozó. A „román párton álló" családok - ezek 
java része a román nyelvűséget szorgalmazó paphoz közel álló 
egyháztanácsi tagok, a wmegyebírókw rokonsági köréből kerül 
ki - nem imádkoztatnak magyarul a hozzátartozóik mellett, 
hanem olyan asszonyt hívnak, aki románul „szolgáF. Erre a 
szerepre a templomi kántort, a „deákot" is felkérhetik. 

(„A mejénk a pap nem mond semmit, de látom én a körül való embereken. 
A megyebírók, ha meghal valaki a nyámjikból, nem hinak magyart. Nem kell! 
Oláhul imádkoznak.") 

A pap rendelkezése szerint a halott melletti utolsó esti 
„zsoltározást,, és halottbúcsúztatást mindenképpen a „deáknak" 
kell végeznie román nyelven, de olykor megtörténik, hogy a 
kántor távozása után még magyarul is „zsoltároznak,,. A 
szertartás nyelvét illetően nincs egyetértés a lakosság körében. 
A kilencvenes évek elején magam is jelen voltam egy olyan 
halotti toron, ahol a magyar nyelvű ima kezdetekor egy idősebb 
asszony, tiltakozását jelezve, látványosan felugrott az asztal 
mellől és elhagyta a szobát. 

László Józsefné azt szeretné, ha Pusztinában ismét megho-
nosodnának az édesapjától és a régi magyar „deákoktór' tanult 
magyar nyelvű vallásos énekek és imák. Ezért 1991-1992 táján 
tudatosan fejlesztette a halottbúcsúztatás szertartásának reper-
toáiját, hogy nagyobb érzelmi hatást válthasson ki. A halott 
melletti „zsoltározás,, liturgiáját és szöveganyagát a helyi ha-
gyományokból építkezve részben maga alakította. Az imák 
jelenléte miatt alább a paraliturgikus szertartás egész menetét 
ismertetem. 
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A déli „zsoltározás" pontosan tizenkét órakor, a harangszó 
alatt kezdődik, amit a halottnak történő harangozás követ. A 
harangozásra való tekintettel, László Józsefné az Urangyalának 
elimádkoztatásával kezdi a „zsoltározást". Ezt az imát egyéni 
használatban énekelni is szokta, de attól tartva, hogy a hosszú 
szertartás alatt idő előtt kifárad, általában eltekint az énekléstől. 

(„Amikor odamentem, dére harangoztak. Amikor dére harangoznak, akkor 
kezdődik meg az imádság. S akkor hamarébb elmondtam így, de nem énekvel, 
az Úrangyal köszönté a Szépszüzmáiját. De én gondoltam magamba, hogy 
énekeljem el énekbe, de gondoltam, hogy erőst sok, lehet, nem gyözöm ki.**) 

50.18. Az Ur angyala köszönté a Szépszüzmárját,1 / és méhibe 
fogadá az ő áldott szent fiját. / Udvezlégy Mária, 
malasztval vagy teljes, / Ur vagyon teveled, / áldott vagy 
te az asszonyok között, / és áldott a te méhednek 
gyümőccse Jézus. / Asszonyunk Szüzmárja, Istennek szent 
anyja, / imádj Istent értünk bünösöké / most és halálunk-
nak örájánd, ámen. / En az Ur szögáló lejánnya vagyak, 
/ legyen néked a te igéd szerint. / Udvezlégy Mária, 
malasztval vagy teljes, / Ur vagyon teveled, / áldott vagy 
te az asszonyok között, / és áldott a te méhednek 
gyümöccse Jézus. / Asszonyunk Szüzmárja, Istennek szent 
anyja, / imádj Istent értüuk bünösöké / most és halálunk-
nak örájánd, ámen. / Es az Ige testté lett! / És mü 
közöttünk lakoddzik! / Udvezlégy Mária, malasztval vagy 
teljes, / Ur vagyon teveled, / áldott vagy te az asszonyok 
között, / és áldott a te méhednek gyümöccse Jézus. / 
Asszonyunk Szüzmárja, Istennek szent anyja, / imádj 
Istent értünk bünösöké / most és halálunknak órájánd, 
ámen. 

1 Az imának itt az énekelt szövegváltozatát közlöm, a dallam nélküli változat ugyanis 
közismert. 
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Az esti „zsoltározás" során az Úrangyala elmarad, a szertartás 
ilyenkor a rózsafüzér elmondásával kezdődik, amit László 
Józsefné a Dicsőség után felajánlással indít: 

Dücsörség az Atyának, a Fijunak és a Szentlélek 
Uristennek, 
Míképpen kezdetben vala most és mindörökkénd örökre. 

50.19. Adj, Uram, örök nyugudalmat a te szógáló lejányodnak, 
akit ez világról magadhoz híttál! 
A pokol kénjaitól szabaditsd meg, Uram, az ő lelkit! 
Isten báránnya, aki elveszi a világ büneit, 
vedd el az egész életi vétkeit, 
és mosd le a te szent véreddel, 
akü értünk a keresztfa tövire hullattál 
Vezesd a lelkit az örök mennyországba, 
ahol tégedet mindörökkénd örökre dicsirjen és imádjon! 
Adjad, Uram, hogy a mennyei vüágosság fényeskedjék 
neki, 
nyugujék békességben, 
az Úrnak szenneviben, ámen. 

A szokásos módon a Hiszekegy, a Miatyánk, a három Üdvöz-
légy, majd a Miatyánkböl és a tíz Üdvözlégyből álló öt tized 
következik. (Az imaszövegeketiásd elébb.) Az Üdvözlégyek első 
felét és a titkot az előimádkozó, a második felét a tömeg közösen 
mondja. (̂ Az asszonyok segittnek. Váccsák. Mikor mondja 
„Asszonyunk Szüzmárja...w, akkor ők [mondják]. S én addig 
nyugszom.") A tizedeket indító Dicsőség után az előimádkozó 
mindig elmondja a felajánló imát: 

50.20. Ó, Jézusom, bocsásd meg a büneit, 
mentsd meg őt a pokol tüzitől, 
vedd mennybe a lelkit, 
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különösen még azokot, 
akik a legjobban rejaszorulnak irgalmadra. 

Az előimádkozó László Józsefné hétfőn és csütörtökön az 
örvendetes, kedden és pénteken a fájdalmas, szerdán, szomba-
ton és vasárnap pedig a dicsőséges olvasó titkait mondja bele 
az Üdvözlégy szövegébe, bár maga is bizonytalan arra nézve, 
hogy halott melletti imádkozásról lévén szó nem kellene-e 
minden alkalommal a fájdalmas olvasót mondania. Végül is, 
azért választotta ezt a megoldást, hogy a falu népe mindhárom 
rózsafüzérrel megismerkedhessen, ugyanis Pusztinában a ha-
lott melletti zsoltározásokon kívül magyar nyelvű közösségi 
imádkozásra egyáltalán nincs lehetőség, és ha minden alkalom-
mal a fájdalmas olvasót mondaná, akkor a közösség sohasem 
haDaná az örvendetes és a dicsőséges olvasó titkait. 

Gondoltam, hogy a fájdolmas kellne lehet, én sem tudom, met nem úgy van, 
hogy megkérdj valakit, egy papot vaj valakit, me haragusznak a papok ezekre. 
A mejénk a pap nem mond semmit, de látom én a körül való embereken. A 
megyebírók1, ha meghal valaki a nyámjikból2, nem hinak magyWart. Nem 
kell! Oláhul imádkoznak. S akkor hát én ugy gondoltam, fájdohnas kellene 
lehet a hót mellé, de nálunk ugy van, hogy hetfőn van az örvendetes, kedden 
van a fájdolmas, szeredán van a dücsörséges, s akkor csütörtökön van az 
örvendetes, pénteken van a fájdohnas, szombat s vasárnap van a dücsörséges. 
Akkor én gondoltam, hogy lehet a hót mellé az találna a fájdolmas. így 
gondoltam én magamba. De akkor honné hajják a másokot? Többet nincsen 
honnat hajják! Hogy még meghajják azkot a szép... S akkor a napokond... ha 
péntekre jő, akkor a fájdolmos. Mind szép! Hogy az egésszet... met vannak 
ojanyok, hogy még nem es hallták ezket. Met én sem halltam. Halltam 
édesapámtól, de nem ugy, hogy én ott vótam [a virrasztóban]. Én azt nem 
értem. S akkor mejikek küsebbek mind én? Azok nem tudnak semmit. Akkor 
bár hajják meg azok es. Soha még... a faluba bár vissza tudna jőni... ezek a 
szép imádságok... ezek a régi szokások. 

1 a helyi egyházszervezet vezetői 
2 rokonaikből 
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A három rózsafüzér közötti különbség nemcsak az Üdvözlégy 
közben mondott titkok váltakozásában rejlik, hanem a „szent 
olvasó énekeinek" különbözőségében is, aminek versszakai a 
tizedek elején, a fenti felajánló ima után következnek. Előadá-
suk úgy történik, hogy az előimádkozó hangos szóval előre 
mondja a sorokat, amit a tömeg vele együtt utánaénekel: 

S immá fel kezdték venni. Kezdték tudogatni. S neznek ingemet, s amikor 
én eccer kiszóltam, akkor ők es segittnek. [...] Azt a közből való imádságot, 
a Mennyei szép koszorút, az éneket ők nem tudják. Met ezt, amikor a régi 
deák vót, ezt csak akkor énekelték. S ez elveszett, s többet nem vót. Ezt csak 
ojanok tudják, mind anyósom, de csak ugy, hogy mikor én mondom, akkor 
csak jut eszibe egy-egy szó. Igy vót akkor, de ők magiktól nem tudják. S akkor 
én mondom elől, hogy (énekli:) „Fájdolmos szent olvasó, mennyei szép 
koszorú", ezt tudják, ennyit tudnak. S akkor mondom (gyorsan, diktálva előre 
közli az ének szövegét): „szent fijad bánatába". S akkor (énekh): „szent fijad 
bánatába". (Mondja:) „Nagy szomorúságába.,, (Enekli:) „Nagy szomorúságá-
ba.w S akkor igy. Én mondom, s ők énekelik, hogy tanolják meg ők es. S én 
es énekelem velik. 

A „szent olvasó énekénekw megfelelő versszakát követő szo-
kásos felajánló ima a tizedek elején: 

50.21. Tízezerszer (húszezerszer, ..., ötvenezerszer) dicsirjenek, 
/ imádjanak és felmagasztajanak tégedet, / Bodogságos 
Szép Szüz Márija. / Minden angyalok, égi korok, 
apostolok, mártirok, kopreszorok\ szüzek és szentek, / 
akik elnyerjék nékünk mennyeknek dücsörségit, / hogy 
münk tégedet mennyekbe / alázatoson dücsérjünk és 
imádjunk mindörökkénd örökre. 

Az öt tized elmondása után újra az „Ó, Jézusom../' kezdetű 
fohász következik, majd a szentháromságvasárnaptól adventig 
használatos Mária-antifóna népies változata: 
1 confessor (lat.) 
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50.22. Üduezlégy mennyországnak kirájnéja,1 

irgalmasságnak anyja, 
élet édes reménség, üdvezlégy! 
Hozzád kiáltunk Evának számkivetett fiai, 
sírval és zokogval hozzád sohajtunk. 
A siralom völgyibe azé szenvedünk, 
hogy fordítsd rejánk irgalmas szemeidet, 
Ézust a te méhednek gyümöccsit, 
nékünk az életünk után mutisd meg! 
Ó irgalmas, ó kegyes, ó szép szüz Mária! 

0 
A rózsafüzért a „Szent olvasót imádkoztunk../' kezdetű, Er-

délyben is gyakran használt ének2 zárja, amit közösen énekel-
nek. László Józsefné a rózsafüzér után régebb a Miatyánkot is 
elénekelte, de mióta úgy érzi, hogy már nem bírja régi módon az 
éneklést, az énekelt Miatyánkot kihagyta a szertartásrendből. 
(„Mikor hamarébb megkezdtem, most két esztendeje, akkor belétettem a 
Miatyánkot es. Azt es elfúttam. De nem kezdtem húzni, me állok el. Most 
két esztendeje többet birtam, mind most. Immá minden nap szállok lefelé.") 

50.23. Mü Atyánk ki vagy mennyekbe, / uralkodol mindeneken, 
/ szenteltessék meg szent neved, / ég és föld imádjon 
tégedet. / Jőjön el a te országod, / legyen meg szent 
akaratod, / miképpend a mennyekbe, / legyen itt a földönd 
es. / Add meg gl rnü könyerünköt, / tápláld testünköt s 
lelkünköt, / szabadits meg a gonosztól, / ments meg örök 
kárhozattól! / Ne engedj a késértetbe, / ne hagyj elveszni 
vétekbe,. / kérünk, Uram, hallgass meg, / büneinket 
bocsásd meg! / Kérünk, Uram, hallgass meg, / büneinket 
bocsásd meg. / Amen. 

1 Lásd: 1995. 181. szöv. 
2 Lásd: Veress 1948. 686. 
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A rózsafüzér (illetve régebben a Miatyánk) után minden 
átmenet nélkül halottas énekek következnek, melyek a Kájoni-
féle Cantionale Catholicum szövegeinek elnépiesedett, és nagy 
mértékben kontaminálódott változatai: 

Ó, életem végórája, / rajtunk a halál kaszája, / ó nincsen 
itt maradásunk, / jőjj el számadásunk. / Fődből lettünk, 
fődből élünk, / főd és porrá ismég leszünk. / Már én 
többet nem szólhatok, / bánatimból nem mondhatok, / 
csak szentséges Szüzmárijának, / az árvák vigasztalójá-
nak. / Ó Mária, ó Mária, Krisztus urunk édesanyja, / 
már mi most elödbe jöttünk, / keresztfád elött köszöntünk, 
/ mondja mindnyájunknak nyelve, / dicsértessék Jézus 
neve. / Fődböl lettünk fődből élünk, / főd és porrá ismég 
leszünk. / Ó, siralom, ó fájdalom, / most a hótakról kell 
szóljunk, / mondjunk örök nyugudalmat, / a te szógáló 
lejányodnak. / Istenem, adj nyugudalmat, / mennyország-
ban béjutalmat! / Sok lakóheljei vannak / a Jóisten 
országának, / de nem tudjuk merre vannak, / hogy a 
hótak hol kénlódnak. / Istenem, adj nyugudalmat, / 
mennyországband béjutalmat! / Elérkeztünk e szent hejre, 
/ a szomorü gyászos kertbe, / vigasztalást itt nem veszünk, 
/ könyves szemvel visszamenyünk. / Istenem, adj 
nyugudalmat, / mennyországba béjutalmat! / Hull a föd 
a koporsómra, / az utolsó harangszómra! /Fődből lettünk 
fődböl élünk, / főd és porrá ismég leszünk, / Istenem, 
adj nyugudalmat, / mennyországba béjutalmat, / Istenem, 
adj nyugudalmat, / mennyországband béjutalmat! 

A szomorú siralmas szó, / világtól meg kell válni, / el 
kell menni, nincs mit tenni, / koporsóba kell szállni, / 
gyászos koporsóba / egyenként bészállni / e szent rendelése 
/ Istennek végzése. / Ó, fájdolom, eljött az óra, / a halál 
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ellen nincsen senki prókátorja. / Az örök halálra, ne ítilj 
el ingem, / bocsásd meg bűneim, vedd hozzád lelkemet, 
/ kérlek, kegyes Jézus, / hallgasd kérésemet, / e szent 
rendelése, / Istennek végzése. / O fájdolam, / eljött az 
óra, / a halál ellen nincsen / senki prókátorja. / Nincs 
minek örvendejz, / ember, ez világon / már ojan gyenge 
vagy, / min a madár az ágond, / hirtelen a halál / eljön 
rejád talál, / tested véletlenyül / a koporsóba száll. / O, 
fájdolom, / eljött az óra, / a halál elen nincsen / senki 
prókátorja. / Elvégzettem én már / a páljafutásimat, / 
ezend a világan / a csendes életemet, / hitet megtartottam, 
/ harcoltam jó harccal, / kérlek, kegyes Jézus, / add meg 
koronámat! / O, fájdolom, / eljött az óra, / a halál ellen 
nincsen / senki prókátorja. 

Az utolsónak ériekelt „Ó, te rettenetes keserű halál..." ugyan-
csak folklorizálódott Kájoni-féle halottas ének, amit Pusztiná-
ban a „búcsúztatás énekének" neveznek. László Józsefné ezt is 
minden „zsoltározás,, végén elénekli, a falu többi magyar 
nyelven „szolgáló,, előimádkozói pedig csak a temetést megelőző 
utolsó alkalommal: 

Ó, te rettenetes keserű halál, / ki nékem mindenkor 
félelmes valál, / miként prédálád fel életemet, / elszakasz-
tád töttem a lelkemet, / míként prédálád fel életemet, / 
elszakasztád töllem a lelkemet / Most már az én lelkem 
fog már keresni, / mert te nálad nékül el fog kárhozni, 
/ szerelmes Istenem, forduj hozzám, / vigasztalad lelke-
met, tekints rejám. / Mert tudom, hogy benned bíztam 
életemben, / tégedet dicsirtelek s imádtalak földön életem-
ben, / most is benned vagyon reménységem, / majtig 
megadaük dicsörségem, / most is benned vagyon remény-
ségem, / majtig megadatik dicsörségem. / Elbúcsúzok 
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tölled drága hitesem, / Isten így rendeüe, hogy el kellett 
mennem, / éltem veled eddig boldogságba, / elválasztott 
a halál utujára, / éltem veled eddig boldogságba, / 
elválasztott a halál utujára. / Mert az Urjézus ekként 
akarta, / végzeti törvényit magával hozta, / hogy a halál 
tölled elválajszon, / a harsogó trompéta feltámojszon, / 
hogy a halál tötted elválajszon, / a harsogó trompéta 
feltámojszon. / Aldjon meg az Isten, földi életedbe, / 
szerencsés legyél minden ügyedbe, / és még legyünk együtt 
mennyországban, / örökre tartandó boldogságba, / és még 
legyünk együtt mennyországban, A örökre tartandó bol-
dogságba. / Ott nem leszen heje a házosságnak, / szép 
edénnye leszünk a tisztaságnak, / ott ülünk majd igaz 
egyezségbe, / együtt örvendezünk Isten szép színyibe, / ott 
ülünk majd igaz egyezségbe, / együtt örvendezünk Isten 
szép színyibe. / Üjjetek körüllem édes gyermekim, / bús 
szüvel kesergö jó testvéreim, / többet közöttetek nem 
lehetek, / maradjon az Isten tüveletek, / már én közöttetek 
nem lehetek, / maradjon az Isten tüveletek. / Az én 
halálomon ne * bánkodjatok, / hanem inkább értem 
imádkójzatok, / Istennek jó szüből szógájatok, / hogy 
valahogy mennybend juthassatok, / Istennek jó szüből 
szógájatok, / hogy valahogy mennybend juthassatok. / 
Parancsojad, Uram, apostolidnak, / szép csukros koszu-
rut szent angyalidnak, / hogy a meghót hivet elvezessék, 
/ szinyed elejibe hejeztessék, / hogy ezt a meghót hivet 
elvezessék, / szinyed elejibe hejeztessék. 

A halott melletti imádkozást egy olyan felajánló ima zárja, 
amiben keverednek a liturgikus és archaikus apokrif eredetű 
szövegelemek: 
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50.24. Szent imákat imádkoztunk,1 

Jézus arcáját tiszteltük, 
aki értünk sokat szenvedett, 
mennyekben hejet készitett. 
Megköttük a szüzkuszurut, 
közepibend az örömanya, 
ö, Mária, ó, szép rózsa, 
Jézus pedig a bingója. 
Vedd kedvesend, ó, Jézusom, 
amit tiszta szüből nyujtok, 
engedd, ó, kegyes Jézusom, 
gyarapodjék társulatunk. 

50.25. Dicsirtessék Atyaisten, 
dicsirtessék Fiuisten, 
néked es Szentlélekisten, 
Szentháromságband Egyisten. 
Minden lélek az urat dicsiri, 
münk es azt dicsirjük, 
este lefektünkbe, regvel felkőtünkbe. 
Előttünk van Szépjézus, 
hátunk mellett három Márja, 
körüllünk van ezer angyal, 
akik ezt töttünk élfogadják. 
Koronánknak három ága, 
mennyországnak magassága, 
nyiccs kaput, Márija, 
nyüccs kezet, angyal! 
Szép piros hajnal, 
ahol a Márja nyugszik, 

1 Az itt következő imaszövegek az otthoni egyéni imavégzés felajánlásaként is 
elhangzanak. üyenkor a többes számú nyelvi szerkezetek („imádkoztunk", 
„üszteltiik", „münk es azt dicsirjük" stb.) személyesekké válnak (mimádkoztam", 
„úszteltem", „én es azt dicsirem" stb.). 
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az Úr tölle születik, 
pokol tölle töretik. 
Világosan fogadd bé, Uram, 
me néked ajájjuk testünköt, 
lelkünköt, 
életünköt, halálunkat, 
s ezt a keves imádságunkat, 
a mü őröző szentangyalunknak, 
szent pátroná^unknak, 
Szent Jóvnak, 
Szent Istán kirájnak, 
szent asszonyoknak, 
minden dicsi szenteknek, 
hogy mutassák bé a Mindenszentek tiszteletire 
a Bodogságos Szépszüzmárijának, 
és a Bodogságos Szépszüzmárija 
ajájja bé az ő áldott szent fijának és a Mennyei 
Atyánknak. 
Örök Atya! 
Felajájjuk Jézuskának szent sebjei szent tiszteletire, 
müérettünk mind könyörgünk, 
hogy egykor a Jóistené legyünk, 
szent mennyországba fogadj bé münköt, 
s bocsáss meg nekünk!" 
Jézuskának szent sebje, szent vére, érdeme átol 
kérünk téged, hogy hallgass meg münköt! 
Jézuskának szép piros vére, 
aki lehullott a keresztfa tövire, 
mosd le a büneinket! 

50.26. Adj, Uram, örök nyugudalmat a te szógáló lejányodnak, 
akit ez világról magadhoz híttál, 
a pokol kínjaitól, 
szábadítsd meg, Uram, az ő lelkit. 
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Isten báránnya, aki elveszi a világ büneit, 
vedd el az egész életi vétkeit, 
és mosd le a te szent véredvel, 
akit értünk a keresztfa tövire hulattál. 
Vezesd a lelkit az örök mennyországba, 
ahol tégedet mindörökre dicsérjen és imádjon, 
adjad, Uram, hogy a mennyei világosság fényeskedjék néki, 
Nyugujék békességben, az Urnak szent neviben, ámen. 
Az Atyának, a Fijunak és a Szentlélekuristennek, 
miképpen kezdetben vala most és mindörökkénd örökre, 
ámen. 
Az Isten bocsássa meg a büneitl 

[Ezt mind elvégzik egy halottnál?] Még van egy, a László Katalin, de nem 
tudja a Mennyei szép koszorúnak az énekjit. Met az édesanyjától tanulta, s 
írást enm tud. S nálunk ez a búcsúztatás, az az „Ó> te rettenetes" nem vót 
ijen hosszú. Csak vajegy három-négy vers vót, amejikeket fogták reja. 
Elfelejtették, de még az eszikbe jutott az öregebb asszonyoknak, s neki es 
még az édesanyja... Nem vótak ezak a sonyorú sok szép bu... bu... hogy szépen 
elbucsuzódik a gyermekeitől, a tesvéreitől. Eztet nem hallotta az ember, 
meddig én... Jancsi Ilona nénitol a könyüből... meg nem halltuk s le nem 
írtuk. Még van a Dani Péterné az anyatárs, de ő sem tudja [egészen], csak 
mind a Katalin. 0 tudja a búcsúztatás éneket, met ő es elvót. [Melyik az?] „Ó, 
te rettenetes..." [Ezt mind a két este elénekelik vagy csak egyszer?] Elénekelik 
délkor es, este es. Másnap es délkor es, másnap es este es, meddig jő a halottnak 
a temetés. Meddig csak eltemetik, addig. Délkor, este, délkor, este. 
Akkor osztáng én hogy ezt az éneket elhoztam a Jancsi Ilona nénitől1, ezt a 
Mennyei szép koszorú énekjit, hát akkor azutántól mikor meghallták, hogy a 
közösbe mijen szép ez, azutántál... felkezdték... ingemet. Nem es dicsirem 
magamot, de tyiár2 el kell mondjam. Méges az imádság es... nem azétt 
mondom, de az éneknek es, az imádságnak es van egy heje, van egy 
rendessége. E1 kell rendesen imádkozni. Mikor imádkozunk, akkor kell 
könyörögjúnk, ugye? Akkor kell szépen könyörögjünk a Jóistennek. Mikor 
énekelünk es, az es egy imádság, azt es szépen el kell... Mikor kacagunk vaj 

1 ti. az Aknavásár környékiek búcsúvezetőjétől, Jancsi Ilonától (Szitás, szül. 1921.) 
2 valóban 
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tréfálkozunk, akkor kacagunk s tréfálkozunk. Mindennek van egy heje. 
Minden az ő hejin. S el kell rendesen... Hogy imádkozom, aszonták, hogy 
erőst szeretik, met béesik a szüvikhez. Kell könyörögj. A[z] könyörgés! [...] 
S a románt fel kezdték hagyni. A halottnál. A románt fel kezdték hagyni, s 
kezdték szeretni ezt. 
[Az énekeket Erzsi néni egyedül éneldi vagy ők is énekelik?] Ők es énekelik. 
[De tudják?] Há má van két éve vaj három éve hogy járok. Vagyon. Há. S 
immá fel kezdték venni1. [...] 
[Kitől tanulta ezt (ti. az énekelt Miatyánkot és az Urangyalát)?] Edesapámtól. 
[Mikor énekelte ezt?] Oóó, hát ő osztán mikor csinyálta az orsókot, dógozott, 
ott faragott. Szerette erőst énekelni, s ő énekelgette. [Az Úrangyalát 
harangszóra szokták énekelni.] Harangszóra, igen. [Reggel is? Vagy csak 
délben, este?] Igen, regvel hajnalba harangoznak, s délkor s este mind csak 
Máijának. 
[Halotthoz délben is ment maga? Igen, mikor délbe harangoznak, akkor én 
oda vagyok érve. S akkor gyúccsuk meg a gyertyákot, s imádkozunk. [Hány 
gyertyát gyújtanak?] Kétfelől a gyertyákot. Az asztalon van a zsotárgyertya. 
S kétfelől a fejinél két gyertya ég, meddig az imádság tart. S vannak ejen 
vülanyok es, békek, ugy mondjuk. Vannak kétfelől két békecske2, van 
csinálval... azt a páter3 adja ki, mikor odamennnek, hogy harangójzanak, 
akkor azt mindenkinek kiadja, s a kicsi békecskék azok felgyúlnak, de mind 
csak gyertyát gyújtiuik mellette. Azok a békek égnek eléfelé, de a gyertyát 
csak akkor gyújcsuk meg, mikor az imádság kezdődik meg. [És ülve végzik?] 
Mindenki. Igen, leülnek, de mikor sokan vannak vagy többet nincsen merre 
üjjenek, me hoznak székeket, kérnek a szomszédoktól, s mikor többet nem 
tér4 szék es, akkor gyűlnek bé lábond es. Az öregasszonyok nem tudnak állni, 
de az éfijak igen. Most a héten es egy asszont eltemettem, egy fejérnépe, s 
hát osztán annyin vótak! Met sok... éfiju vót, hát sajnálták, az éfijunak többen 
mennek imádkozni oda. Hát annyin vótak hogy mind lábon álltak az egész 
szóbákba. Három-négy szóbába, s künn a tőtésen. Elől mind székek vótak 
nyútval, s mind az udvaron s mind levótak... szép üdő vót. S megnyitottuk 
az ablakokot mind, hogy hajják a küssők es. [Kínálják-e meg valamivel azokat, 
akik elmennek oda ilyenkor?] Adnak mindenkinek egy-egy pohár pálinkát. 
Ahogy a zsotárnak vége lesz, akkor veszik elé a pálinkát, s akkor tisztelik 

1 meg kezdték tanulni 
2 villanyégő 
3 pap 
4 nem fér 
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meg. Egy rendet, kettőt. Az egész világot megtisztelik. [S valami egyéb? 
Kozonák1 vagy...] Nem adnak akkor, nem. Hanem mikor... nálunk ojan szokás 
van, hogy mikor eltemették, akkor ojan tort tesznek... nálunk sok világ 
elmejen a temetésre... ojan tort tesznek, hogy felmejen lehet egy... Sok! Drága! 
Mekkora itt a mük udvarunk, keccer, harmadikszor ülnek le. Teli van! Az 
udvar, világval. Nagy kőtés. Kell egy tehen, kettő eladódjék, hogy az... De 
tudja-e micsinyálunk? Gyütögessük! Ne, mikor... én üdősebb asszon vajok, 
emberek megvesznek mindenfélét, ami kell a halálnak. Mindenfélét megvesz-
nek. Osztán azután teszik a... parát2 gyütnek. Akkorra. Csak ez a pénz lássa-e 
ojan ne, hogy ma van, s honap nincsen az a... De gyűtnek parát s teszik bé 
a CEC3... hogy mondják a CEC?... s gyütik hogy lejen a halálikra. Akkor 
erőst... S a rományoknál tesznek negyven napra. Ott akkor a napra nincsen 
tor. Mük ugy mondjuk tor, nem tudom magiknál hogy szokták? Nálunk akkor 
torójzák el, mikor eltemették. Negyven napra es tesznek, de akkor kicsikét. 
De akkor nagy tort tesznek. S osztán vannak gyengébbek, mejikeknek nem 
adja a kezik, vannak öregek s ögyvezek, azoknak osztogatnak ott a temető 
kapujába egy-egy kalácsot, fonott kovricsot4. Ugy mondjuk neki kovrics. 
Fonott kalácsocskát s egy-egy pohár pálinkát. De ennek a tornak nagy izéje 
van erőst. Nem győzik ki az egész. [S akkor a zsoltárját hányszor mondják 
el egy halottnak?] Máccor ugy esik, hogy ne ez meghót szeredán, akkor 
csütörtökön tarcsák, s péntekre jőne, harmadnapra temetnek nálunk, de 
pénteken nem temetnek azétt, met akkor tort nem tudnak tenni. Lássa-e, ha 
tort tesznek, egy disznyót vágnak vaj bornyut vágnak s a húst nem... S akkor 
jő szombatra esmend. S akkor egy nap még arrább mejen. S akkor megvan 
szeredán délkor s szeredán este. Csütörtökön délkor s csütörtökön este. 

, Pénteken délkor s péntekend este, s akkor szombaton nem. [Este hány órakor 
kezdik?] Hát egy nyóc órakor. 
Mikor kivótam Domokos Pál Péternek a temetésire, akkor ezket... a zsotár-
énekeket ahogy elénekeltem há nem ugy van, met osztán kaptam én könyvet. 
Nem úgy van, hogy lefogta akkor maga itten. Vót szó ojan, hogy a világ ugy 
sir, hogy.. ugy hullnak a könyveik, met szép, szép, nagyon szép. Ojan szók 
vannak, hogy béesik a szüvihez az embernek. S bé kell tedd es! S ki kell rágd 
es a szót! Nem átolessed, hogy ne értsék meg, henem élessen ki kell mond 
azt a szót, s bé kell tedd az embernek a szüvihez. Met ha szépen élessen s 

1 kalács 
2 pénzt 
3 takarékpénztár 
4 perec 
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lassan megmondöd, akkor neki jólesik, s ha nem, ő nem érti meg, s átolmejen 
a szüve mellett. Igen. Mikor ijen szépen elvégződik a zsótár, s azok a szép 
énekek, s vers... azok a szép zsótárénekekvel, mikor elkezdődik, akkor mind 
[mondják]: „Jaj, mijen szép, mijen szép, s mijen szép!w De magyar nem kell! 
Magyar nem kellett! Haragusznak a magyarra. De mikor meghallnak egy ijen 
szép zsotárt, akkor a szüvik njind csak megesik. Akkor jőnek, s hinak el, 
hogy még magyarul zsotározzám. Me ha nem, rományul csak. Igy mondják 
el *rományul. S akkor, hogy a szép zsotár kijött, há most hínak. [...] Mikor 
kivótam Magyarországra a Domokos Pál Péter temetésire, akkor még nem 
tanultam ezt a Mennyei szép koszorút. Azután még kivótam egy szitási 
nénivel. [Ismerem. Jancsi Ilona nénivel.] Na akkor ott azt a könyvet... az a 
régi... az öreg deáknak kell lejen az a rend tiparüás1... ojan régi könyü. Mejen 
énekeket akkor ő elfútt, akkor én leírtam én mindent, mikor kimentünk oda 
a temetésre. Újból! Hát nálunk má csak három-négy vers vót. De Ilona néni 
fútta! Mit tudtunk. Meddig kiértünk Magyarországra, a buszba énekeltünk, 
imádkoztunk. Zsotárénekeket. Na meg meg vót halval, mentünk a temetésre. S 
akkor én amikor meghalltam, hogy ő mijen szókval tudja ezt a bócsuztatást.. 
[Melyik búcsúztatást?] (Énekli:) „Ó, te rettenetes..." De ő könyüből énekeli. 
[...] Én megtanoltam s éii nem viszek könyvet. Én felvettem a fejembe, s nem 
viszek könyvet. Met akkor szemüveget es kell vigyek... én a fejemből mind 
számba tartom. Ilonka néninek akkor.. még eccer kivótunk a temetés után, 
kihíttak, egy püspökbérmálás vót akkor, egy páter kihívutt Újkégyósra, ha 
tudja. Na akkor kihittak oda, akkor ottan fogtak le sok imádságot, énekeket, 
báládákot. Akkor én ott az úton mondtam Ilona néninek, mikor az olvasót 
kerültük: „Ilona néni, magiknál vót-e ez a Mennyei szép koszorú?" Ez az ének. 
S aszondja: „Igen." „Há nincsen-e a könyüben, há mé nem keresi meg?w 

Nekem jut eszembe, édesapám örökké fuvogatta. Az orsót csinálta, dógozott 
az orsóval, orsót csinált, mejikvel fontak, s fútta ezt az éneket. S aszonta, 
hogy megvan. Meg es kereste, s meg es kapta, s mikor kiértünk, én le es 
írtam. Nem es leírtam, leverettem masinával odaki. Leverettem, s akkor én 
azt visszahoztam, s akkor a faluba visszajött... ez el van veszvel, de visszajött 
a kön^yü. Visszajött az ének. S akkor én ezt imá tanyitom. Az öregebb 
asszonyok tudják. [És megvan a Dicsőséges is, az Orvendetes is.] Az 
örvendetes es, s a fájdolmos es. Mind a hármat leverettem. 

1 nyomtatvány 
2 legépeltettem írógéppel 
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IV. és V.: 
A budapesti Dunatáj Alapítvány munkatársaival fílmfelvéte-

leket készítettünk az imarepertoár archaikus apokrif darabjai-
ról, az énekelt liturgikus imákról, a halottas énekekről és 
néhány más vallásos népénekről. Az archaikus imaműfaj vonat-
kozásában ez a gyűjtés az előzőekhez képest nem hozott új 
eredményeket. Az áQandó imavégzés helyzeteiről is készültek 
felvételek, főképpen a napi munka közben végzett imádságokróL 

51. 
Stan Lucia, szül 1972, Puszüna 
Ripa, 1996. júl 13. 

A Ripába férjhezment fiatalasszony szülőfalujában, Pusztiná-
ban tanulta az „Én kimeném ajtóm elejibe..." kezdetű imádságot, 
ami a fentebb közölt pénteki imák (45.4., 46.1., 47.1., 48.1., 49.1. 
és 50.11.) közeli változata, ezért nem közlöm. Az egyéni 
imarepertoár többi darabja román nyelvű. 

Este, mikor imádkoztunk, akkor mondtuk a végivel. De én most mondom 
reggel es, este es, met ojan az imádság vége, hogy aki ezt elmondja este 
lefektyibe, reggel felkeltyibe, az megszabadul minden bűntől, mennyország 
kapuja kinyillik, pokol kapuja bézáródik. [...] [Még imádkozik másokat is?] 
Még mondom a Miatyánkot, az Üdvözlégy Márját, de azt románul, met az 
könnyebben mejen nekem. [És ezt utána mondja mindig?] Én közbe. Közbe 
mondom. Van egy román imádság, akkor elmondom utána a Miatyánkot, az 
Üdvözlégy Márját, s akkor ezt az imádságot. [Románul mit mond? Melyiket?] 
Azt a... „La patul meu..." S reggel, hogy: „Sculat din somn../1 [Ezt kitől 
tanulta?] Vót nálunk itt egy pap, Bogli§, s az tanyitott [És ezt a pénteki 
imádságot?] Ezt édesapámnak az anyjától. Lejányok vótunk, s este tanyitott: 

51.1. Szent kereszt, szent kereszt, légy véllem, 
ezer angyal körüllem, 
senki ne legyen előttem! 

1 „Felébredvén álmomból..." 
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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. A Jóisten béveszi.f...] 
Az immádság, ha ugy tanolom meg mástól, az nem hasznos. Hanem lopjad, 
úgy. S mind a munkát es: ne kejjen megtanyitson senki, hanem lopjad. Hogy 
tudjad te. Saját magadtól. 

52. 
Ádám István, szül. 1904. 
Szoloncka, I. 1994. nou. 18., II. 1998. aug. 11. 

Ádám István a Pusztina közelében fekvő Szoloncka (Kicsi-
szalonc) legidősebb embere. Valószínűleg ő az egyetlen a 
faluban, aki több magyar imát is ismer, hiszen ezen a telepü-
lésen már az idős generáció is alig ért magyarul. Imareperto-
árját még a régi családi hagyomány és a közeli Pusztinában 
régen szolgáló magyar deákok alakították. 

A szokásos reggeli-esti imavégzése alkalmával kötött sorrend-
ben végzi azokat a magyar nyelvű imádságokat, amelyek a 
század első felében még általánosak lehettek a moldvai csángó-
ság körében. 

I. 
[Akkor ezt a pénteki imádságot mondja el legyen szíves.] Elmondom. S előbb 
elmondom... [Hát akkor mondja úgy, ahogy maga szokta. Kezdje a Miatyánk-
ról, ahogy szokta imádkozni.] Haaa, há sok van úgy! [Nem baj, nem olyan 
sok az.] Elmondjam a Miatyánkot komplekt? [Igen.] S osztán ameddig odaérek 
a pénteki imádsághoz. [Úgy, úgy.] Eeee, e sok úgy. Na, ájjon meg. 

A Miatyánk, Üdvözlégy és Hiszekegy után archaikus apokrif 
imák, majd végül az imák felajánlása köveztkezik: 

52.1. Ma péntek, 
ugyan a napja. 
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Az én házam Szent Antal, 
négy szegibe négy angyal, 
közepibe küs ótár, 
abba ül vala a Jédus Krisztus, 
szen haja leereszve, 
szen ajaka megkékülve, 
jobb kezibe küs könyücske 
odamene Szen Lukács évángyélisten. 
Ki vagyok parancsolval a magos keresztfára, 
két kezembe két vasszeget üssenek, 
vas ostorokval ostorójzanak, 
vas keccsükvel keccsüjzenek, 
vas láncsákval döfödjenek, 
büdös nyálakval töpdöjsenek, 
piros véremet kiontsák 
feteke fődnek szinnyire! 
Menj el te, Szent Lukács, feteke fődnek szinnyire, 
ottan hirdessed az én kénjaimot, 
aki ezt elmondja este lefektyibe, 
regvel felkőttyibe, 
még a kicsid ujja sem marad bünbe, ámen! 

52.2. Urunk, urunk születék, 
ez a (?) gyenge szép szü, 
aki tégedet szült. 
Pokol megrémüle, 
mennyország ürüle, 
angyal, uram, lásom (?), 
hajjad, füled, hajjad, 
angyalok zengésit. 
Eljött a szent óra, 
hijat az Uristen 
lelkem mennyegzőbe. 
Lelkemet ajálom 
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angyalok kezíbe, 
felvitettessen Isten elejibe! 
O, ne késérj, te gonosz sárkán, 
mert van nekem fejem, 
fejem az Uristen, 
menj fel elejibe, 
megfelel képedbe, 
szájj bé szüvembe, 
szüvemnek kebelibe, 
ottan nyugugyál lelkemnek ágyába, ámen. 

52.3. Félajálom ezt a keves imádságomot 
a Bódogsáságos Szizmárja tiszteletire, 
kérje az ő áldott szent fiját érettünk, 
adj, Uram, örök nyugodalmat a hóttyainknak. 

A fentieken kívül még szalagra mondta a Tízparancsolatot 
valamint a Töredelmességből indulat... kezdetű bűnbánó imát, 
amivel gyermekkora óta ma is gyónni szokott, függetlenül attól, 
hogy az éppen ott szolgáló pap ért-e magyarul vagy sem. 

Ezt kell mondjuk örökké, mikor meggyónik az ember. A pap aszongya, ezt 
kell elmondani. [...] jVz Istennek a tízparancsolattya..." (nem közlöm) Ennyit 
tudok! [Kitoi tanulta maga ezeket az imádságokat, István bácsi?] Apómtól, 
anyómtól. S vót diákunk, mejik magyarul szógált ennekelőtte. [Hol?] Pusztiná-
ba! S itt nálunk es magyar diák vót akkor. Pusztinába Bartos diák vót az 
öreg, s osztán annak a fla vót itt nálunk. [Es ő végzett a templomban magyar 
imádságot, éneket.] Há szigur!1 De én nem tudom. A lejányok akkor régebben 
itt tudták, de elhótak az öregasszonyok es, mejikek [...] Eljöttek, elégették a 
papok a magyar írást, a magyar könyveket. Vót egy könyvem nekem a diáktól 
maradva, s odaadtam vót egy pusztinai embernek, imádkozott belőlle, de az 
es három esztendőre reja meghót, s most nem tudom, kinek maradt. A diáktól 
maradott vót Mindenféle imádság vót benne. [Ki égette el a könyveket? A 
páter?] A páter. Szigur.2 Nem lehetett! [És hogy égette el?] Hát a tüzre tette! 

1 Igen, persze! 
2 A pap. Persze. 
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Aszonta, nem lehet magyarul többet imádkozni. Rományul csak. [A tüzet hol 
csinálta?] Mikor a templomból kijött, akkor rejatették. [A templom előtt?] Há 
szigur, ahol lehetett. 
Itt születtem én Kicsiszoloncba, az édesapám innét való vót. De Pusztinából 
vett léjánt. S élt édesapám, mikor megházosodott, akkor harmiricesztendős 
vót, élt édesanyámval negyven esztendőt1. Mikor negyven esztendőbe vót, 
akkor meghót. Csak tízesztendőt élt anyámval. S akkor én azután születtem 
egy hónapra, hogy meghót apám. S az imádságokot édesanyámtól tanoltam, 
s még Pusztinából apómtól, anyómtól2. [...] [Akkor ezek az imádságok, amiket 
elmondott, pusztinai imádságok.] Há. Há. [...] Itt nálunk es magyar diák vót 
akkor. Pusztinába Bartos diák vót az öreg, s a fia vót itt nálunk. [Es ő végzett 
a templomban magyar imádságot, éneket.] Há szigur! De én nem tudom. A 
lejányok akkor itt tudták, de elhótak az öregasszonyok es, mejikek... [...] 
[Maga hogy gyónik a papnak?] Mondom magyarul es, s rományul es. A 
bünjeimet mondom rományul, s utána a Töredelmességet magyarul. [És ezt 
ő megérti?] Há ha érti, érti, s ha nem hát.. De érti, hogy ne értse? Magyarul 
tudnak mind a kettő. Ő elhailgassa, s osztá... [Ha valakinek halottja van, hogy 
siratja? Magyarul vagy románul?] Rományul! [Az öregek is?] Ennekelőtte 
mikor deák vót, akkor sírattak magyarul es. De hát itt nem. Pusztinába es 
többnyire mind rományul síratnak most. De ott még magyarul es síratnak, 
nagy a falu, ugye? [A halottnál este imádkoznak-e?] Az olvasót csak. S még 
imádkoznak, de csak rományul. 

II. 
A budapesti Dunatáj Alapítvány forgatócsoportjával megpró-

báltuk filmre venni az archaikus imaszövegeket, de az adatközlő 
előrehaladott kora és betegsége miatt ez csak részben sikerült. 
A nagyon idős férfi már csak szótörmelékeket mondott a 
Miatyánk, az Udvözlégy, a Hiszekegy, a Töredelmesség és a „Ma 
péntek, ugyanannak a napja.." kezdetű archaikus ima szövege-
iből. A forgatás befejeztével bement a házba, ünnepi inget vett 
magára, kalapot tett, és kezében kereszttel újra kijött az 
udvarra, hogy fényképezzük le. „Krisztuska, ne hagyj el! Hozd 
el a szép halált!" - fohászkodott közben. 

1 Értsd: negyven éves koráig. 
2 nagyapámtól, nagyanyámtól 
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53. 
Tanásze Istánné Sándru Ilona, szül 1911. 
Kukujéc, 1996. júl. 13. 

A Tázló egyik mellékpatakának felső folyása mentén, egy 
félreeső völgyben meghúzódó Kukujéc ezerszáz főnyi lakosából, 
alig száz lélek katolikus. Közülük is csak néhányan, a legidő-
sebbek tudnak magyarul. Noha többen is ismerték a legalapve-
tőbb magyar liturgikus imádságokat, archaikus imaszövegeket 
csak egyetlen adatközlőtől sikerült felvennem. Ezt a legutolsó 
pillanatban rögzített, több darabból álló közlést egyebek mellett 
azért tartom különösen értékesnek, mert az apokrif imaszövegek 
olyan motívumokat is tartalmaznak, melyeknek változatával -
legalábbis a moldvai szöveganyagon belül - nem találkoztam. 

Az imarepertoár egyedülálló gazdagságát legalább két tényező 
egybeesése magyarázza: egyfelől a román imák ismeretének 
hiányában az idős adatközlő napi imavégzése kizárólag a régi 
magyar imák ismétlésére szorítkozik, és így nem lép fel a 
„behelyettesítés,, jelensége, továbbá az írástudatlanság arra 
kényszerít, hogy a vallásos ember igyekezzen memorizálni, 
egész életére megőrizni a gyermekkorban megtanult imaszöve-
geket. 

A szigorún kötött sorrendű darabokból álló imarepertoárban 
az archaikus imákból álló imafüzér a szokásos liturgikus 
szövegek (Miatyánk, Udvözlégy, Hiszekegy, Gyónom, Hét szent-
ség, Hét főbűn, Tízparancsolat) után következik. A nem közölt 
liturgikus imádságok is hibátlan pontossággal, régies nyelvi 
fordulatokban gazdag változatokban hangzottak el. 

53.1. Én lefekszem én ágyomba, 
minden testi koporsómba, 
álom ingem meg ne nyomjon, 
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csalás ingem meg ne csajjon, 
apostolok ablakunkba, 
Jézus Krisztus, érejz1 ajtonkba! 
Z én házamba ezer angyal, 
Feem felett szen kereszt, 
szájomba szen kenet, 
szivembe szent csepp vér, 
ki elveszi fejem felül szen keresztet, 
szájomból szen kenetet, 
szivemből szent csepp vért, 
azok ártsanak énnékem, más senkise! 
Isten velem, senki ellenem, 
Jézus Krisztus lejen velem! 
Mária, nyugiss, angyal, őrözz, 
Jézus Krisztus, serkents fel! 

Itt a Töredelmesség következett. 

53.2. Z én házom Szent Antal, 
négy szegibe négy angyal, 
közepibe egy oltár, 
rajta vala Vüág Ura Jédus, 
szent szakáüa szaggatval, 
piros vére kiontval, 
szereti szent angyalit, 
küdi vala ököt feteke fődnek szinnyire, 
hirdessék az ő keserves kinjait. 
Ki erről megemlékezík, 
este lefektibe, 
reggel felkötibe, 
ugy megidvezül, mind Jézus Krisztus 
nagy magos keresztfán ámen. 

1 őrizz 
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53.3. 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! 
Eljöve Szent Lukács, mondja neki: 
Kejj ki, kejj ki, Bodogságos Szizmárja, 
virágas kertedből, 
szent arangyas székedből! 
Menj el ki a Kárvári hegyre, 
a te áldott szent fijadot, 
dárdával döfődik az áldott szent szüvit, 
vas kescsükvel csabbodják az áldott szent orcáját, 
az ők dühüs nyálikval töpdösik! 
Menj el Szent Lukács feteke fődnek szinnyire, 
hirdessed az ő keserves kénjait! 
Ki erről megemlékezik szent arangyas szeredán, 
szent arangyas pénteken, szent arangyas vasárnap, 
még a kicsid ujját se hagyom bünbe, ámmen! 

53.4. Én lefekszem én ágyamba,1 

kimenék ajtóm elejibe, 
feltekinték magos mennyékbe, 
láték ferkő (?)2 káponát, 
asszonyunk a Szizmárja benne ül vala. 
Feje lehajtval, 
könyve ugy hullván, ugy hullván, 
kicsi irott könyviből, 
nagy keserves szüviből 

1 Bizonyára szövegromlás történt. Reggeli imáról van szó, aminek kezdősora: „Én 
felkelek én ágyamból...* 

2 Szövegromlás. Változatokban: „kerek kő" 
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mind árvákér, mind ögyvezekér. 
Fijam, harmadnapja elveszesztélek! 
Hol járál, hol járál? 
En a büdös ádámok közt! 
Egyik napján üdözének, 
másodnapján megkötözének, 
harmadnapján szent kezeimet, 
szent láboimot magos kereszfára leszegeztették, ámmen!1 

53.5. Edes Márjám, érezz* 
tüztől, viztöl, 
rossz embernek szándékától, 
pogánnak kezitöl, 
ördögnek csalárdságától! 

53.6. Elajállom ezt a keves imádságot, 
a Jézus Krisztusnak szentséges szent szenvedésiétt, 
ki érettem vérvel verittékezett, 
ki érettem magasztaltatott, 
ki érettem tövisvel koronáztatott, 
ki érettem nehez keresztfát hordozta, 
kit érettem a szent keresztfára felfeszitettek! 
Áldott Jézus Krisztuskám, visejj gondot rejám, s ne hagyj el! 
Légy velem este lefektembe, 
regvel felkétembe, 
minden gondolattyaimba, 
minden szánszádékjaimba! 

53.7. Adj, Uram Jézusom, nekik örök nyugodalmat, 
boldog feltámadást, 
szabadulást a szenvedöknek! 
A mennyei világosság világoztassék elejikbe 
az Urnak szennevibe ámment! 
A Jóistenke örejzen meg, s a Boldogságos Szizmárja 

1 Második elmondáskor: „Leszegeztették egy nagy magoskeresztfára, ámmen!" 
2 őrizz 
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minden nagy felhőszakadásoktól, 
jégveréstől! 

Ezket mondom. Ha tudnék írást, még tudtam lenne valamit. [...] Nem tudok 
olául gyelok1! A Hiszekegyet se tudom elmondani csak a deák, pap után. Há! 
Emerre magyarosson mondom! [...] Édesapámtól, édesanyámtól [tanultam]. 
Hogy mondják? De la strámo§i. [...] Még a diáktól es, még apómtól, anyómtól, 
tátámtól, mámámtól... Hát mennyi esztendőm van! [Csak magyarul imádko-
zik?] Csak, csak, csak, csak! [...] (Búcsúzáskor:) A Jóistenke adjon egésséget 
magiknak es, a Jóistenke visejjen gondot kentekre es, s a Jóistenke adjon 
erőt s egésséget, még jéjjenek el, még kérdezzenek meg magyar beszédvel, 
met az oláokval jól vagyunk lakval! 

54. 
Mihály Jánosné Bece Ilona, szül 1937. 
Szerbek, 1995. aug. 14. 

Szerbekben (régi magyar neve: Szil) az ötvenes-hatvanas 
generáció körében már csak elvétve találkozunk olyanokkal, 
akik magyar imádságokat is ismernek. Még ez utóbbiak köré-
ben is szemmel látható egy régi, teljesebb imarepertoár bomlási 
folyamata. 

Az adatközlő nagyon sajnálja, hogy a gyermekkorában tanult 
imaszovegeket jobbára elfelejtette. Csak az imavégzés elején 
mondott Miatyánkot és Üdvözlégyet tudja hibátlanul felidézni, 
a Hiszekegybe belezavarodik, a többiekkel pedig már nem is 
próbálkozik. 

Nem tudom. Nem tudom, s ugy bánom, jő hogy bétöijem a fejemet. Egy 
asszon tudja, s én megtanolnám, de bajos bévenni a magyar szót most öregen. 
(kacag.) [...] Gyermekek vótunk, s a magyar szót mü nem vettük. Mentünk 
a román iskolába. 

1 egyáltalán 
2 az ősöktől 
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A liturgikus imák után mondott pénteki imát és egy archaikus 
esti ima töredékes változatát még el tudja mondani. Ezeket ma 
is elvégzi. 

54.1. Ma péntek, szent péntek, 
szent arangyos péntek, 
ugyanannak a napja, 
Krisztus mejen kénjára, 
kénon esik esettye, 
öt méjséges sebjeiből 
kiből kiároklának az ő drága szent piros vére. 
Mondja a lélek, erejsz bé. 
Nem eresztlek, mert meg vajok kötözve, 
hét fö bünös vétkekvel. 
Az én házam Szent Antal, 
négy szegibe négy angyal, 
közepíbe szent otár, 
szent otáron szent kereszt, 
a szent kereszten az Urjézus Krisztus, 
szüve szomoru, 
az ö két hírvadt arcája. 
Bizon bizonval mondom, 
aki ezt elmondja minden pénteken háromszor, 
ugy megüdvezül, 
mind az áldott Jédus Krisztus, 
a Kálvári hegyen, 
magos keresztfán Jeruzsálemban, ámént. 

[Hogy hívják ezt az imádságot?] Pénteki imádság. [Miért hívják így?] Há a 
nagyhét husét nagyhétje. A Kálvári hegyen nem felfeszitették Krisztust? A 
végin ezt mondom. [...] Én kicsi koromtól mondom. [És most is végzi?] Én 
amikor a péntek eljő... még egy héten átol es elmondom, úgy amikor... 
napközbe. Pénteken elmondom háromszor. Van úgy, hogy elmondom reggel 
háromszor, met napközbe örökké kell dógojzunk. Lehet nincsen üdő, hogy 
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még délkor es mondjam. Ezétt mondom vaj este vaj reggel. Máccor mondom 
délbe es. [Más napokon is elmondja.] Elmondom. Nem töri bé a fejünköt az 
immádság! [Este, amikor lefekszik, elmondja ezt is.] Elmondom így es. Osztán 
még mondom: 

54.2. En lefekszem én ágyomba, 
minden testem koporsómba, 
ingem angyal őröjzön meg, 
szent keresztvel jegyejzen meg! 
Piros hajnal hasada, 
enne madar rettene1. 
En Uram, Teremtőm, 
aki ingem teremtett, 
szent lelkivel szeretett, 
szent vérivel megvátott! 

[Kitől tanulta ezt maga?] En mámámtól. Mámámnak vót magyar levele. Az 
én anyám rothad a fődbe harminchárom éve. [Kicsikék voltak?] Még 
küssebbek, mind ezek itt. [Letérdeltették?] Térgyeltünk le, hogyne. 

55. 
Özv. Bologa Mihályné Handóka Rozália, 1909-1996 
Szerbek, 1995. aug. 16. 

A Tázló menti falvakban - Pusztinát leszámítva - a szerbeki 
Bologa Mihálynén kívül nem találkoztam senkivel, aki összes 
egyéni imáit ma is magyarul végezné. Noha a fontosabb 
liturgikus imák szövegét románul is ismeri, egyéni imádkozása 
során csak a rózsafüzért és egy Krisztushoz intézett fohászt 
mond románul. Reggeli imáit az Úrangyalával majd a Már 
megvirradván éj után... kezdetű reggeli himnusz egyik változa-
tával indítja: 

1 Feltehetően szövegromlás. Gyimesben: „égi madár reppene" 
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55.1. Mivel már megvirrjadván éj után, 
kérjük az áldott Nagyuristent leborulván, 
münköt ez nap járván és fárodván 
bűnbe ne ejtsen a Sátán! 
Ugy foljon nyelvünk szoüása, 
ne hallassék durfolása\ 
szemeinknek nyargalása 
világ hivságát ne lássa! 
Mind a hó, tiszták lehessünk, 
józan legyen eledelünk, 
jóra forduljon a testünk. 
Hogy ez nap boldogul elmuljék, 
boldog éj rejánk következzék, 
világtól szüvünk bucsuzzék, 
egy Isten töüünk áldassék, 
vég nékül tiszteltessék, 
ma és mindenkor mindörökkön istenem, ámmen.2 

Az imafüzér darabjai között szünetet nem tartva folyamato-
san mondja a Miatyánk, az Udvözlégy, a Hiszekegy, a Gyónom 
szövegét. Utána az igaz hit, a szeretet és a bűnbánat megvallása 
következik. Ez utóbbi három - liturgikus eredetű - ima egymás 
utáni mondása arra enged következtetni, hogy ezek a szövegek 
valaha szorosan egybetartoztak. Ezt az összetartozást jelzi az 
is, hogy tárgyukat az imádkozó esetenként címszerűen megne-
vezi. Az első két szöveg általában nem szokta részét képezni a 
liturgikus imafüzéreknek, felbukkanásuk ritka és véletlenszerű. 
A bűnbánat felidézésére alkalmas Töredelmesség ismerete való-
színűleg azért általánosabb, mert ez az imaszöveg a gyónás 

1 dúl-fúlása 
2 A másodszori elmondás során így fejezi be, az utolsó sorokat elhagyva: JMind a hó 

üszták lehessünk, / ugyanazon a Jézus Krisztus átol ámmen." 
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része volt, megtanítására a „deák" és a család nagyobb gondot 
fordított. (Lásd még: Tánczos 1995. 129., 134., 147. szöv.) 

55.2. Az igaz hitből indulat 
Hiszek tebenned az igaz élő istenem, 
ki a jóknak ótalmazója vagy, 
és a gonoszoknak igaz büntetője vagy, 
hiszem, hogy egy vagy áühatatodban (!), 
három személedben, 
én teremtőm, én megváltóm, én megszentelőm! 
Hiszem és vaüom azon a szent hitet, 
meljet a Krisztus urunk tanyitott, 
az apostolok hirdettek, 
a romai közönséges keresztény anya szentegyház tart, 
és váü és ebben a szent hitben (?!)x 

szentegyházába, 
szenteknek egyezségit, 
a büneinknek bocsánattyát, 
testünknek feltámodását 
és hiszem uram az örökkévaló életet ámmen. 

55.3. Szereteíbol indulaL 
Szeretlek, Uram Istenem, mindenek felett, 
teljes szüvemböl, lelkemből, 
egyedül a te végheteüen jóságodétt. 
O, vajha hótiszta égő szeretetvel szerethetnélek, 
mejvel tégedet szeretnek az angycdok, 
és minden dicsirő szentek, 
kiknek szretetével egyben kapcsolom 
az én csekéJj gyenge szeretetemet! 

„Töredelmességbol indulaL(nem közlöm) 

I Knnarad a szövegből. Változatokban: m...a szent hitben akarok ébii és meghalnL Hiszek 
Krisztus anyaszentegyházában... * stb. 
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Az imafíizért egy román nyelvű, Krisztushoz intézett akkla-
mációval zárja („Sufletul lui Hristos, sfinte§te-má...w stb.). Az 
ezután végzett magyar archaikus imádságokat már csak a 
kérdéseim nyomán idézi fel. A gyűjtés során úgy tűnt, mintha 
belefáradt volna az imamondásba, és abba szerette volna hagyni 
az imádkozást. Valószínűnek tartom, hogy az itt következő imák 
ugyancsak hozzátartoznak a reggeli, iUetve esti imavégzés 
repertoárjához. Azonban az is lehetséges, hogy az archaikus 
imáknak nincs rögzített helyük a repertoárban, tehát a nem 
rendszeres, fakultatív imavégzés miatt már kezdi elfelejteni 
őket. 

Na, én elmondtam, mennyit mondok. [Ezeket mondja reggeL Olyant nem 
mond, hogy „Én felkelék én ágyamból, kimenék..."?] Da!1 Azt még mondom: 

55.4. Én lefekszem én ágyomba, 
minden testi koporsómba, 
ingem az angyalkám megőröjzön, 
szent keresztre (?jF megjegyejzen, 
maga Jézus velem legyen! 
Az én testem elnyugugyék, 
az én szüvem el se alugyék! 
Szépszüzmárjám, szájj bé szüvembe, 
szenteld meg lelkemet, 
erősitsd meg hitemet, 
mindörökké énistenem, ámmen. 

S még mondom eccer, egyebként mondom: 

55.5. En lefekszem én ágyomba, 
minden testi koporsómba, 
álom ingem meg ne nyomjon, 

1 Igen! 
2 kereszttel 

163 



csalár ingem meg ne csajjon, 
szent őrző angyalkám ebregessen, 
sárkán töllem távoztassék! 
Keresztelkedem a Szentatyának, 
a Fiúnak, a Szentlélek Istennek szent neviben ámmen. 
(keresztvetés) 

[Ezt este mondja?] Mondom este es, hogyne. Regvel es, este es elvégzem, 
hogyne. [Pénteki imádságot nem tud-e?] De tudom azt es, csak felejtem el, 
me nem mondtam: 

55.6. Ma péntek, szent péntek, 
szent arannyas péntek, 
ugyanannak a napja. 
Krisztus mene kénjára, 
kénján esék eseték, 
öt méjséges sebeiből, 
kíből kiároklának az ő drága szent piros vére. 
Mondjad, lélek, erejsz bé! 
Nem eresztlek, mert meg vagyok kötözvel 
hét fő bünös vétkekel! 
Az én házam szent Antal, 
négy szegibe négy arígyal, 
közepibe szent ótár, 
szent ótáron szent kereszt, 
a szent kereszten az Urjézus Krisztus, 
szüve szomoru, 
két hirvadt orcája. 
Bizon bizonval mondom, 
aki ezt elmondja minden pénteken háromszor 
ugy megüdvözül, 
mind a Krisztus urunk a Kálvária hegyin 
a Jéruzálemban a magos keresztfán, ámmen. 
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Ez a szent pénteki imádság. [Mért mondják így, hogy pénteki?] Na hát, 
pénteki imádság. 

Az imafüzér végén ismét elmondja az Úrangyalát (lásd előbb), 
majd az utolsó Üdvözlégy befejeztével a Mária-tisztelet jegyében 
ismét Krisztus anyjához és Szent Józsefhez fohászkodik, végül 
pedig felajánlja az elvégzett imádságokat: 

55.7. Ótalmad alá foljamodunk, Krisztusnak szent anyja, 
Mária, 
kérem ó áldott szentséges szent nevedet, 
hogy könyörgéseinket meg ne vessed, 
meg ne utájjad a szükségünk, kérésünk, nyomoruságunk 
idejin, 
hanem öröjz és ótalmajz meg münköt 
mindenféle veszedelemtöl 
mindenkor dícsöséges és áldott szent szűz, 
a mü asszonyunk, mü közbenjárónk, mü szószólónk, 
engeszteld meg nékünk a szent fijadat, 
mutass bé münköt, 
ajájj bé münköt a szent fijadnak, a Krisztus Jédusnak, 
ámmen! 

55.8. Uram, hallgasd meg a keves könyörgéseinket, 
Szüzanyám Mária, ne vesd meg kéréseinket, 
és az én kiájtásaim jussanak elejetekbe, 
ma es mindenkor s mindörökké én Istenem, ámmen. 
Immátkójzál érettünk Istennek szent anyja, 
méltók lehessünk a Krisztus ígiretire! 
Kérünk, Uram, mentsd lelkünkbe szent malasztidat, 
kik az angyali üzenet átol a szent fijadnak, a mi urunk 
Jézus Krisztusnak 
a testyesülésit megüsmertük, 
az ő keserves kénszenvedésit a keresztye átöl, 
feltámodásnak a dücsőségibe vitessünk 
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ugyanazon a mi urunk Jézus Krisztus átol, ámmen. 
Immátkójzál érettünk Bodogságos Szent József, 
méltók lehessünk a Krisztus ígyiretire! 
Könyörgünk, uram, hogy a te szentséges szülő jegyesednek 
szent érdemiétt, 
könyörgünk, uram, hogy segéjts meg münköt es, 
hogy a mit meg nem nyerhetünk 
a mü tehetségünkvel nékünk, 
az ö szent közbenjárása átol megadattassék, 
aki él és uralkodik ma és mindenkor s mindörökké, 
én Istenem, ámmen! 

55.9. En ajánlom ezt a mái szennapi keves immádságaimot, 
keves könyörgéseimet 
a Jézus, Mária, Szent Józsefnek, 
a szent örzőangyalkámnak, 
minden szenteknék szent tisztelettyire, 
hogy legyenek nékünk segedelmünkre, 
segéjjenek meg, 
s őröjzenek meg münköt mindenféle rossztól és gonosztól! 
Orző szent angyalkám 
s az Uristennek minden áldott mennyei drága dicsirő 
szentjei, 
szent őrzőangyalkám, 
szent pátrónusom, 
Szent Péter és Szent Pál apostolok, 
könyörögjetek, esedejzetek érettünk 
ma es mindenkor 
s az isteni három személnél s a Szépszüzmárjánál, 
a Jézus, Márja, Szent Józsefnek szent tisztelettyire, 
ámmen. 

Ennyi. Ennyit tudok. [Ezt a sok szép imádságot hol tanulta maga?] Hol 
tanultam? Édesanyáméktól. Tanyitottak münköt ezekre, felvettük a fejünkbe, 
s most immádkozunk. [Hogy tanították akkor régen a gyermekeket?] Há hogy 
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tanyiccsák? Letettek, hogy térgyejjünk le szépen, vessünk keresztet, fogjuk 
fel a kezünköt s osztá mondtuk. Edesanyámék mondták, s mü mondtuk 
utánnik. S osztán felvettük a fejünkbe, s megtanultuk. [Idevaló-e maga?] Én 
itt születtem. [Az édesanyjáék is?] Édesanyám Taricán1 volt Onnat jött ide 
édesapám után. S osztán én itt születtem. [Ezeket az imádságokat akkor ő 
Taricán tanulta?] Hát tudta Taricán es. Élt az édesapja édesanyámnak es, s 
apókánk2 tanyitotta édesanyámot, s osztá édesanyám megtanyitott münköt. 
[A maga apókája is taricai volt] Nem, ő idevaló vót Szilböl3. [...] 
[Maga akkor az olvasót mondja románul, a többit pedig magyarul.] Da. Ugy, 
mondom, ugy. [A templomban végzi-e őket, mondja-e magyarul?] A templom-
ba nem végejzük ezeket az immádságokot. A páter ameddig nem kezdi a 
misét, addig immádkozunk, az olvasót mondjuk. S ha a páter megkezdi a 
misét, akkor azt mondta a páter, hogy az olvasót akkor ne máj4 mondjuk, 
hallgassunk oda hezza. S osztán még immádkozunk azután olvasót. [...] 
[Maga ewel gyónik-e, amit itt elmondott? A Töredelmességgel?] Aval, csak 
oláhul. Met a páter oláhul tud. [Tudja maga oláhul is a Töredelmessséget?] 
Tudom, tudom oláhul es. [De itthon inkább magyarul imádkozik.] Ezket itthon 
mondom mind. [...] 
[Az Úrangyalát mikor szokta imádkozni?] Mikor regvel felkelek. [És harang-
szókor?] Akkor es mondom. [A mezőn is mondja?] Da, da.5 [Merre felé fordul 
olyankor?] Napjövetre, szigur6, így fordulunk. Hogy az áldott Nap jő fel, ugy 
ülünk. Há a templomba es így ülünk, nem-e? Ugy ülünk a templomba es 
napjövetre! S amikor imádkozunk es, mind csak így ülünk. [És reggel, amikor 
imádkozik, akkor is arra fordul?] Há. Napjövet felé, da. [És miért fordul a 
Nap felé?] Na há, ha a templomba es úgy kell üjjünk. A pap, a páter imádkozik 
az otáron, mük es oda kell sirüjjünk7 szembe vélle, nem sirülünk fére. 
[Pünkösdor a Napot várják-e reggel, hogy jöjjön fel?] Há hogyne váijuk! [Hol 
várja maga?] Há itt vagyunk, s inné várjuk, me inné jő fel az áldott Nap. 
Innet jő fel az áldott Nap. [És akkor imádkozik-e olyankor?] Reggel mondjuk 
az Urangyalát. [Mit lát a Napban?] Én szigur nem vagyok, de azt mondják, 
hogy vagyon egy bokor, s a bokornál vagyon Jézus Krisztus, ugy mondják. 
Vaj nem a Krisztus, egy csobán! S a kapcáit teregeti a izére, a bokorra rea. 

1 Táráte. Magyarul: Kicsiszalonc vagy Szaloncka. 
2 nagyapánk 
3 Szerbek régi neve. A falu régi részét ma is így hívják. 
4 többé ne 
5 Igen, igen. 
6 persze, természetesen 
7 forduljunk 
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[De ez a Holdban van vagy a Napban?] Ez a Hódba van, dá. Az áldott Napba, 
nem tetszik semmi, me nem es tudjuk látni az áldott Napot, hogy nézzük jól, 
met bünösök vagyunk, s nem tudunk nezni az áldott Napra jól. [A Szentlelket 
látják-e benne? Mondják, hogy kiszáll a Napból galamb képében.] Nem láttuk. 

A szentek közül Szent Antalhoz szokott imádkozni, egymás 
után tizenhárom Miatyánkot mond el a tiszteletére, főleg keddi 
napon. Az elmondott imákat így ajánlja fel: 

55.10. En ajánlom ezt a keves immádságomot 
a Páduai Szent Antalnak a tisztelettyire, 
legyen nékünk segedelmünkre. 
Páduai Szent Antal, nagy a szent erőd, 
a hótakot feltámasztottad, 
a vakoknak látó szemet adtál, 
a mutáknak1 szólló nyelvet adtál, 
s minden beteget megvigasztaltál, 
vigasztajj meg münköt es, 
adj egésséget s segedelmet! 

Közeledő jégeső, vihar esetén a viharral szembefordulva 
keresztet vet, majd a Dicsőség elmondása után Jézus Krisztus-
hoz fohászkodik: 

Diesőség a Szentatyának, 
a Fiünak, a Szentlélek Uristennek szennevibe, ámmen! 

55.11. Uram Jézus Krisztuskám, 
ki az eget s a fődet teremtetted, 
a Jordán vizét megáldottad, 
benne megkereszteltettek, 
rontsa meg az Atya, 
rontsa meg a Fiú, 

1 némáknak 
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rontsa meg a Szentlélek Uristen! 
Uram Jézus Krisztuskám, 
ki az eget és a fődet teremtetted, 
oszlassa el az Atya, 
oszlassa el a Fiú, 
oszlassa el a Szentlélek Uristen! 

56. 
Özv. Cigenás Mihályné Turku Mária, szül 1920. 
Lárga, 1995. aug. 15. 

Imádkozni az édesapjától, a Jenekestben született Turku 
Jánostól tanult, aki „deák" (parasztkántor) volt, és ötven 
esztendeig szolgált Lárgában, illetve a környékbeli falvakban. 
A hajdani deákoktól, illetve ezek utódaitól származó imaközlé-
sek ritkán tartalmaznak apokrif imákat, és ez alól a szabály 
alól a jelen eset sem kivétel. 

Reggel a magyarul mondott Miatyánk, Udvözlégy, Hiszekegy 
és Gyónom után a román bűnbánó ima, az Act de cáintá 
(„Doamne Dumnezeul meu, má cáiesc din toate inima...w) 
következik. Az imafüzért záró fohász ismét magyar nyelvű: 

56.1. Én Uram s én Istenem, hálát adok, 
hogy felvirjasztottál s megtartottál mái szent napra, 
adj, egésséget s szerencsét, s ne hagyj el! 
Én Istenem, bocsád meg a bünjeiket 
nagyapáinknak, nagyanyáinknak, 
ésapáinknak, ésanyáinknak s mindenféle nyámjainknak! 
Dicsirtessék a Jézus Krisztus, 
Boldogságos Szépszüzmárja, 
dicsürséges Páduai Szent Antal bocsássatok meg! 
Én istenem, tartsd meg Györgyikét, Lórikát, Lacikát, 
Annukát s ingemet! 
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Jézus, Márja, Szent József, 
néktek ajánlom lelkemet, testemet s minden érzékenségemet, 
őrözzetek meg, tüztől, víztől, 
hirtelen haláltól, 
rossz ember feltett szándékától, 
bútól, betegségtől, 
szerencsétlenségtől, 
nekáztól és mindenféle rossztól! 
En istenem, bocsássátok meg a vétkeit 
mind apáinknak, anyáinknak, 
mindenféle nyámjainknak! 
(utóbbi három sor csak a második elmondás során) 
Dicsirtessék a Jézus Krisztus, 
Boldogságos Szépszüzmárja, 
dicsürséges Páduai Szent Antal, 
most és mindörökkön örökké, ámmen. 

A fentieken kívül rendszeresen elmond egy román imát az 
őrzőangyalhoz, és ugyancsak napi rendszerességgel imádkozik 
a halottakért. Leginkább a reggeli vagy az esti harangszó alatt 
szokott értük elmondani három Miatyánkot és három Üdvözlégy 
Máriá t. 

Ha meghallom, nem lehet eltejjék a Márja-harangszó, hogy én ne mondjam 
meg. [...] „Istenke, vegye bé értik! Istenke, csánjon részt értik!" 

Déli harangszókor románul mondja az Úrangyalát. Imáit 
mindig arccal kelet felé végzi: „Nem lehet egyeb módon! [...] 
Nem vagyunk a tennapiak!" - mondja. 
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53. 
Özv. Radu Mihályné Horvát Anica, szül. 1945. 
Gajdár, 1995. aug. 15. 

A Miatyánkndk és az Üdvözlégynek csak a magyar nevét 
ismeri, a többi liturgikus imának még a nevét sem. Ellenben 
ismer magyar nyelvű népi archaikus imaszövegeket, amiket 
csak este és reggel szokott végezni egyéb román imákkal együtt. 

(„Csak este imádkozunk awal, mejiket tudom én." „Ezt csak este mondják, 
s reggel/) 

57.1. Jézus Krisztus légy velünk, 
azt mit kérünk, adj nekünk, 
ez világon kenyeret, 
más világon örömöt. 

57.2. Üle Krisztus urunk 
siralom kertyibe, 
siralom székibe 
siralom kéttibef?]1. (ez a sor csak a 3. elmondás során) 
Ott elément Szent János, megkérdette: 
Minek sírsz, én Teremtöm? 
Hogyne sírjak, mikor akkorára 
ingemet a zsidók kénoznak? 
Nagy keresztfát vállomra tették, 
Kálvárira véüem kivoncoltatták, 
láboikval rugdostak, 
büdös nyálval töpdöstek, 
mérges ecetvel itattak, 
vas dárdákval az oldalbordáimot bélikasztották, 
tövis koronával fejem csontját eszbe[!]jP hasították! 

1 Szövegromlás: „kertjében" 
2 „Adicá (azaz) béhasitták a fejit. Értá? [Eszbe?] A fejibe hasitottak. Az esz itt van. 

Adicá a fejibe üttek, hogy... mikor az eszit megütték. A fejit." 
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Ó, én szentem, Szent Jánosom, 
menj ki ez feteke fődre, 
hirdesd el ezt a néhán szót, 
ki este lefekvésnél elmondja, 
reggel felkelésnél elmondja, 
negyven nap velem lesz párádicsomba, ámin. 

[Ez milyen imádság, amit elmondott?] Ez Krisztus urunknak a szuferincája, 
amit szuferilt ő1. Hogy mondták, hogy meg vót vervel, le vót töpdösvel, meg 
vót itatval ecetvel, s osztá hót meg ő. [Ezt mikor mondja maga?] Én este s 
a reggel. [De azelőtt még imádkozik románul egyebeket.J Rómányul mondjuk 
Tatál nostru, Bucurá-te Maria, Act de cáintá, Cred in Dumnezeu2, mejiket 
tudom én rományul. Magyaroson nem birom mondani. Édesanyám sem tudta, 
s akkor én sem vót honnét megtanoljak. Az édesanyámnak a mámija3 tudott, 
de ha ő nem fogta fel, akkor münköt sem tanyittak. [...] [Pénteki imádságnak 
nem mondják ezt, amit magyarul tud?] Nem, nem. [...] [Este elmondja a 
Miatyánkot, Üdvözlégyet románul. Utána még mit mond?] Elmondom Cred 
in Dumnezeu, adicá Hiszek az Istenbe. [Igen, a Hiszekegyet]. Azt akármijen 
ember, ha romány, ha katolikos, mind az Istenbe hiszünk, s azt el kell 
mondani. [Egyéb? Még mond-e románul valamit?] Mikor kellett meggyónjunk, 
akkor mé^ mondtuk a Márturisesc, Cele zece ponmci, Cele cinci porunci, 
adeváruri , ezeket mind el kellett mondjuk. [Ezeket nem tudja magyarul? A 
Töredelmességet, a Gyónomot, a Tízparancsolatot?] Nem, nem, nem tudok 
semmit! Mind rományul tudom. [...] Nem tud egy es nálunk. Ott hol ülök5 én 
abba a kotonba6, egy es nem tud. Ha valakinek elrenditem7, mind ugy ülnek, s 
neznek, hogy mijen szép. S nem es birják megtanolni, met én megtanoltam, 
mikor kicsike vótam. Most nem birná felvenni egy es, mejik nagy. 

1 szenvedése, amit szenvedett ő 
2 a Miatyánkot, az Udvözlégyet, a bűnbánó imát, a Hiszekegyet 
3 édesanyja 
4 Gyónom, Tízparancs, Ötparancs, az igazságok 
5 lakom 
6 faluban 
7 elmondom 
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58. 
Bodó István, szül 1925. 
Esztufuj1995. aug. 15. 

Az archaikus ima nem kifejezetten női műfaj, de férfiak között 
a feledés, az imák kicserélődésének folyamata még hangsúlyo-
zottabb. 

Esztufujban például, ebben a kis Tázló menti faluban, mely-
nek lakossága jobbára más moldvai magyar telepek lakosságá-
ból, részben a törvény szigora elől menekülő bűnözőkből 
verbuválódott, egyetlen férfi adatközlőtől sikerült magyar imád-
ságokat is gyűjtenem. Gyermekkorában édesapja nagybátyja őt 
és testvérét megtanította imádkozni, és az akkor tanult ima-
szövegeket azóta naponta mechanikusan elmondja. Az imák 
azért maradhattak meg emlékezetében, mert románul egyálta-
lán nem imádkozik, talán karakán természete és alkoholizmusa 
is közrejátszott abban, hogy a templomi imaszövegeket nem is 
igyekezett megtanulni. Környezetével és a hivatalos egyházzal 
gyakoriak a konfliktusai. Istennel épp a gyermekkorában tanult 
magyar imafüzér révén kommunikál és él harmóniában. 

Az a repertoár, amit ismer, nem az ő korosztályára, hanem 
inkább a szülei nemzedékére, a mai nyolcvan év fölöttiekre 
jellemző. Az imafüzér darabjai között nincs apokrif ima, de a 
liturgikus imaszövegek is sok száz éves archaikus nyelvi formá-
kat tartalmaznak. Az imafüzér mindenképpen egy régi imavég-
zési gyakorlat értékes dokumentuma. 

A Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy, Gyónom Uramisten, Hét 
szentség után egy katekizmusi töredéket mond: 

58.1. Mi van az Otáriszentségben? / Krisztusnak teste és vére, 
/ minden istensége, kenyér és bor színye. / Hány Isten 
van? / Egyetlenbe egy. / Hány személbe? / Három. / 
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Kicsoda? / Három egy Isten. / Hogy hivatózik? / Atya, 
Fiú, SzenÜélek. / [Ki teremtett?/ Atyaisten.] / Ki szentelte 
meg? / A Szentlélekuristen. /Ki vátotta meg? / A Fiúisten. 

Ezután a Tízparancs, Otparancs, Töredelmesség és az imák 
felajánlása következik: 

58.2. Elajánlom a Bodogságos Szépszüzmárjámnak a tiszteleüre, 
a Bodogságos Szépszüzmárja ajájja bé, mozdiccsa bé 
az ő szerelmes szent fijának, 
Krisztus Jézuskánknak elejibe. 
Szent kereszt, légy véUem, 
őröző angyalkám, légy véUem, 
s örözz meg tüztől, víztől, 
hirtelen haláUól> 
rossz embernek szándékjától, 
minden ördögnek incselékedésitől! 
Dicsirtessék Urjézusnak szent neve! 
Az Atyának, Fiunak, SzenÜetek Istermek nevibe, ámmend! 
Az Atyának, Fiunak, SzenÜélek Istermek nevibe, ámmend! 

Tanultam egy öregemtől. Kicsike vótam, s tanoltam tölle ezeket az 
immádságokot. Még vót egy ecsém, meghót, az es mind csak tudott. [Ki volt 
ez az öreg, akitől tanulta?] Apámnak a mósuja1. Há. Budó János, ugy 
mondották neki. Apám temette el. Met felnevelte az én mámámot. S osztá 
tölle tanoltam. Tölie tanoltunk az egész. [Ő hol született?] Itt Esztufiqba 
lakott, de nem itt született. Valahol mind csak oda kifelé való vót, ahonnét a 
pityókát hozzák. [Mikor halt meg?] Hatvanöt esztendeje hogy meg van halva.] 
Én elig vótam csak úzennégy-üzeiiöt éves. [Térdeltették le magukat?] Igen. 
Letérdeltünk. 
[Most mondja ugye, este vagy reggel elmondja?] Igen, igen. Végzem. 
[Románul tud-e imádkozni?] Rományul én nem tudok, tud a feleségem. 
[Ezeket folytalja akkor.] Ezeket mindenkor. Este régvel. [Ezeket az imádsá-

1 apósa? 
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gokat régen a régen a deák nem mondta?] Ó mondta, de ahogy ő mondotta, 
nem birtuk mük tanolni. 

59. 
Albert Györgyné Albert Katalin, szül. 1916. 
Jenekest, 1995. jún. 16. 

Az ortodox többségű Jenekest faluban az alig száz főnyi 
katolikus lakosság a teljes asszimiláció szélén áll. A faluban 
már csak az idős katolikusok beszélnek magyarul. Egyetlen 
olyan adatközlőre bukkantam körükben, akitől több magyar 
imaszöveget is sikerült rögzítenem. 

Albert Györgyné főleg liturgikus imákat ismer, amiket a 
szüleitől tanult [Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy, Töredelmesség, 
Gyónom), de néhányat közülük, azokat, melyeket nem imádko-
zott rendszeresen, már részben vagy egészen elfelejtett 
{Tízparancs, Hét szentség, Hét főbűn, Négy végső dolog). Felnőtt 
korában Gajcsánából jött magyar búcsúsoktól próbált megta-
nulni egy pénteki imát, de ennek is csak egy-két sorára 
emlékszik. C,Ma péntek, arangy a napja, / Jézus indul esettyibe, 
/ öt méljséges sebeibe... s innet nem még tudom.") 

Az imavégzésben gyakorolt nagyfokú tudatossága eredménye-
ként sikerült kialakítania egy csaknem tökéletes kétnyelvűséget 
az egyéni imarepertoáron belül. Románul és magyarul nagyjá-
ból ugyanazokat az imákat végzi, de nem keveri össze őket: 

Mikor elmondom magyarul, utána nem még mondom rományul. S mikor 
elmondom rományul, nem még mondom magyarul. De én mondom igy es, 
hogy szeretem én. [És hogy szereti jobban.] Inkább szeretem a magyar 
beszédet Én a magyarokot szeretem erőst Honnat vótam én, abból a faluból, 
ott magyarok vannak. S én magyarul tudtam. 

A magyar nyelvű repertoár darabjai között egyetlen népi 
archaikus ima található, egy apokrif esti imaváltozat: 
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59.1. En Uram, ki ingemet teremtettél, 
szent lelkedvel megszerettél, 
fogadj hezzám, Uristen, 
láthassunk szép álmotl 
Alom minket meg ne csajj, 
pokol töllünk távodjál, 
nyiccs kaput, angyal, 
nyújcs kezet, Márja, 
mehessünk bátran az Ur szinye elejibe, ámmen. 

Az ezután következő könyörgés és hálaadás lezárja a magyar 
imafüzért: 

Könyörögj érettünk Istennek szent anyja, 
hogy méltök lehessünk a Krisztus Jézus igéretire! 
Kérünk, uram, [hogy akik] lelkünkvel szent fijadat, 
Krisztus Jézusnak megtestesülésit megismértük, 
a keserves kínszenvedése és keresztje által 
boldog feltámadásnak dicsöségibe vitessünk 
ugyanazon a mi urunk Jézus Krisztus áltol, ámmen. 

59.2. Ó, áldott Uram Teremtö Jézus Krisztusom, 
hálákot adok a te szentfelségednek, 
[hogy] a mái szent napra kivirjasztottál. 
Edes Jöistenem, szent kezedbe ajánlom 
testemét, lelkemet, 
életemet, halálomot, 
ezt az én örámot, 
melben az én lelkem a testemtől elválik, ámmen. 

[Kitől tanulta ezeket?] Az én apámtól, az én édesanyámtól, mejik ingem szilt. 
csak hét evüs vótam, mikor meghót az én édesanyám. [...] Sokat huztunk1. 
Most esztendeje én vótam heteg egy ágyba s az én társam más ágyba. És ő 

1 szenvedtünk 
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meghót, s osztá én [megmaradtam]. Essze vótam törvel egy marhátói, egy 
tehentői. S ne igy vagyok. Vótam az eszpitálba1 gipszba. Huztunk sokaL 

„Szent Antal érdemirew olykor három Miatyánkot, három 
Udvözlégyet és három Dicsőséget szokott románul elmondani, 
Szűz Mária tiszteletére pedig az olvasőt végzi románul, mert 
magyarul nem ismeri a rózsafíizér titkait. 

60. 
Albert Károly, szüL 1911., deák voU 
Gyidráska, 1995. aug. 16. 

Sok csángó faluban a magyar az öregek „titkos nyelvévé" lett. 
A Tázló alsó folyásánál fekvő Gyidráskában már öregek sincse-
nek, akik tudnának ezen a nyelven. A falu „öregdeákja" 
elmondja, hogy a feleségével csak azért beszél néha magyarul, 
hogy ne értse őket más. 

Imádságait ma is jobbára magyarul végzi, mert kicsi korában 
így tanulta őket, és ezen a nyelven szeret inkább imádkozni. 
Az elmondott liturgikus imák nyelve igen archaikus. EHmondja 
magyarul a Miatyánk, az Üdvözlégy, a Hiszekegy, a Töredebnes-
ség, a Gyónom szövegét, a Tízparancsot csak a negyedik paran-
csig tudja. A Hiszekegyet latinul elénekli CCredo in unum 
Deum..."). Archaikus apokrif imákat nem tud, de hallott róluk 
t,Ma péntek...9, 9Én lefekszem..." stb.) Elénekli a „Lekullott a 
Jézus vére...9 kezdetű nagyböjti népéneket is. 

Imáinak „elajánlását" - vallomása szerint - a Mennyei Szép 
Koszorú című, a Kárpát-medencén belül általánosan elterjedt, 
nagyon sok kiadást megért imakönyvből tanulta, de a felajánlás 
szövegét könyv nélkül ismeri: 

1 kórházban 
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60.1. Immádlak, áldlak, felmagasztaUak és köszöntlek téged 
dicsérséges teljes Szentháromság Egyisten, 
kitől minden jök és minden örömök 
mennyre és a földre kifolnak, 
és vég nélkül fognak folni. 
Szivemnek minden erejiből 
hálákot adok tenéked, hogy engem az éceakán 
hol hiven megótalmaztáL 
Mostan azért, ó egyetlenegy szerelmem, 
én uram és én istenem, 
néked ajánlom az én szegény és nyomorult szivemet, 
regvéli ajándékul, 
és mennyitől hivemben lehet ajánlom, (??!) 
hogy ezt a napot minden gonosztól megoltalmajzad, 
isteni malasztid adjad, 
és szeretetedvel úgy felgyuUasszad, 
hogy tégedet napról-napra ihkább szerethesselek 
mindörökkön örökké ámmen. 

Sok magyar vallásos népéneket ismer, de hangja már erőtlen. 
A következőkből vettem hangszalagra részleteket: „Boldog-
asszony anyánk...„Szűzmária ez világra nékünk...*^, „Paran-
csolj, ó, Uram, hív szolgáidnak„Ó, te rettenetes keserű 
halál.„Ó, életünk végórája...* 

Iskolát nem végzett, de olvasni önszorgalomból megtanult. 
C,Vót könyvem, s szerettem " „Jöttem haza, s ott kénlódtam, hogy 
énekeljek én es, mind a templomba.*) Edesapja is diák volt Lide 

1 Régi deákoktól tanulta, Berzuncban sokszor énekelte. 
2 Karácsonyi ének. Kájoni 1805. 54-55. 
3 Halotti ének. Kájoni 1805. 325. (Az „Úr Isten! nagy a te irgalmasságod..." kezdetű 

ének harmadik verszszaka.) 
4 Kájoni 1805. 351. 
5 Kájoni 1805. 334. 
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vót rendelve az én apám diáknak, s az én édesanyémot vette eV), 
aki a gyermekeit is erre a mesterségre nevelte. A testvére 
ugyancsak diák volt, de neki sikerült négy évig kántoriskolába 
járnia. Mégis, amikor hazajött, ő kellett megtanítsa neki ma-
gyarul a rózsafíizért. „Szolgálata" során főképpen a Kájoni-féle 
énekeskönyvet használta addig, amíg ezt engedték. („A papok 
egyet1 mondták, hogy ne máj2 szolgáljunk magyarul.") Van 
néhány magyar könyve is, de már nincs, aki olvasson belőlük. 

61. 
Amiháie§ (szül Csipke/Cipcá) Maria, szüL 1922. 
Berzunc/Butukár, 1995. szept. 26. 

Berzunc község csángók által lakott Butukár falurészében 
már a legidősebbek sem ismernek magyar imaszövegeket, a 
környék ortodox túlsúlya és a falu elszigeteltsége miatt az 
asszimiláció folyamata erősen előrehaladt. A legidősebbeknél 
tett látogatásaimnak jóformán semmi eredménye nem volt, míg 
végül egyetlenegy archaikus imaszövegre, egy pénteki ima 
szokványos változatára bukkantam rá, amit az utcán mondott 
el egy hetvenes éveiben járó asszony. Nem is annyira az 
imaszöveget, mint inkább az ima megtanulásának mágikus 
módját tartom néprajzi szempontból figyelemreméltónak. 

Elfelejtettem magyaron. Tudtam a Miatyánkot, az Üdvözlégyet, a Hiszek-
egyet S most tudom azt a... m\Jgy van a napja, ma péntek." Annyit tudok. 
Azt es ha el tudnám mondani, meg vagyok operálva négyszer a szememnél. 
Acum un an.3 S fáj a fejem, nu |in cont4. [Ezt a péntekit nem végzi maga?] 
Nem mondom. Másokot mondok a rozáriut5. [Próbálja csak meg azért.] 

1 egyfolytában 
2 hogy többet ne 
3 Most egy éve. 
4 nem emlékszem 
5 a rózsafüzért 
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61.1. Pénteki immádság. 
Ugyam1 a napja, ma péntek. 
Krisztus mene kénjára, 
kénjánd esik esettye, 
öt méjséges szent sebeL 
Térgyig uérbe, könyökig könyübe, 
ül a szent arany székibe, 
eléhajtá szent fejit, 
leereszté* szent haját 
Elémene Szent Lukács és evángyelista, 
kérdé: Mé sírsz, Jézus Krisztus? 
Sirok, sirok, met készitik a töviskoronákot fejembe, 
kezembe, lábomba tövisvesszököt! 
Bizon, bizonvcd mondom, 
aki elmondja ezt az immádságot minden nap háromszor, 
pokol ajtóját bézáratom, 
menyország ajtóját kinyitatom. Amen. 

Eirnyit tudok. [...] [Kitol tannlta ezt maga?] Jártunk a marhákval a mezőn. 
S egy kjánkacska, barát velem, azt mondja: ,Magad tudsz-e, Maria, imádkoz-
ni?" ,Tudok - mondom - a Miatyánkot, az Üdvezlégyet, a Hiszekegyet, ezket 
magyaroson igy tudom." ,Én tudom, ingemet megtanyitott valaki - aszondja 
- a pánteki immádságot" „Ó, én nem tudom megtanolni!" „Ájj meg -
asz<mdja - csinájjak neked én egy... tegyek így egy füvecskét keresztesen a 
kezedbe, igy, s akkor mondjad el háromszor, s magad megtanolod!" A mezőn 
vótunk, tudja, a marhákvaL S elmondta háromszor az a lejánkacska nekem, 
s megtanoltam. S nem tudom felejteni el, pedig nem obisnujálom3! [Milyen 
fuszálat vett a kezébe?] Ijen fuszálat, ződet. [Ezt még maga azelőtt hallotta, 
hogy azt kell tenni?] Nem halltam, nem halltam senkitől. Mük lejánkák, 
barátok... [Mekkora volt maga?] Én kám4 tizesztendős. Meghót az a lejánka. 
[...] Most nem végzem, nem mondom. Minek hazudjak? Nem végzem, nem 
jut eszembe. Menyünk atemplomba, mondom az olvasót, egyeb immádságot 

1 Sxövegromlás: múgy van a nafija, ma péntek" 
2 Másodszor, ifletve harmadszor: Jeeresztette", iüetue: „eléeresztette" 
3 pedig nein végezni 
4 körülbelü] 
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nem végzek. [Nem tanított meg senkit rá?] Nem. Mondtam a gyermekeknek, 
mikor kicsikék vótak, de aszondták: „Eee, hagyjon békémet az ijenyekvel!" 
[...] [Vajon ez a leányka honnan tanulta?] Nem tudom. Mü játszodtunk, mind 
a gyermekek, s aszondja: „Marija, nezd csak, én tudok egy szép immádságot, 
tanold csak meg magad es. Met én ezt mondom, s ojan erőst jól segét. Met 
aszondta az én édesanyám, hogy Krisztus urunkot akarják megölni a mük 
vétkeinkétt. S ezt az imádságot, mejik obisnujálja1 minden nap háromszor, 
pokol ajtóját bézárassa, s menyország ajtóját kinyitassa." „0, há megtanolom 
én es, ha sokszor elmondod magad/ „Há ne, háromszor elmondom, s 
megtanolod.w S elmondta háromszor, s én megtanoltam. 

A férje a fronton esett el, huszévesen özvegyen maradt, utána 
nem ment férjhez. (,,Béakoperilta2 a főd, vaj a víz elvitte.") Két 
gyermeket nevelt fel, de magányra panaszkodik. („Sirok, busu-
lok, nem neznek rejám most,") 

E. TATROS MENTISZÉKELYES CSÁNGÓK 

62. 
Bartos Józsefné Balázs Mária, 1906-1996 
Dormánfalva, Bratulest falurész, 1995. szept. 23. 

A hagyományos világban az ima a mindennapokhoz és az élet 
nagy fordulópontjaihoz egyformán hozzátartozott. Az ima val-
lásos-mágikus erejébe vetett hit a nehéz élethelyzetekben az 
ember tényleges lelki erőforrása volt. Ezt példázza az itt 
felidézett életút, egy közel kilencvenéves magyardormáni öreg-
asszony sorsa is. 

Idevaló vót édesapám, de édesapámnak az anyja Magyarfődről vót. [Honnan?] 
Hát azt nem tudom megmondani. Met mikor meghótak édesapámék, akkor 
elmaradtam kilenc esztendősön, s mikor meghót nénkóm, édesapámnak az 

1 rendszeresen végzi 
2 befedte 
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édesanyja, akkor vótam tizenegy esztendős. Apámék elhótak, kicsikén ma-
radtunk. Apám meghót ősszel, édesanyám télbe. Elmaradtunk árvákon, hat 
gyermek. Két leján s négy fiú. S nem vót, aki gondozzon. Odajött a 
nagyanyám, nénkóm, s őkeme gondozott, míg élt. Ő még élt két évet, s ő es 
meghót. S osztán maradtunk a fejünktől. Még vót egy öregember, édesanyám-
nak a mósuja1. S az osztán még élt, mikor ő étlen2 meghót, akkor húsz 
esztendős vótam. [...] 
[Imádkozni ki tanította magát?] Hát édesanyám tanyitott! Három esztendős-
től felfelé kellett immádkozni. Tett térgven s immádkoztunk őkeme mellett. 
Met édesapám kám hamis vót őkemivel , s osztán dolgozott Komanyesten. S 
azétt tett reja s immádkoztunk. De csak a Miatyánkot, az Üdvezlégy Márját 
s a Hiszekegyet. S a többit osztáng tanyitott nénkóm, hogy odajött. Nem 
tanyitott őkeme, met őkeme immádkozott nagyon4. S én az őkeme mellett. 
Örökkétig öröztem, s megtanoltam őkemitől. Mennyit ökeme immádkozott, 
azt én es megtanoltam őkemitől. [Ezeket az imákat végzi most is, ugye?] Há! 
Hát én ha eccer megtanoltam, én fojtatom eléfelé. Met megmondtam a 
papnak, hogy imádkozom itthon mindenfélit. Ami a gyónáshoz kell azt, s 
mindenfélit. Most a pap jő hezzám ide gyóntatni, de míg nem jött es, 
megmondtam neki a templomba, hogy sokszor immádkozom éjjel es, felebre-
dek, nem tudok aludni, veszem az olvasót, s kezdek imádkozni. Mondtam, hogy 
ezket s ezket az immádságokot fojtatom, s kérdem, hogy vétek-e? Nem, aszondja, 
ha tudsz immádkozni, annál jobb. [...] Minél sokat tudsz imádkozni, annál jobb, 
annál könnyebb az életed. Amíg élek, fojtatom az imádságot eléfelé. [...] 
Tanyitottam a gyermekeimet. Tíz gyermekem lett, s még heten élnek. Azon 
tanyitottam a gyermekeimet, hogy akárhova mennek, s akárhol vannak, 
immádkozzanak. S a két fiam megtanult magyarul úgy. [...] Eleget veszeke-
dem a gyermekekvel, hogy nem tudják úgy kiállani. 
Én es, amikor fiatal vótam, nem tudtam immádkozni úgy. [...] Met az 
emberem [odavolt a háborúba]. Kilenc hónapot nem tudtam rólla. Mondták 
itt hót meg, ott látták a keresztet, túl látták a kalapját. Csak sírattam. Hat 
gyermekvel elmaradtam, mondom, micsinálok én? Mind aprók! S aszonta a 
tisztelendő úr: „Mikor tudsz jőni a templomba, jősz, s amikor nem, mensz 
az úton, s immádkozzál. Kám5 azt keresd, hogy légy egyedül. Immádkozzál, 

1 nagybátyja? 
2 éhen 
3 rosszul bánt vele 
4 hangosan 
5 inkább 
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s kérjed a Jóistent, met a Jóistennek gondja van." S maga hiszi, hogy annyit 
odavót s egy kártus1 meg nem sértette őtöt?! Ő es csudálkozott, hogy hétszer 
vátották ki, a regiment elhullott, s ók vagy hárman megmaradtak. Más 
regimenthe tették, s másba, s másba, s másba! Addig, amíg vége lett 
Odészának, s annak, ahol békapcsolták vót, ott Rusziába, s osztán őköt 
elhozták s elvitték Bukurestbe, pentru refacere2. S onnat osztán hazaszaba-
dtdt, met ő vót a cel mai mare... mai bátrán3. Haza akarták kűdni, hogy hat 
gyermeke vót, de hát nem igyérték ki, met azt mondta a kolonel4, hogy a 
legjobb katona, s nem tudjuk hazaengedni, nem engedjük haza egyáltalán. S 
ott vót, amíg elfogyott a háború, de ő nem vót megsértve soha semmitől. 
[Mert maga imádkozott érte.] Sokat! Sokat, s a Jóisten bévette. Tettem oda 
a gyermekeket is. Azt mondtam: 

62.1a. Azon kérem a Jóistent, 
hogy tekintsen rejám, annyi gyermekvel! 
Szegény vagyok, apám nincs, anyám nincs! 
Apósom nincs, anyósom nincs, 
s a tesvéreim, mind a tesvérek! 
Sajnájjon meg a Jómárja ingemet, 
szabaditsa meg az én férjemet, 
hogy legyen apjik a gyermekeknek! 
Legyen, aki felnevejje őköt, 
met elég, hogy én árván vótam, 
ne maradjanak, ők es árvánP 

A templomba es béhúzódtam egy szegeletbe, s imádkoztam ott az olvasóval. 
Kértem a Jóistent, s megsegített. S azon túl es, ha gondot tettem valamire, 
kértem a Jóistent, s meggyógyitott. Gyermekeimétt es, magamétt es, s másétt 
es könyörgöttem sokszor. [...] 

1 golyó 
2 újjászervezésre 
3 a legnagyobb... a legidősebb 
4 ezredes 
5 Az improvizatív fohász ritmikus próza, így is tördeltem. Ehhez hasonló, emennél 

hosszabb szöveget közöltem korábban egy szőlőhegyi adatközlőtol (Tánczos 1996. 
141-143.) 
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Ojan beteg vótam egész télen, hogy egy-kettő haltam meg. S ha napom vót, 
megszabadultam. Az egészek, akik jöttek hezzám, mondták a gyermekeknek: 
„E nem éri meg reggelt! E nem éri meg estét! E készen van!" Csak 
eccer-máccor szusszantam, nem üsmertem, nem hallottam, nem beszélget-
tem, nem mozogtam semmit. De ha napom vót, a Jóisten meghozott! Akkor 
immádkoztam, s kértem a Jómárját. Az egész világval jó vót, s jó - legyen 
velem es! Az Úrjédus annyit szenvedett, az ő s^envedése átol adjon nekem 
es, hogy szenvedjek ezen a világon, ami van szenvednivalóm. Ne csapjon a 
túlvilágra, me nem tudom, mire mejek oda. S kérem a Jóistent, s ne, napról 
napra (javultam]. Ojan beteg vótam, ojan fojlásom vót, s elvette a Jómárja! 
Semmi doktor nékül, semmi nékül megszabadultam tölle, nem fojlom, nem 
hurutok1. Mikor jő vajegy hurut úgy, rikójtom2 a Jómárját s a Jézus szent 
szüvit, hogy ne vessenek le a szinyik elől. Rossz vagyok, nem tudom 
megtartani, hogy meg kéne tartsam a becsülletet a Jóisten előtt, de nezze, 
hogy én es az övé vagyok, ő szent teremtett, s ő szent tartson gondot, visejjen 
gondot minden szegénre s rejám es. S a Jóisten tart így ne. Micsinájjak? 
Élek, a többi közt hányódom én es, de az immádságot nem hagyom! Mikor 
csak tudom, veszem az olvasót, benne van minden bízodalmam. Onnat várok 
mindent az Urjédus szent szüvitől, met értünk essze van törve az ő szent 
szüve. A bűnbe. Ez a nagy kevéjség, s ez a nagy tolvajság, s ez a nagy 
disznyóság! De hát azt mondom, hogy lehet, hogy mind csak a mü bünjeinkétt 
adta a Jóisten. Met a Jóisten nékül nem lehet semmi hogy legyen! 
[...] Most ezen a télen immádkoztam. Ahogy jöttem hejre, immádkoztam, s 
kértem a Jóistent, s a Boldogságos Szépszüzmáiját: 

62.1b. Ha még napom van, adjon erőt s egészséget, 
minden rossznak, minden betegnek, minden öregnek, 
minden tatarnak s nekem es! 
Ne hagyjon a tisztátlan[ok] kezikbe, 
s ne hagyjon, hogy kénlódjam, hogy szenvedjek, hogy 
kárhozzam! 

Ennyit! Hogy ajájjam másképp, ha nem viszen az eszem többre?! Met ha írást 
tudnék... [...] 
Vótak betegek halálra. Nem tudtak halni meg. Jöttek, s könyörgöttek, 
menjúnk s segéjjünk. Kerestem öt-hat fejérnépet, hájde, menjünk egy kicsitt 
1 köhögök 
2 kiáltom, hívom 
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imádkozzunk ott. Elvégeztük az olvasót, s akkor ajáltuk a Boldogságos 
Szépszüzmárjának, a Páduai Szent Antalnak s a Jézus Szent Szüvinek, hogy ha 
még élettye van, tériccse a jóra őszentvessége, ha pedig halálra való, akkor legyen 
az őszentvességinek az ő akarattya. Más, nem tőt belé két óra, három, hót belé. 
Más még ment egy napot, kettőt, s még mentünk vajeccer, s akkor esment. 
Én írást nem tudtam. Én ha írást tudtam vóna! Én így tudom, magyarul, 
ennyit, nekem ennyire viszen az eszem s a gondom, s ezket mondom. 
Oszentvessége tegye úgy, ahogy kell. 
[Arra kérem, hogy mondja el az imádságait, úgy, ahogyan imádkozni szokott.] 
Hát én elmondom! Én addig nem fekszem le! Én addig nem fekszem le soha, 
amíg el nem végzem az immádságot. Még keccer-háromszor es elmondom az 
olvasót, magyarul mindcsak. [...] Éjjel es parcá, parcá1 érzem hogy valaki 
mintha mozgat. S megebredek, s akkor veszem az olvasót, kelek fel, s 
immádkoddzom. Allok térgyre, s végzem. Mikor elvégzem az immádságot, 
akkor kezdem el az Act de cáintót2 s a Jézus Szent Szüvit. [Hova szokott 
letérdelni?] A székre az ágy mellé, fogódkoddzom ott. Met a fődre nem tudok 
letérgyelni az igyenyessen, met akkor nem tudok többet felkelni, fájnak a 
lábaim. De teszem a székecskét, térgyelek a székecskére, s akkor ott 
immádkoddzom az immádságaimot. 

A Miatyánk, Üdvezlégy, Hiszekegy, Gyónorn, Töredelmesség 
után archaikus imákkal folytatja: 

62.2. Hallod, filem, hallod, 
angyalok zengésit, 
hívat az Urjédus 
a lelki vacsorára! 
Lelkemet ajánlom, 
angyalok kezikbe, 
hogy felvitessenek, 
a Jóisten elejibe! 
O, te gonosz Sátán, 
ne késérgess ingem, 
vagyon nekem fejem, 

1 mintha, mintha 
2 a bűnbánó imát 
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fejem az Úrjédus! 
Gyertek el előmbe, 
felejj meg képembe, 
szájj bé szüvembe, 
szentejj bé lelkembe! 
Ajállom testemet, 
vidd mennyországba a lelkemet. 
Ammen. 

62.3. Kimene Jézus kőkertjibe, 
üle szent arany székibe, 
szent szüve megszomorodva, 
szent színnye meghirvadva, 
szent feje fennhagyva, 
véres könyve ugy olvas vala. (?) 
Odamene kicsid arany írásunk, (?)1 

Szent Lukács evángyélisten. 
Ezt a törvént tették vót 
sok töméntelen sok zsidók: 
gárdával döfődteték, 
szent testit, 
szent vérit, 
hogy kivigyék a Sinnyai hegyre. 
Ott ő szent, 
szent lába leszegezve, 
szent karja leszegezve 
a nagy magos keresztfára. 
Ki elmondja ezt az immádságot 
este lefektibe, 
regvel felkötibe 
bizon bizonval mondom, 

1 Szövegromlás, néhány sort összekevert. Változatokban így szokott hangzani: 
r»uéres könnye [könyve] úgy hull vala, / két kezében kicsid írott könyve, / sírva olvas 
vala egy kis levelecskét. / Odamene Szent Lukács evageüsta..." 
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hogy elnyeri az örök boldogságot. 
62.4. Én házam Szent Antal, 

négy szegibe négy angyal, 
közepiben egy ótár, 
ótáromon egy levél, 
a levélen van ezer angyal, 
ezer angyal között van a Bódogságos Szépszüzmárja. 
Nyiccs kaput, angyal, 
nyújcs kezet, Márja, 
mehessek én es az örök boldogságba! 

62.5. Én lefekszem én ágyomba, 
minden testi koporsómba, 
álom ingem meg ne csapjon, 
csalárd ingem meg ne csajjon, 
mer én megkeresztelkedtem! 
Dicsüség az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek! 
Dicsérem az Uijézus szent szüvit, 
hogy megsegétett, 
hogy végbe tudtam vinni az áldott szent immádságot! 

Na ezt végzem örökkkétig, s innét az olvasót, ahogy menyen az olvasó. [A 
titkokat tudja-e az olvasóban?] Nem. Ugy mondom, ahogy nagymámámtól 
tanoltam. De mit még tudok lopni valahonnat, azt mindig fojtatom. Nem 
tudok írást, s én azkot nem tudtam fojtatni, met nem tudom az eszembe 
megtartani. Mikor érek oda, akkor mondok tíz Üdvezlégy Máiját. [...] Amikor 
elvégzem az olvasót egészen, akkor ajánlom el, hogy a Jóisten vegye bé a 
kérésemet s a könyörgéseimet: 

62.6. A Jóisten segétsen meg feltett jószándékjaimba, 
az egész öreget, az egész beteget, gyógyitsa meg! 
En istenem, térits minden rosszat a jóra, 
hogy a jó es s a rossz es mind legyenek a tehédjeid! 
Uram Jézus Krisztusom, hállgass meg 
mind az egész világot s ingemet es, 
ne hagyj el a túlvilágra a tisztátlanfok] kezikbe! 
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[A holtakért szokott-e elajánlani imádságot?] Ej, a holtakétt igen. Mondom a 
Miatyánkot s az Udvözlégy Márját, s osztág akkor ajánlom a lelkiétt, hogy a 
pap mondja a temetőbe, mikor kimejen. 

62.7. Ajánlom azétt a lélekétt, mejik meg van halva, 
hogy az Isten szabaditsa az ő lelkit a purgátoriom tüziből, 
s a pokol kapujától őrizze az ő lelkit! 

[Halott mellett magyarul imádkoznak-e?]. Nem magyarul, csak oláhul. [Régen 
magyarul imádkoztak-e?] Igen! Vót egy egy kántor, egy diák, az csak magyarul 
mondott. [Hogy hívták őt?] Sándor Ferenc. A bátyja él, s még a legküssebbik 
öccse es, Tóni, de öregek. De ő meghót rég. De kár vót, met ojan áldott ember 
vót. 0 es árva vót, mind én. Az apja elhót a háborúba, azután az anyja 
megzavarodott. De ő akkor má vót ojan tizenhatesztendős. S ő maradt 
kántornak. Nálunk nem vót senki kántor háború üdejin. Ő temetett, ő 
minden, vót tizenhatesztendős. De ojan tisztán magyarul, hogy a szüved 
hasadott meg, mikor ő búcsuztatta el a halottat. Este a tesvérektől s az 
édesapjáéktól. [Mivel búcsúztatta? Szóval vagy énekkel?] Szóval. S osztá más 
estrófába énekvel. Szép vót erőst. S osztá nappal es mondta, mikor vitték a 
halottat. Erőssen szép vót. azt mondtam, hogy ne hajjon meg elöttem, hajjak 
én meg, hogy vigyen magyarul ingemet. [...] Mikor az a kántor vót, én mentem 
a temetésre örökkétig, me szerettem, ahogy énekelt, ahogy fojtatta a halott 
után. De ha nem tudtam a begyembe szedni, ahogy fojtatta egymás után. [A 
kántorságot hol tanulta?] Ő sohult1/ [...] 

A folklorisztika a ráolvasásokat elkülöníti az archaikus vagy 
liturgikus imádságoktól. Az ima és ráolvasás azonban több 
tekintetben is rokon műfajnak tekinthető. Gyakori például az 
archaikus imák motívumkészletének, szövegformuláinak előfor-
dulása a ráolvasásszövegekben, de a formai-tartalmi hasonlósá-
gok mellett figyelnünk kell a szövegek funkcióinak „átcsapásaira" 
is. Egyfelől közismert, hogy liturgikus vagy archaikus imaszö-
vegek gyakran kapnak mágikus funkciót (például Miatyánkot 
vagy pénteki imát mondanak el a gyógyító eljárás hiedelemcse-
lekményei kíséretében), de észre kell vennünk azt is, hogy a 

1 sehol 
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legtipikusabb mágikus ráolvasásokat, melyekre az egyház rosszal-
lólag tekint, az adatközlők szent imáknak, tehát vallásos 
tartalmú szövegeknek fogják fel. 

Ezt példázza az a jelenség is, hogy az adatközlő a vízvetés 
ráolvasásszövegét ugyanúgy imának tekinti, mint a korábban 
elmondott imádságokat. 

[Igizetre, mikor vizet vet, mivel imádkozik?] Hát evel. Mondom a Miatyánkot, 
az Udvezlégy Márját s a Hiszekegyet. S amikor elvégzettem azt, akkor vetek 
keresztet, s mondom: 

62.8 Kérem őszentvességit, 
tiszta szüvemből s lelkemből, 
a Boldogságos Szépszüzmárját s a Páduai Szent Antalt, 
Szent Józsepet s a Keresztelő Szent Jánost, 
gyógyitsák meg az én szomorú szivemet! 
- A mejik... mijétt ha majorság vaj mi. -
Vegyenek le rólla 
minden nehezséget, minden forróságot, minden betegséget, 
gyógyitsa meg minden állapotból az ő testyit. 

S akkor osztán kezdem, hogy: „Megindula Boldogságos Szépszüzmárja1 / a 
Szent Isván templonnyába. / Megtalálkozik a hetvenhétféle pokolval, / kérdé: 
Hova mész, hova mész, / hetvenhétféle pokol? / Elmejek, belészáttok / -
akinek szánja - / a fejibe, / megiszom piros vérit, / megeszem szálkás húsát 
/ Ne menj, ne menj, térj vissza, / menj el feteke erdőbe, / kemén kősziklába, 
/ [hol] papok nem harangoznak, / emberszózat nem hallatsz[ik], / kútat nem 
ásnak, / perecet nem sütnek, / kutyák nem ugatnak, / kakasok nem szólnak. 
/ Ott uralkodjék az ő betegsége / az ő fájdalma, / az ő fogyatkozása, / az ő 
forrósága, / s az ő ígizettye, / minden nehezsége, / s ő maradjon tisztán, / 
amijen tisztán maradt / az ártatlan Krisztus / a Jordán vizibe!2 / Hozd hejre 
az ő erejit, / ő egészségit / az ő... - mire izéli, hogy mi, / a marháknak tejire, 
s a majorságnak az egészségit - / az ő étvággyát, / az álmát! / Legyen 
egészséges, / hozd hejre, őszentvessége! / Maradjon tisztán, minden beteg-

1 Nem archaikus népi ima, hanem ráolvasás. 
2 Első elmondáskor, valószínűleg hibásan: „a magos keresztfán".) 
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ségtől, / amijen tisztán maradt az Urjézus Krisztus, / megkeresztelt lélek a 
Jordán vizibe!" 
Óóó, megmentettem majorságot s embert. Készen vótak fíatalemberek a 
multaságra újesztendő estéjin, s jöttek ide, de nem győztem, újesztendő 
estéjin, egyiknek es a másiknak es, hogy vizet vettem nekik. [...] Lónak, 
marhának, akárminek. Ha látom, hogy érdeme. S osztán a gyermekek a 
mejénkek reja vótak kapva, mentek a táncba, jöttek haza, mind a részeg 
ember: „Jaj, bunika1, vessen vizet, bunika, nem még tudok!" Feküdtek le, 
ahova találták. Vettem vizet nekik, s egy óra múlva nem vót semmi bajik. 
Ej, osztán megmondtam a papnak, hogy: ,Ne, én vetek vizet." Ő aszondja: 
„Hogy? Hogy immádkozol?" Mondom: ,így!" Ahogy magának most 
immádkoztam. wJó - aszondja - , jó. Hát valakit számot tudsz-e adni, akit 
meghoztál?" „Hát hogyne tudjak számba adni, hát nem es tudom megolvasni2 

hányat!" - mondom. 
[...] wNa - aszondja -, ezt szabad. Azt gondoltam, hogy egyeb mesterség." 
„Nem - mondom -, nem kell nekem egyeb mesterség, ezt es csak nénkótól 
tanoltam. NagymámámtóL" Jöttek oda hezza, s erőssen használt őkeminek 
a vízvetése, s én őkeme mellett bujókoztam, meghallgattam, s megtanoltam. 
Tanyitottam őköt, de egy sem tanolta meg. Jőnek ide hezzám, s mondom: 
„Hagyjátok el, me meghalok, s osztá még hova jőtök?" A menyem leírta, de 
ott az ispotájba3 a gyermekvel ellopták tölle. Mikor vót ő az ő nehezségivel, 
ellopták tölle. ,Há - mondom én micsinájjak?" 

Az itt közölt gazdag imarepertoár az adatközlő tudatában 
egyértelműen a magyar nyelvhez kötődik, számára ez a vallásos 
anyanyelv: 

Nem hagyom a magyar nyelvet, nem. Tudok oiáhul es, tudok ruszul es, tudok 
cigányul es, értek zsidóul es, de a magyarval nyíllott ki a szemem, s aval 
akarok meghalni. Édesapámék magyarul tanyitottak. Tudok oláhul es, nem 
halok meg étlen. Met náhmk a papok oláhul imádkoznak. De vótam Somojóra 
oda bócsura, s ott tiszta magyarul gyóntam örökkétig. 

1 nagyanyó 
2 megszámolni 
3 a kórházban 
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63. 
Molnár (Morár) Györgyné Bartos Katalin, szül 1926. 
Szálka, 1995. szept. 23. 

A teljes nyelvi asszimiláció küszöbén álló Szálka nevű kis 
faluban mindenki egyöntetűen úgy nyilatkozik, hogy Morár 
Györgynén kívül senki nincs, aki magyarul tudna imádkozni. 
Alább közlöm az adatközlő teljes magyar imarepertoárját, azzal 
a megjegyzéssel, hogy a szövegek voltaképpen kissé távolabbról, 
az Aknavásár és Gorzafalva között fekvő Szitásból származnak, 
hiszen szülei, akiktől megtanulta őket, odavalók voltak. Az 
adatközlő a közölt imafiizéren kívül alkalomszerűen még az 
„olvasógyöngyöt" (rózsafüzért) szokta imádkozni. 

Folklorisztikai szempontból a kötött sorrendű imarepertoár 
legfigyelemreméltóbb darabja az az archaikus Szent Antal-ima, 
aminek eddig csupán néhány változata került elő a moldvai 
székelyes csángóktól. (Előfordulásait lásd a Repertóriumban.) 

A Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy, Gyónom, Tízparancs, 
Ötparancs, Hét szentség, ÉgbekiáÜó bűnök után rögtön a Szent 
Antal-ima, majd a „pénteki" és a „hajnali" archaikus imádságok, 
legvégül pedig az imák „elajánlása* következik: 

63.1. Atya, kereszt, csudákok 
halál s nyomoruság, 
ördögi témelgés1, 
ördögi nagy poklosság. 
Tbngerbőly fogságból 
robok szobodulnak, 
elveszett marhákot, 
esszeromlött tagja, 
férfiak, öregek, 

1 tévelygés? 
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kérik, nyerik, átollják (?). 
Elindula Páduai Szent Antal 
ugy mind három tanács (!) 
az Atyához, a Fiúhoz, 
Szentlélek Uristenhez. 
Kérdi az Atya, a Szentlélek Uristen: 
Mit hoztál ajándékba? 
Fiúistennek három szép csepp vérit, 
Szentlélek Uristennek három szép sing haját. 
O, eleget hoztál Páduai Szent Antal, 
mit kérsz szép ajándékokétt? 
Egyebet semmit se kérek, 
kik hezzám fojamodnak, 
vaj kárvallásba 
vaj valamiféle nyomorúságba, 
ez az asztal teli malaszttal, 
titkos szentség, pohár, 
úgy bételjesedjék, 
mind Krisztus szova bételjesedett. 

63.2. En kimenék ajtóm elejimbe, 
feltekinték magos mennybe, 
ott láték egy kőkáponát, 
abban sír vala asszonyom és Szépszüzmárjám. 
Odamene Szent Lukács és vángyelista, 
kérdi: Mér sír, mér sír, asszonyom és Szépszüzmárjám? 
Hogyne sírjak, Szent Lukács és vángyelista, 
mikor az én fijam tizenöt naptól a zsidók kezikbe, 
vas lapockával lapockálják, 
koronával koronázzák, 
láncokval láncozzák. 
Ó, ne sírjon, asszonyom és Szépszüzmarjám, 
menjen ki könnyökig könnyübe, 
térgyig vérbe, 
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megtalájja az o áldott szent fiját. 
Kimene ő könyökig könnyübe, 
térgyig vérbe, 
megtalálá az ő áldott szent fiját. 
Kérdi: O, én áldott szent fijam, 
hol vötál tizenöt naptöl? 
O, én anyám, Máriám, 
én tizenöt naptól a zsidök kezikbe, 
vas lapockával lapockáltak, 
koronával koronáztak, 
láncokval láncoztak. 
Szent Lukács és vángyeüsta, 
Isten megfizesse, 
hogy eljöttél az én szívem megvigasztalására! 
Menj el, menj el, a te laktad hejedre, 
hírdessed azkot az igéket, 
akík ezt a szent imádságot elmondják 
reggel félkőtíkbe, este lefektikbe, 
harmadnapra megjeleni a purgátériom tüzin magát. 

63.3. Hajnal, hajnal, szép hajnal, 
kibe Márja elnyuguvék, 
urunk töüe születteték, 
pokol tölle töretteték. 
Evelen ostya Ur testye, 
bizon Isten szent testye. 

63.4. Én ajánlom ezt a keves szent imádságjaimot 
a mai áldott szent szombatnak, 
az áldott szent péntek, szent vasárnapnak, 
a Bodogságos Szépszüzmárecskámnak, 
az Atyaúr Jédus Krisztuskának, 
az áldott Páduai Szent Antalkának, 
a Szent Jözsepnek, 
az áldott szent mennyei harangszönak, 
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mennyei kakasszónak, 
az áldott dücsörséges szenteknek, 
az áldott szent tisztelettyire, 
a Jóistenkémnek a dicsirettyire, 
őszentvessége adjon egészséget s segedelmet, 
szerencsét, áldást, békeséget. 
Az őrző angyalkáink őrözzenek [meg] minden rosszaktól 
s minden veszedelmektől 
az egész világot s münköt es! 

A másodszori elmondásban az utolsó sorok így alakultak: 

„Az őrző angyalka örözzön, ótalmazzon, 
minden jóra vezérejjen, 
s minden gonosztól megmentsen! 
Én Uram, s én Istenkém, 
bocsássa meg a bünjeinket!" 

Este-reggel ez az én imádságom. Én örökké ezt elimádkozom, met az én 
édesapám örökké tett münköt térgyleg, s ugy tanyitott. Ezt mámámtól 
tanoltam. Ő imádkozott, én hallgatódtam, §i am prins-o1, osztág ugy fogtam 
tölle, hogy mit ő immádkozott. [Az édesapja hová való volt magának?] Onnat 
vót Szitásból. [És az édesanyja?] Az édesanyám mind csak onnat való vót. 
Ők onnat vótak mind a kettő. [...] [Az édesanyjától tanulta ezeket] Tanoltam, 
met ő nem tudott annyit tanítani, de osztá én hallottam, hogy ő imádkozik, 
s osztá én es vettem fel, s osztá az utaján én es imádkozni kezdtem. Azt 
mondta az én édesanyám, hogy ezt tanóld meg, met ez jó az életbe, mikor 
imádkozod. De mit mondjak? Mikor én imádkoztam s imádkozom, nekem 
örökké jó ez. [...] A templomba, ha nem harangozzák hamar bé, én az olvasót 
mondom. Még az uton es immádkozok, met nekem e van. Még most el vótam 
parasztulva, met hej, az én fiam elvett egy kurva asszont. Most ment el hat 
hónapja az asszon, nagy nyomorúságunk vót nekünk vele. Minden rosszakot 
megcsinált. Fermekákot2 hozott sokat az életbe... Immá most elment, s immá 

1 és felfogtam, megtanultam 
2 rontásokat 

194 



kell menjenek divorcra1. Nem tudom visszahozza-e, vaj mi lesz vele. Ő ha 
visszajő, akkor én meg kell hajjak, nekem végem. 

A családi békétlenséget annak tulajdonítja, hogy a menye, a 
menye első férje és fia nem gyónik rendszeresen, nem imádko-
zik eleget. 

64. 
Popa (szül Márton) Anica, szül 1912. 
Degettes, 1995. szept. 24. 

Degettes egészen kicsi csángó falu Aknavásár fölött, a Tatros 
bal bartján. Meglepődve tapasztaltam, hogy az idősebbek közül 
viszonylag sokan ismernek magyar imádságokat Alább három 
olyan imarepertoárt ismertetek, amely archaikus imaszövege-
ket is tartalmaz. 

Az egyik legidősebb adatközlő imádságait még kizárólag 
magyarul végzi, de a legfontosabb liturgikus imákat románul 
is ismeri. Reggel és este egyaránt a Miatyánkot, Üdvözlégyet, 
Hiszekegyet, Gyónomot, majd a pénteki imát mondja: 

64.1. Ma Uram péntek, 
annak es a napja, 
kien2 Krisztus urunk mene kénjára, 
kénjánd esett esettye, 
hét méjséges szen sebje, 
kien kifojt a drágalátos szent vére. 
7hlpig vérbe, 
könyökig könnyübe, 
elémene szent arangyos székibe, 
leüle, 

1 válóperre 
2 akin? 
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meghajtá szent fejét, 
elereszté szent haját. 
Odamene Szent Lukács és vángyelisten. 
Azt kérdi: Mér sírsz, mér sírsz, édes Jédus Krisztuskám? 
Hogyne sírjak, hogyne sírjak, Szent Lukács és vángyelista, 
míkor nekem a kezembe s a lábomba 
tövis vasszegeket szegeznek, 
s fejembe tövis koronát készitnek. 
Ki ezt elmondja este lefektyibe, 
reggel félkeletjibe, 
pokol kapuját neki bézárom, 
mennyország kapuját neki kinyittom, 
ugy viszem menribe, 
mind a ntái napos szent született gyermekecskét, ámment. 

64.2. Hajrtal, hajnal, piros hajnál, 
kit szépet köszönt az angyal, 
kibe Márja nyugujék, 
urunk totte születék, 
pokol tötte töreték. 
Ó ostya, eveleny ostya, szép ostya, 
tötted várom üdvességemet, 
néked ajánlom az én bünös lelkemet! 

Ezeket tudom én, többet nem tudok. [Es nem szokta elajánlani a végén?] 
Ájjon meg, ájjon meg. (Keresi magában a szöveget.) 

64.3. Édes Jédusom, 
őrözzetek meg tüztől, víztől, 
hirtelen haláltól, 
gonosz embemek szándékától, 
ördögnek csalárdságától, 
de kiváltképend örök kárhozattól! 

[Ezeket kitől tanulta?] Tátáméktól, mámáméktóL1 Édesapám s édesanyám. 

1 Édesapáméktól, édesanyáméktól. 
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Ők követték ezt/s akkkor én ezt megtanoltam. [Idevalók voltak?] Idevalók, 
idevalók. [...] [Maga románul tud-e imádkozni?] Mind csak ezket. [Olvasója 
van-e?] Van. [És azt végzi-e?] Há hogyne! Tisszer van Miatyánk Uristen s 
ötvenszer Üdvezlégy Márja. [Magyarul végzi?] Magyarul, magyarul, hogy én 
tanoltam. 

65. 
Pap Rózsi (Popa Roza), szül. 1919. 
Degettes, 1995. szept. 24. 

Az előbbi adatközlőnél valamivel fiatalabb asszony egyéni 
imavégzésének központja a románul végzett rózsafüzér. Ennek 
elvégzése után olykor magyar archaikus imákat is elmond. A 
liturgikus imák közül csak a Miatyánkot és Udvözlégyet tudja 
magyarul is, a Hiszekegybe már belezavarodik. 

Az archaikus népi imák közül csak a pénteki imát végzi 
rendszeresen, ezért ezekre a szövegekre már csak bizonytalanul 
emlékszik. 

65.1. En Uram, Teremtöm, 
ki ingemet teremtettél, 
szent szinyedvel1 szerettél 
légy véllünk, ne hagyj el! 

65.2. Mára megvirjadtunk, 
kérjük Istent éj után, 
józan legyen eledelünk, 
jóra induljon a testünk, 
szüvünk világtól bócsuzzék, 
egy Isten töllünk áldozzék, 
szentséges szen neved magasztaltassék! 

Az imafüzérben itt következő pénteki ima („Ma, uram, 

1 színeddel 
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péntek...") csaknem szó szerint egyezik a 64.1. szám alatti 
szöveggel. 

65.3. Én lefekszem én ágyamba, 
gyalog (?!) tesü koporsómba, 
csalottsági (?) meg ne csajjon, 
szemem el ne aludjék, 
gyalog testem nyugudjék! 
Az én házamba Szent Antcd, 
négy szegíbe négy angyal, 
közepíbe az ótár, 
az ótáron van egy leveL, 
levélbe tizangyal, 
febnentek mennyországba, 
szenmisét csenditettek, (másodszor: „csenditének") 
szenmisét haügattak. CJiallgatának") 
Az Uristen bizony mondia, Qa Jóisten maga mondá") 
nyújts kezet, Máija, 
hogy mehessünk az Ur szinye vátozására, ámmenL 

A fahíba nem hiszem, hogy tacQanak ijen immádságot magyaruL [Maga ezeket 
végzte most?J Há igen. [...] Este mikor fekszem le, reggel mikor felkeiek. De 
én rományul immádkozom, vagyon ohrasóm. S azt rományul mondom. [És 
utána mon($a ezeket?] Hát máccor mondom, máccor nem. De mai mult1 az 
olvasót imádkozom. [...] [Ezt a pénteki imádságot pénteken ehnoncga?] 
Örökké! Örökké. 

Ugyancsak apokrif imamotívumokat, formulákat tartalmaz a 
vízvetéskor mondott ráolvasásszöveg. Az adatközlő nem magát 
az imaszöveget, hanem a hozzá kapcsolódó hiedelemcselekvést 
érzi tiltottnak, mágikus jellegűnek: 

.Aklott Boldogságos Szépszüzmárja / ült az aran székibe, / szent fia az ölibe. 
/ Odamene Szent Ilona, / megölelte, megcsókolta, halálra igizte. / Én es ehnennék 

1 de tobbnyire 
2 Nem archaikus ima, hanem rádvasás. 
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a Jordán vizíbe, / vqek vizeL s vessdc vizet* mind Szent Qona! / Az én 
vízvetésem úgy hasznájon, / mind a Boldogságos Szépszuzmárjáé s a Szent 
flonáé." 
A pap nem hagyja, aszondja, ne máj vessek1 szenet. [Maga meggyóiqa ezt 
neki?] Meeeg! Há hogy? Há vétek! Métt ótod a szenet belé? Aszondja, ne máj 
vessek. De hát ha veszík a kannát2 s jönek bé, hogy a gyermek hal meg, 
akkor magad hagyjad, hajjon meg?! Há nekem egy nepótkám3 megjiót 
igizésből! Meg biza! Három hetüs vót. Megigizték: „Jaj, be szép gyerek, be 
szép gyerek!" S meghót. Éjjel meghót, nem vót merre vijék. 

66. 
Márton Rózsi (Marün Rusanda), szüL 1910. 
Degettes, 1995. szept 24. 

[Maga itt született ebben a faluban?] Itt születtem, s itt halok meg es, met 
akkora öreg vagyok. Gyurom ezt a fodet. [Hány esztendős?] Jaj, drágám, 
nyócvanöt! [A Jóisten tartsa megj Immán el kéne gyüccsön, de nem 
parancsolok én, a Jóisten parancsoL [HaDom, hogy maga tud magyarosan 
imádkoznL] Há én igen. Űgy, ahogy én tudom itt náhmk, tudom, hogyne. [És 
kitöl tanulta ezeket?] Az én apámtól, nagyapámtáL Tanoltam töllik. Osztán 
belévigyültünk, tudunk oláhull es, de magyaroson tudok úgy es imáHlamii 
Tudom a hajnali imádságot* a pénteki imádságot, még egyet tudok, lelkem, 
még egyet igen. A lefeküvö imádságot 

Sajátos ritmussal mondani kezdi az esti ima szövegét. Nem 
az értelem szerint tagol, hanem egyidejűleg a hangsúlyos 
magyaros ritmus és az egyházi eredetö, folklorizálódott ima 
eredeti versformája szerint. Emiatt gyakori soráthajlások kelet-
keznek: 

66.1. Én lefekszem Jédus nevibe, 
felkelek az ő dicsőségibe 
AngyaU sereg estrázsák 

1 tobbé ne vessek 
2 csészét 
3 kis unokám 
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örizze fejemet 
mennyei felség, ne ártson lelkemnek ördögi irigység, 
semmi némű 
veszedelmes kétség! 
ki itt (?) istenemnek adassék 
ó, dicsiret, dicsöség, tisztesség! 
Távoztasd el, uram Jézusom, mi nem jó bennem, 
met én es valameddig gyalló világ leszek, 
élek-halok, tééd lészek, vagyok! 
O Márja, mennek asszonya, 
ki irgalmasságnak szent anyja, 
légy lelkem ótalmazaja, 
hálálomnak végóráján béfogadaja, ámment! 

Hogy tetszik, szép-e? [Nagyon szép. Mondja, hogy a hajnalit is tudja. Azt is 
mondja el.] 

66.2. Hajnal, hajnal, piros hajnal, 
kit szépen köszönt az angyal, 
kibe Máija nyuguvék, 
urunk tölle születék, 
pokol tölle töreték. 
Ó, evelen ostya, szép ostya, 
tölled várom üdvességemet, 
neked ajánlom az én bűnös lelkemet, áment. 

„Ma uram, péntek..." (Egyezik a 64.1. szám alatti pénteki 
imával. Nem közlöm.) 

Ezeket tudom magyarul. Osztán a Miatyánkot tudom még magyarul, az 
Asszonyom Szizmárját, annyit. [...] Hát kövessük münk a Miatyánkot, 
Idvezlégy Márját, Gyónom uramistent. Az Otparancsolatot elfelejtettem, met 
immán nagy öreg vagyok. [A Tízparancsot?] Elfelejtettem. [...] S osztán még 
oláhul, de azkot hijába mondom magának, ha magyarul kérdez. Az Act de 
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cáintá1 van. [A Gyónomot mondta, hogy tudja magyarul még.] Gyónom 
Uramisten... (Néhány szó után belezavarodik, nem tudja.) [Ilyet, hogy „Én 
lefekszem én ágyamba..."?] Nem. Ezt egy öreg, még öregebb, mind én, 
tanyitott, de nem tudtam belévenni a fejembe. Csak azt, amejiket mondtam, 
Én lefekszem Jédus nevibe. [...] [Ezt milyenkor mondja?] Ezt lefektemvel, 
lelkem. Én lefekszem Jédus nevibe. [És a másikat, a hajnalit?] A hajnalit 
reggel, s a péntekit pénteken. [...] [Más napokon nem szokta?] Hát igen, de ugy 
szoktuk, hogy a pénteket ne szökjük el, hogy ezt ne mondjuk. Máskor nem 
mondjuk örökké, de bár péntekem. [Ezt így hívták, hogy pénteki imádság?] Na. 
Há én hiszem, lelkem, mi eccer imádság, mind hiszem, ha felakasztnak es, s ha 
levágnak es. Met ewel mind csak kérik az Istent. Nem igaz? 
[...] Vót egy öregember, ő ha elmondta eccer-keccer... Amit én megtanoltam 
akkoracska iejánka vótam, ha meghiszi maga, tizenegyeszetndős, most vagyok 
nyócvanöt. Mennyi szép ének, mind megtanoltam, de most öregségemvel 
elfelejtettem. Erőst-erőst szerettem ezket az énekeket. Ojanyokot es kaptam, 
jóember, hogy megharaguttak rejám, s rossznak vettek ki, hogy métt, met 
nem mondom semmi rosszb'ól, de glászom2 es vót jó, s fejem es vót jócska 
akkor, de immá nem jó, met erőst öreg. [Ezek milyen énekek voltak? Szentes 
énekek?] Szentes, szentes. [Karácsonyi, nagybőjti, halotti?] Ej, ojan szépek 
vótak! [De miről?] „Nyújtsd ki mennyből, ó szent anyám kezedet, / ne utáld 
meg szükségünkbe népedet...w Igen, de ha elfelejtettem? [Mikor elvégzi az 
imáit, nem ajánlja el az imáit?] Evel ajánlom el: 

66.3. Édes Jédus Krisztusomnak hálákot adok, 
eltőtötted az áldott szennapot, megsegétettél, 
tőcsd el az áldott szent éjjet es, segéjj rajtam! 

Ennyi, lelkem, elfelejtettem. Este-reggel, de mindcsak ezt a két-három szót 
mondom. 

67. 
Salamon Mária (Solomon Maria), szül. 1921. 
Szalánc, 1995. júl. 4. 

Az itt következő pénteki ima ugyancsak román liturgikus 
imákhoz (Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy) kapcsolódik. Az adatr 
1 a bűnbánó ima 
2 hangom 
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közlő több ízben is hangsúlyozta, hogy ezt a magyarul mondott 
imádságot a kigúnyolástól tartva rejtegeti a környezete, főként 
pedig a fiatalok elől. 

Ez az egyetlen archaikus imaszöveg, amit a Szalánc völgyében 
fekvő településeken (Szlanikfurdö, Cserdák, Szalánc, Szalánc-
torka) sikerült lejegyeznem. 

67.1. Ma péntek, annak a napja, 
Krisztus mene kéryára, 
kénján esik esetíye, 
öt méjséges szent sebje. 
Tálpig vérbe, 
könyökig könyube, 
elémene szent curangyos székíbe, 
leűle, 
szent fejit meghqjtá (másodszon Jehajtá") 
szent haját leereszté. 
Odamene Szent Lukács evángyeüstya, 
azt kérdi: Mét sirsz, Jédus Krisztus? 
Hogyne sírjak, hogyne, 
mikor készitük a vasszegeket kezembe, lábamba, 
csipkekoronát a fegembe! 
Bizon bizonual mondom, 
ki ezt elmondja napjába háromszor, 
pokol ajtóját bezáratom (Jezáratom") 
menrryország ajtóját kinyittatom, 
úgy vüetem mennyországba, 
mint a szent szűlott gyermeket, áment 

A gyermekek kacagnak, amikor imádkozom. [Ezt a pénteki imádságot kitől 
tanulta?] Az öregektől, a tátámtőí s a mámámtól1. E1 vannak halva. [Hogy 
tanította magukat?] Mai adoc eu aminte?2 [...] [Maga ezen kivül valamit még 

1 édesapámtól és édesanyámtől 
2 Hát emlékszem én még arra? 
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magyarul végez-e?] Nu §tiu pe ungure^te.1 [Akkor elmondja ezeket románul, 
és a végén mondja a péntekít?] Da, da2, a végin. §i mai ales vinerea , 
péntekenként. Péntekeken. [...] Mikor mejek ki az erdobe, met hozok ágat, 
hogy tegyem bé a tűzbe, akkor es elvégzem. Meddig mejek ott ki. [...] Ennyi! 
Ennyit tudok magyarul. Tudtam én a Miatyánkot, az Üdvözlégy Máiját, de 
elfelejtettem. Nu mai §tiu.4 [...] (A szbbából az udvar felé tekingetve:) Nezem 
a gyermekeket, elmentek-e, me kacagnak le, mikor imádkozom magyarul. [...] 
Hajnali csillag... feljött a hajnah csillag. Vót egy deákunk a mondta reggel, 
de nem tudom, hogy mondta. 

68. 
Szakács Istvánné Jákob Lina, szűl. 1924. 
Tatros, 1992. jún. 30. 

AMüncheni Kódexben fennmaradt első magyar bibliafordítást 
ferencesek (mások szerint husziták) készítették a XV. században 
a moldvai Tatroson. Lévén, hogy az egyik legrégibb moldvai 
településről van szó, amelynek a nagy mérvű székely betelepe-
dés előtt is volt magyar lakossága, az imagyűjtést itt igyekeztem 
minél alaposabban végezni, ezért többször is visszatértem a 
faluba, és végigjártam a katolikus öregeket. Végül is csupán 
két archaikus imatöredékre bukkantam, de az egyik Onyestről 
származik. (1995. 94. szöv.) A másik töredék a szokásos pénteki 
ima egyik részlete, ami épp ott szakad félbe, ahol az első töredék 
kezdődik, egymás után sorakoztatva a .vala* ragrímre végződő 
sorokat. E rím megléte egyébként jelzi, hogy a két töredék 
semmiképp nem keletkezhetett a XVI. század után. 

68.1. Szent Péter, Szent Pál misét mondanak vala, 
Úrjézus Krisztus keresztfán vala, 
arany szent haját leeresztették vala, 

1 Magyarul nem tudok. 
2 igen, igen 
3 foleg péntekenként 
4 Nem tudom már. 
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arany szent szakállát szaggassák vala, 
tövis koronákval koronázzák vala, 
vas láncsákval feszegetik vala, 
onnat vér és víz foj vala. 
Szüve szomorodva, 
színye elváltozva. 
Isten megfizeti Szent Lukács és evangyelista, 
szüvemet megvigasztaltad, 
menj el, menj el az én teremtett hegyemre, 
hirdessed, 
ki ezt elmondja este lefektibe, 
reggel felkőtibe, 
bizonyval mondom, 
egy óra alatt átolviszem a pórgátoriom tüzin, áment. 

Édesapámtól tanultam. Onyesti vót. Édesanyám meghót, négyesztendős 
vótam. ... Bontotta a pujt1, s münköt tett le térgyre, s tanyitott. Minden 
reggel. Kicsikék vótunk. 

69. 
Bezsnár Ilona, szül 1934. 
Tatros, 1995. júl 5. 

69.1. Ma péntek, ugy van a napja, 
Krisztus menen kénjába, 
kénjánd esik esettye, 
öt méjséges méj sebje, 
nyuccs kezet, Bodogasszon, 
kibe készül az arany teplom, 
kijel aranyos, belől irgalmas, 
négy szegibe négy oltár... 
... oltáron egy levél ... 

1 kukoricát 
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[levélbe tizangyal?] 

levélbe tizangyal, 
menyországba csendittének, 
s az angyalok elmenének. ... 
... Szent Pál Szent Péterrel misét mond vala... 

Elfelejtettem, nem tudok többet 

70. 
Lupuj Lila (Rona), szül. 1912. 
Diószeg; 1995. júl. 5. 

A túlvilágra való készülődés meghatározza az idős és magá-
nyos öregasszony életének csaknem minden pillanatát. Ezt jelzi 
az is, hogy a saját temetéséhez szükséges kellékeket, ruhadara-
bokat gondosan, aprólékosan előkészítette. Sorra mutogatta 
nekem a szemfödélvásznat, a halott feje alá helyezendő 
vánkoskát, amit a meggyalult koporsó forgácsával töltenek majd 
meg, a koporsó letakarásához szükséges koporsógyócsot, az ajtó 
fölé és az ablakra kerülő gyászgyócsot, a temetési zászlókra 
felkötendő ruhákat, a halott felöltöztetéséhez szükséges ruha-
darabokat (gagya, kicsid ing, feteke bluz, nagy hosszu ingujjas, 
kendő, rokolya, bátiszta, azaz zsebkendő, amit a kezébe tesznek 
majd). Még a halottmosdatónak járó szappanról sem feledkezett 
meg. („Ez azé, aki megmos.") 

A Másik Vüág közelségében való élést mindenekelőtt az 
állandó ima fejezi ki, amivel a túlvüág szeDemlényeihez fordul. 
Nemcsak este és reggel vagy a nap más kiemelt pülanataiban 
imádkozik, hanem mondhatni folyamatos imában él. Románul 
és magyarul egyformán tud imádkozni. A magyar imákat 
tudatosan gyakorolja, végzi, azért, hogy ezeket se felejtse el. 
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Intenzív imavégzés természetesen csak akkor lehetséges, ha 
az ember gazdag imarepertoárral rendelkezik. A régi magyar 
liturgikus iniafüzérek ismerete és naponkénti elimádkozása 
azonban nem feltételezi archaikus imaszövegek ismeretét is. 
Különösen az írni-olvasni tudók, vagy a hivatalos liturgiával 
közelebbi kapcsolatban álló személyek körében - például a 
„deákok" (parasztkántorok) és utódaik, a harangozó és család-
tagjai stb. - gyakori eset, hogy gazdag imarepertoárjukban 
egyáltalán nincsenek apokrif szövegek. 

Az itt bemutatott imarepertoár liturgikus imaszövegekből, 
szentekhez intézett fohászokból és improvizatív, adott helyzetre 
alkalmazott imafelajánlásokból áll. Az imádságok funkciójával 
kapcsolatos vallomások és az imatanítás körülményeire való 
visszaemlékezések, ugyancsak értékes néprajzi közlések. 

Reggel és este egyformán a Miatyánkot, Udvözlégyet, Hiszek-
egyet, Gyónomot, Tízparancsolatot, Ötparancsolatot, Hét szentsé-
get, Hét fö bűnt és befejezésül a Töredelmességet végzi. Ezek 
után azonban nem archaikus szövegek következnek, hanem az 
imák felajánlása, amibe beépíti a mágikus bajelhárító imák 
néhány motívumát. 

Az imafüzér felajánlása: 

70.1. Ajállom ezt a keves imádságomot 
a Bódogságos Szizmárjám tisztelettyire, 
az ö áldott szent fijának, 
az Úrjézus Krisztusnák, 
kik megőrzöttek az éjjen 
- reggel mondom -, 
örözzenek meg a mai áldott szennap 
tüztöl, viztöl, 
hirtelen haláltól, 
kétségben eséstöl, 
ördögnek incselegetésitöl, 
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gonosz ember szándékjától! 
Édes Jézuskám, hálát adok, 
[hogy] eltőtöttem az éjjet, 
felvirjasztottál a mái napra, 
kérlek, légy velem, 
segéjj meg a mai áldott szennap, 
őrözz meg minden rossz gondtól, 
minden rossz gondolattól, 
minden szerencsétlenségtől, 
s mindazoktól, kivel bántlak téged, édes Jézuskám! 
Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek, áment 

Én a Miatyánktól kezdem, reggel es elmondom, este es elmondom. Most 
mondom rományul, de édesapámtól tanoltam magyarul. Akkor nem imád-
koztunk rományul, csak magyarul. [...] A nyócvanharmadik évembe vagyok, 
apámnál vótam lehet huszéves, de nem élt ő addig szegén, az Isten nyugossa 
meg, [míg én férjhezmentem]. De én akkortól még elhoztam, hogy ne felejsem 
el azkot se. Elimádkozom, szeretem. [...] így tanultam egy végbe! Mikor 
kicsike vótam, lejánka vótam, nem tudom vótam-e... tátám ma este 
megtanyitott a Miatyánkra, hónap este tanuljátok meg az Üdvözlégy Márját, 
osztá a Hiszekegyet, osztá a hét szentséget, a Gyónomot. Rendre. Rendre, 
rendre, rendre. S ha nem tanoltuk, pujszemre2 tett. Tanoljuk meg! Aki nem 
tanolja meg, ott ül! S akkor tanoltuk meg. 
Vót egy szomszédlejány, aszongya: „Mijen jó, nekem nincsen tátám, nem 
tanyitt imádkozni!w „Na, magad es üjj csak le ide! Nem mensz haza, tanojjad 
meg!" Há. Tanyitott. Mostohatátám vót, de erőst beléverte az eszembe, hogy 
én annyi üdő óta nem felejtem el. Sokszor elmondom magamba, hogy én mit 
tanoltam töllik, hogy én tudjam beszélni el. 

Az ember halál utáni sorsát a halottért felajánlott imák, a 
lelke üdvösségéért bemutatott szentmisék, a rászorulóknak 
juttatott adományok is befolyásolják. Mivel a katolikus teológia 
az életutat a halál bekövetkeztével nem tekinti lezártnak, az 
ember bizonyos mértékig felelős lesz halottai túlvilági sorsáért: 
1 édesapám 
2 kukoricaszemre 
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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, akkor 
szabadit az imádság. Tátám meg van halva, mámám, s osztán az idegenyekétt 
es, beléhozom az egésszet. Én nem nyugszom, csitilok1, imádkozom, de 
rományul. 

70.2. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, 
nyugudjanak békeségbe, az Urjézus szennevibe! 
Adj, Uram, örök nyugudalmat 
tátámnak, mámámnak, tesvéreimnek, 
gyermekemnek - met meg van kalval -, 
Istennek irgalmasságába, békeségbe nyugudjanak, áment 

Személyes védőszentjéhez, Szent üonához, gyakran szokott 
imával fordnlni, de csupán annyit tud róla, hogy „nagy szent 
volt", mert „feltalálta Jézus keresztjétw. 

70.3. Szent Hona, én neked szent nevedet hordozom, 
segéjj réjtam az Uristen előtt, 
hogy ezen a világon én imádkozom neked, 
a túlvílágon segéjj réjtam, hogy érjek oda, hol te vagy! 

Erőst szeretem ezket. [...] Nincs este s nincs nap, hogy én ezt ne mondjam 
el! Rományul mondom, de magyarul es meg tudom mondani: 

A Máriához intézett fohászok ugyancsak állandó részei a napi 
ájtatosságoknak. Ha csak teheti, elmegy a Mária-búcsúkra, 
Mária közbenjáró kegyelméért könyörögve. Egy iQúkorában 
Csíksomlyón megszenteltetett gyertyára minden búcsús út után 
egy-egy rovátkát vág, ezek jelzik, hogy eddig hússzor járt 
Csíksomlyóra és tízszer a bukovinai Cacicára. A „Diesértessék 
Szűzanya, Mária neve..." kezdetű csíksomlyói Mária-éneket 

1 olvasok 
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annyira kedveli, hogy napközben Máriához fohászkodva sűrűn 
énekelgeti. 

[Mária az édesanyánk nekünk.] Az, az. Szegén öregasszon vagyok, de nem 
busulok. Jó, hogy szeretem Máriát. Szeretem a Jóistenkét Máriával. Máriát 
annyit rikójtom! Nincs este, nincs reggel, hogy ne énekeljek, ne imádkozzak 
neki. Ott az ágyba. Ülök le s mondom. Szeretem. 

Szívéhez még Szent Antal személye áll különösen közel. 
Hozzá is nap mint nap imádkozik, és időnként előfordul az is, 
hogy szükséghelyzetben kérelemmel fordul hozzá. Négy olyan 
különleges imameghallgatásra emlékszik, amikor a csodatevő 
szent kivételesen nehéz helyzetben segítette meg. Két alkalom-
mal jelentősebb pénzösszeget szerzett vissza, aminek eltűnése 
családi békétlenséget is okozott. Egy harmadik esetben harminc 
kiló búzáját lopták el, és az imameghallgatás nyomán a tettes-
nek megdöglött a disznója, amire bevallotta tettét. Végül 
negyedszer a kölcsönkért majd letagadott „téglázóvas" (vasaló) 
hollétére derített fényt Volt olyan eset is, hogy az adatközlő kilenc 
kedden keresztül gyalog ment el a hét-nyolc küométernyi 
távolságra lévő Aknavásárra, hogy ott Szent Antaíhoz imád-
kozzon. 

Amire kértem, nekem mind megadta. Tudja, hány éve imádkozom Szent 
Antalnak? Az emberem meghalt huszonnégy éve, s huszonhat éve, hogy 
imádkozom neki. Nekem négyszer csinált csudát, minunát. [...] Én bizom 
beléje, met tudom, jó. Erőst jó. Nekem csinált jókot, s én nem tudom elkerülni 
őt sem este sem reggel, hogy ne imádkozzam neki. [Románul imádkozik 
hozzá?] Rományul. [...] Mikor felm'entem hezza [Aknavásárra], mondtam neki 
magyarul: 

70.4. Szent Antalkám, annyi jót tettél mindenkivel, 
sajnájj meg, Szent Antalkám, 
mutasd meg az igazságot, mutasd meg az erődöt! 
Tudom hogy erős vagy, 
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a Jóistenke a kezedbe adta a keménséget, 
hogy sok szegént, sok bénát segéjj, 
soknak enni adj, 
segéjj meg, sajnájj meg engemet es! 

Ijeneket mondok neki s ő meghallgassa. De a könnyek es jőnek! Ugy fojtak 
a könnyeim ki, hogy csorgó vót a főd hezza! Há. S mondom neki, s ő hallgassa 
meg. De nem lehet menni minden kicsiségétt. Elmensz egy ojan nagy dologétt, 
de ijen kicsiség még el kell tejjék es. 

71. 
Jancsika Katalin, szül 1901., Bahána 
Szőlőhegy, 1995. júl. 3. 

A Miatyánk, az Udvözlégy és a Hiszekegy elimádkozása után 
imáit a halottakért ajánlja, majd az imáról mint a Szenttel való 
találkozásról beszél: 

Egyedül kénlódom itt. S meddig a Jóistenke engedi, meddig a Jóistenke 
akaija. Sajnáljon meg a Jóistenke es, s vegye az én lelkecskémet es! A lelkemet 
vigye az országjába! A testem ott üjjön, mit akarnak, azt csinálnak vele! Na, 
mit tudjak esinálni? Vótak apóim, anyóim, elhótak a rókonjaim. Ne, a fijam 
el, a menyem el. Vejek elhótak, szomszédok mind el. Mikor idejöttem a 
huszonötbe ebbe a faluba... most senki nincs meg! Mind el vannak menve az 
idegeny országba. S én idemaradtam! [...] Minden lélekétt imádkozom, akik 
vótak itt. [...] Kilencvenötéves [vagyok]. Sok! E1 kell fáradj... ha letőteni! Vót 
jó es, s vót rossz es. Annyiból vót jó, idegeny faluból jöttem Bohánából ide, 
jó vót az emberem, de kicsitt élt. Negyven esztendőcskét éltünk együtt S 
most es minden éjjen álmodom! Örökké ennyi esztendőtől. [Mit álmodik?] 
Almodom, ahogy vótam, beszélgetünk. Máccor látom még lefeküve es. Má 
nem es tudom még miket, mikor ebredek fel, akkor felejtem el. [...] S letőt. 
Letőt ennyi sok szép esztendő. A hatvanötbe hót meg. A hatvanöttől többet 
vót rossz mind jó. (A falon a somlyói Mária képe van. Rámutatva kérdezem:) 
[Ő ki?] Mária! Minden este kérem: 

71.1. Benned bízom, Szüzanyám, 
rejád bizom a lelkemet! 
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Legyen gondod rejám, Bodogságos Szüzmárja, az utósó 
órámon, 
vezéreld a lelkecskémet az országotokba minél kónnyebben! 
Könyörögj a Jóistenkének, me nem vagy bünös lélek, 
a Jóisten meghallgassa a te könyörgésedet! 
S a Jóistenke ahhoz vegye el a lelkecskémet minél 
könnyebben, 
adjon nekem egy édes álmocskát, 
s aludjam el örökre, 
hogy a bünös testem hírt se kapjon, mikor elválassza tölle! 
Én Istenem, neked élek, neked halok, 
a teéd vagyok élvel es, s a teéd vagyok meghalval es! 
Isten velem, 
senki ellenem! 
Édus Krisztus, aki halottaiból feüámodott, 
félment mennybe, 
ül a Jóistenke mettett, 
jöjjön el, s törvényezzen el ingemet es, 
a lelkecskémet vigye el az országjába, 
a Jóistenkének adja a számába! 

Minden este ezket elmondom! [Milyen szép!] Nem vétkezem vele. Ennyit 
tudok, ennyit mondok. Ezket elvégzettem. Márjának es örökké. Azétt tettem 
oda. (ti. a Mária-képet) Megsikogatom örökké, vetek keresztet. Még vannak 
a fényképjeim es a tisztelendő úr adta őköt. (Mutogatja őket) Krisztus menen 
mennbe. Ezt es nezem, ezt es megsikogatom. Tartom az asztalon őköt 
Továresok! Baráttyaim. Micsinájjunk? Az udvarra nem tudok kimenni. 
Máccor napok tebiek el, hogy nem jő bé senki! Miháj kell béjőjjön immá, 
Szen' Miháj, más nem jő bé ide! [...] Elmondtam amennyországi beszédjeimet. 
Az éjjel jobban aluszom. 
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63. 
Laji Istvánné Bartók Anica, 1905-1996 
Újfalu, I. 1992. jún. 29., II. 1993 nyara 

I. 
72.1. Áldött hajnal! 

Szép piros hajnal! 
Kibe Márja nyuguvék, 
Urunk tölle születék, 
pokol töUe töreték. 
Evelen ostya Uristen, 
bizon Úrnak szent testye, 
rózsaliliomszál szép virág, 
kegyes Isten született, 
a mártírok reméUik, 
nyits kaput, Bodogasszony, 
méhessünk az Úrjézus Krisztusnak 
a szinye látogatására, ámment. 

72.2. Ma péntek, ugyanannak a napja, 
Krisztus mene kénjára, 
kénján esik esettye, 
öt méljséges nagy sebje. 
Nyuccs kezet, Bodogasszony, 
míbe készült az arantemplom, 
küjjel arannyos, belöl irgalmas, 
négy szegibe négy arankereszt, 
közepibe egy aranszék. 
Le van térve a Bódogságos Szépszüzmárja békellve1, 
keze felfogva. 
Lefekszem én ágyimba, 
minden testi koporsómba, 
álom ingem el ne nyomjon, 

1 Szövegromlás. Változatokban: „letérbékelve" 
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csalárd ingem meg ne csajjon, 
Jézus maga legyen velem. 
Az én házomba Szent Antal, 
négy szegibe négy angyal, 
közepibe egy ótár9 
egy ótáron egy levél, 
a levélbe tizangyal. 
Menyországba csenditének, 
az angyalok elmenének, 
aranmisét hallgatának. 
Szent Péter Szent Pállal misét mond vala, 
Krisztus urunk fán függ vala, 
leereszték az ő szent haját, 
az ö áldott szentséges szent ódalát 
vasláncsákval nyitogassák vala, 
kiből kifoj a drágalátos szentséges piros vér. 
Isten megfizesse, Lukács evángyelista, 
eljöttek szivem szomorodására, 
szinyem megvátozására. 
Menj el, menj el az én áktöm födömre1 

kérdezd meg az igéket, 
aki ezt elmondja este lefektibe, 
reggel felkötibe, 
mindenkor bár eccer, 
bizony bizonyomval mondom, 
harmadnap előtt megjelenem, 
egy órára átol fogom vinni a purgátoriom tüzin. 

Ez az! Ez az! ... Kicsi koromtól édesanyáméktól tanoltam, s most es üzöm . 
Péntek napokon imádkozom ezt. [Ezt utoljára mondták, a többi imádság után, 
ugye?] Ezt mü pénteken végzettük, mai cu seamá3 pénteken. Egyebkor es, 

1 Szövegromlás. Változatokban: „az én laktam földemre" 
2 végzem 
3 főleg 
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hogyne. Tudom ezt es, azt es, de rományul nem erősen tudok. Szükségem 
van nekem erre az imádságra, s másra es, met dolgozni nem erősen tudok. 
Met nekem a fél felemből az erő el van menve. [Most is minden nap elvégzi?] 
Pénteken, s amikor üdőm van, imádkozok, s akkor azt es elmondom, de nem 
örökké. [...] Az egyik a hajnah imádság, s a másik a pénteki. Ezt tanoltam 
az édesanyámtól, s ezt én nem hagyom, amíg a szememet béhunyom. Nem 
hagyom. 

II. 
[Kitől tanulta ezt, Anica néni?] Ezt én... vót egy régi deák, régi deák. S az 
Borzesten vót izé. Deák. Deák a szervicsba1. S osztá annak a gyermekei 
megtanulták tölle. S jártunk a marhákval a mezőn. S ezt ma es mondta, 
hónap es. Mégeccer mondd csak el! Mégeccer mondd csak el! S ameddig ott 
gyütögettem fel én es belőlle. [A deák gyermekeitől.] A deák gyermekeitől. 
Há. [Hogy hívták ezt a deákot?] Miska Istány. [Es borzesti volt?] Nem! Innét 
való vót, csak Borzesten vót deák, ott szervilt.2 Há. [Maga ezt most végzi-e?] 
Há hogyne! Há hogyne végzeném, amit eccer megtanoltam... s anyáméktól. 
Azt én tudom! [Még magyarul tud-e imádkozni így csángóson?] Még tudok, 
de kicsidenként jut eszembe, met vigyülök essze. Vigyülök essze, met az én 
fejem el van menve. [Hány éves tetszik lenni?] Én nyócvannyóc! Hát ez sok 
üdő. [...] [Kérem a Jóistent] bocsásson meg, met bünöss vagyok. Ki vagyunk 
ojanyok, mejikek nem vagyunk bünössek? 

73. 
Vas Andrásné Bullák Anica, szül. 1939. 
Újfalu, 1995. júl 3. 

A mintegy másfélezer főnyi lakossággal rendelkező Újfalu-
ban négy-öt rózsafüzértársulat működik. A társulati tagok 
jobbára románul mondják az imákat, de akadnak olyanok is 
- így az alábbi pénteki ima adatközlője is akik a rózsafüzér 
(vagy esetenként a tizedek) után archaikus imákat is elmon-
danak. 

1 a szolgálatban 
2 szolgált 
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73.1. En lefekszem én ágyimba, 
énfel (?) testi koporsómba, 
álom ingem el ne kapjon, 
csalárd ingem meg ne csajjon! 
Az én házamba Szent Antal, 
négy szegibe négy angyal, 
közepíbe szent ótár, 
ótár előtt aranykereszt, 
aranykereszt előtt Virág Ura. 
Úgy sír, úgy sír, 
könyökig könnybe, térgyig vérbe 
aranyszál haja le van ereszkedve. 
Odamene a Szent Lukács evángyélista, 
kérdi vala: Mér sírsz? 
Hogyne sírjak, 
mikor az én atyámtól ki vagyok rendelve, 
keresztfára feszitsenek, 
két lábamba egy vasszeget, 
két kezembe két vasszeget, 
tövisekvel koronázzanak, 
vas gárgyákval1 öklejjenek, 
vas rudakval csabbodjanak. 
Menj el, menj el feteke [föld] szinyire, 
hirdessed az én imádságaimot, 
aki ezt tudja elmondja, 
az áldott szent pénteken háromszor, 
reggel felkeltibe, este lefektibe, 
elmenen a mennyország ajtaját megnyiccsa 
bizony bizonyomra mondom, 
a purgátoriom tüzin átolviszi, áment. 

73.2. En kimenék én ajtimba, 
felnezék a magas mennybe, 

dárdákkal 



ott látom a szenteket, 
szentek előtt egy aranyszéket, 
kibe benne ül a Boldogságos Szépszüzmárja, 
ölibe tarcsa az ő szent fiját. 
Jaj, de szép templomot rakata, 
küjel aranyas, belöl irgalmas. 
Ki ezt tudja elmondja1 

az áldott szent pénteken háromszor 
reggel felkeltibe este lefektibe, 
elmenen a mennyország ajtaját megnyiccsa, 
bizony, bizony, 
a purgátoriom tüzin átolviszi, áment. 

73.3. Hajnal, hajnal, szép piros hajnal, 
kibe Márja nyuguvék, 
Krisztus urunk születék, 
s a mártérok örvendék. 
Eleveny isten2 virágszál, 
neked adom lelkemet, 
töüed várom vissza lelkemet az örök boldogságos (!), 
áment. 

73.4. Jézus, Márja, Szent Jözsef, 
nektek ajánlom szivemet és lelkemet! 
Jézus, Márja, Szent Jözsef, 
ájjatok mellettem végsö harcaimba! 
Jézus, Márja, Szent Jözsef, 
vegyétek békével testemet, lelkemet, áment! 

[Ezeket a magyar imádságokat kitől tanulta?] Edesanyámtól. Mikor kicsike 
vótam. S akkor én többet nem felejtettem el. [Egyebet még tanított-e, amit 
elfelejtett?] Hát ezeket a Miatyánkot, a Töredelmességet vettük rományul, 
met kellett áldozzunk, s akkor mind román könyveink vótak, s akkor fogtunk 
rományul tanulni. [Ezeket maga végzi-e most?] Pénteken es imádkozom s 

1 Az elobbi záradékot megismétli. 
2 Lehet, hogy szövegromlás. Változatokban: „eleuen ostya" 
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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... Tanácsolunk1 awal. [Amikor 
a harangszót meghallja, mit csinál akkor?] Imádkozom az Urangyalát 
románul. [Merre feié fordul, amikor a mezőn meghallja a harangszót? Amikor 
imádkozik.] A Nap felé. [...] [Szent Antalhoz szoktak-e imádkozni?] Igen, 
imádkozunk, mondjuk a Miatyánkot, az olvasót: 

73.5. Szent Antal érdemiből betegek gyógyulnak, 
fogságból és tengerből sokan szabadulnak. 

74. 
Özv. Jancsi Istvánné Elek Ilona, szül. 1921. 
Szitás, 1998. aug. 9. 

Az adatközlő a két falu - Szitás és Ujfalu - népi vallásos 
életének meghatározó személyisége. Búcsúkat vezet, rózsafüzér 
társulatot szervez, halott melletti virrasztókban imádkozik stb. 
Imarepertoárja rendkívül gazdag. Szokásos napi imái: Mi-
atyánk, Udvözlégy, Hiszekegy, Gyónom, Ttzparancs, Szeretetből 
indulat („Hiszem és vallom azon szent hitet..."), Reménségből 
indulat, Töredelmességből indulat), de kevés archaikus apokrif 
darabot tartalmaz. Utóbbiak közé sorolom az Istennek hív szent 
őrzőangyala... kezdetű esti imát és az imafüzér felajánlását 
(„Felajánlom testemet, lelkemet..."). 

74.1. Istennek hív szent őrzöangyala, 
ki münköt az Ur kegyességiből, 
bizattunk anyánk méhiből, 
látogass az éccoka, 
vezérejj és támogass, ámment. 

74.2. Uram Jézus Krisztus Márjacskám, 
felajánlom testemet, lelkemet, 

1 beszélgetünk 
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életemet, halúlomat, 
ezt a keves imádságomat 
a mái dicsőséges szent napnak a tiszteletire, 
Bódogságos Szépszüzmárja könyörgésire, 
lelkünknek üdvességire. 
Edes Jóistenkém, örözzön meg szerencsétlenségtöl, 
szomorúságtól, 
betegségtöl, 
tüztől, viztöl, 
hirtelen haláltól, 
gonosz ember szándékától, 
ördögnek csalárdságától, 
Isten haragjától, 
fődrengéstöl, 
háborutól, 
éhességtől, 
minden testi és lelki bajtól! 
Edes Jóistenkém bocsássa meg a mü büneinket, 
hallgassa meg a mü könyörgéseinket, 
és a mü kiájtásunk jussanak élejikbe, áment. 

75. 
Rotár Mária, 1928-1998 

Szitás, I. 1992. jún. 29., R 1995. jún. 29., 2Z7. 1998. jún. 1. 

I. E reggeli imádság, kurta imádság: 

75.1. Ó, édes mennyei atyám,1 / Ez éjjel te vigyáztál reám, / 
fogadd érte köszönetem, / magamot neked szentelem. / 
De kérlek, hogy a gonosztól / Ingem e napon es megóvj! 
/ Mit gondolok, beszélek vagy cselekszem, / áldd meg, 
kérlek! / Te vagy az én legjobb atyám, / minden jó tölled 

1 Nem archaikus szöveg. 
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jő rejám, / te es (?) és őrangyalom, / vigyázz rejám 
mindenkor! / Ó, Mária, édesanyám, / kérlek, legyen 
gondod rejám! / Ó, édes idvezítő Jézusom, / Szent 
sebeidbe zárkozom, / meljedből véred fojt értem, / 
lemosuljon az én vétkem! / Ó, Mária, imádkozzál értem 
a szent fiadnak, a mi urunk, / Jézus Krisztusnak, ámen. 

75.2. Oltalmad alá foljamodunk Istennek áldott szent anyja, 
Könyörgéseinket meg ne vesd a szükségünk üdejin, 
hanem őrizz és ótalmazz meg münköt a minden veszede-
lemtöl, 
mindenkor dücsörséges és áldott Szüz! 
Miasszonyunk! 
Mi közben járulónk! 
Mi szótszólónk! 
Engeszteld meg nekünk a szent fiadat! 
Ajájj münköt fiadnak, 
mutass bé münköt a szent fiadnak, 
most es, a hálálunk óráján es, ámment. 

Ezt én tanoltam édesanyámtól. Ő mindig magyarul imádkozott. Többet es 
tanultam, de ha elfelejtettem? Ennyi megmaradt az eszembe. [Hogy tanította 
imádkozni?] Hát úgy rendre, rendre. Betünként. Magyarul. Kicsidenként. 
Egy-egy kicsit mostan, egy-egy kicsit későbbecskén. [Letérdeltette?] Le, le! 
Letérgyeltünk! [És pujszemre térdeltették-e?] Igen! Pujszemre!1 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. [Történt-e olyan, hogy nem adtak enni?] 
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 le-
térgyelni. [És a felnőttek is letérdeltek?] De osztá má nem térgyeltünk, me 
közbe okosok vótunk. 

1 kukoricaszemre 
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II. 
[Mondja, hogy az olvasót először magyarul tanulta a szüleitől, s azután váltott 
át románra, s azután visszaváltott magyarra. Ez miért történt?] Én azétt ... 
hogy mintha... mintha jobban szeretem, jobban... nekem ugy tetszik, hogy 
jobban bé tudom mondani. Nekem ugy es tetszik, hogy még a Jóisten es 
jobban meghallgassa magyarul mind rományul. Met ugy szereti a szüvem, 
hogy magyarul mondjam. [Először magyarul mondta, mikor kicsike volt.] 
Mikor kicsi gyermek votam, én anyámtól ugy tanultam. [...] [Miért ajánlja 
Máriának a reggeli imáját?] Hát a Máriába bizakodom, met örökké, sokszor 
es, örökké a Máriának a segedelmit érzettem, s érzem fojton. Azétt, hogy én 
őt szeretem, s ő es látom, hogy ingem szeret. Bünös létemre, de szeret méges, 
met sokszor megsegétett, sokszor sokfajta nehezségből kisegétett, s akkor 
azétt én öt szeretem erőst, s érzem, hogy ő es szeret ingemet! Met ha ne 
szeretett vóna, én idáig most el lennék veszve! De érzettem a Szűzmáriának 
a... [Miben segített magának?] Hát sokféle fajta nehezségekbe vótam, s akkor 
én kértem, s imádkoztam hozzája, az Olvasót, s az imádságokot a micskét 
tudtam, s akkor én érzettem, hogy ő segétett meg ingemet. Sokfajta 
nehezségembe. [Ezt hogy köszöni meg neki?] Mind csak igy imádság áltol. 
Hát mikor aszondomhogy „0, Mária, bünösök menedéke, betegek gyógyitója, 
szomorak vigasztalója, keresztények segétsége, könyörögj érettünk!" akkor 
én ugy hiszem, hogy abba belészolgál minden fájta imádság s ajálás. Nagy 
bizodalmam van nekem a Szizmáriába! Jóanyám! Nem tudom megmondani, 
s nem tudom megköszönni a jóságát. A jóságjait amennyit én érzettem 
életemen keresztül Szizmárjától. Met könyörgött értem, s az ő könyörgésit 
meghallgatta az ö áldott Szentfia! S ingem megsegétettek! Segétnek! Eléfelé 
segétnek, s érzem a segedelmiket. Érzem! Érzem! Látom! Usmerem! Tudom! 
Az ő könyörgése hatalmas a Szentfia elött, s én azt meg tudtam üsmerni 
életemen keresztül. Mijen nehezségeken... vótak nekem... azokba majtig 
megüsmertem. S a Jóisten segedelmivel arra es kérem ezentul es, mig eccer 
az erőmöt s az eszemet meghaggya, én örökké tudjak imádkozni! A Jóisten 
mikor ingem arra választ, hogy meg kellene hajjak, akkor hajjak meg ugy, 
hogy ne vegyék el az eszemet, hogy tudjam ököt kérni, met bennik van minden 
bizodalmam. A Szüzmárjától én kérem azt es, hogy jó halálom legyen. 

III. 
Az „Ó édes mennyei atyám..." és az „Oltalmad alá foljamo-

dunk..." kezdetű imákat változatlanul mondja, majd így ajánlja 
el az imádságait: 
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75.3. Fogadd szívesen, ó Szeplőtelen Szűzanya, Mária, üdvöz-
légy, 
Buzgóságunkat, melet Isten dicsőségére 
Saját lelkünket, testünket hozzád bocsájtunk, 
Hogy kérjed értünk a szent fiadat, 
Hogy bocsássa meg a bűnjeinket, 
Vezessél bé minket az örök életbe, ámen. 
Ó, Uram, Jézus Krisztusom, 
felajánlom testemet, lelkemet, 
életemet, halálomat, 
ezt a keves imádságomat 
a Boldogságos Szép Szüz Máriának a tiszteletjire, 
az örözö angyalkámnak a tiszteletére, 
a mái nap szentjei tiszteletire, 
az összes mennyei szentek és angyalok tiszteletire, 
a lelkemnek üdvösségire. 
Édes Jézus Krisztusom, 

Boldogságos Szép Szűz Mária hallgassák meg a könyör-
gésemet, 
az én kiáltásom jusson eleikbe, ámen. 

Vallásos népénekeket és imádságokat tartalmazó kézírásos 
füzetében három archaikus imádságot, egy „pénteki" („Kimenék 
én nagypénteken reggel..."), egy reggeli („Hajnal, hajnal, ó, szép 
piros hajnal...") és egy apokrif Szent Antal-imát találtam. Az 
imaszövegek lejegyzője nem ismerte a magyar írásjeleket, 
feltűnő például, hogy a magyar é hangot többnyire e-vel, az e 
hangot pedig é-vel jelöli, az ö betű gyakran a hangot jelöl. Az 
imaszövegeket betűhű lejegyzésben és rekonstruált tájnyelvi 
olvasatban, központozás nélkül adom közre: 
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75.4. 
Nagv Pénteki 
Ki ménék én Nage 
Péntékén régél 
ötüm éléibe fel tékintek nap 
kélét féle latek eye kéék 
kaponacskat aban ül vala 
Asayeunk 
szuz Maria ödo mené 
sent lucaes 
evanyelista kerd mett 
sir mett sir 
Asoyeunk szuz Maria 
hoyene 
siriok hoye ne siriok 
én aldot 
sent lucacs evanyelista 
á zéén 
aldott sent fiom teiles 
harmad 
napio oda von. ne sireon ne 
sirion asoyeuk szuz Maria 
menyen ki teryeg verbé 
könekik küyebe met 
éle é ö aldot 
sent fiö kü mene 
asoyeuk szuz Maria teryeg 
verbe keyekig küyeube 
éle éöve a zo aldot 
sent fiio 

1 könnyben 

Nagy Pénteki 
Kimenék én Nagy 
Pénteken reggel 
ajtöm elejibe feltekinték nap-
kelet felé láték egy kerek 
káponacskát abban ül vala 
Asszonyunk 
szuz Maria oda méne 
szent lukács 
evangyélista kérdfi] métt 
sir métt sir 
Asszonyunk szűz Mária 
hojne 
sírjak hojne sírjak 
én aldott 
szent lukács évangyélista ha 
az én 
áldott szent fiam teljes 
harmad-
napja oda van. ne svrjon ne 
sírjon asszonyunk szűz Mária 
menjen ki térgyig vérbe 
könyökig küjübe1 met eléjö 
ő áldott 
szent fia kimene 
asszonyunk szuz Mária térjig 
verbe kenyekig küjübe 
elé jöve az ő áldott 
szent fija 
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hol voltal hol voltal hol voltál hol voltál 
én aldot én áldott 
sent fiarn hol voltam szent fiam hol voltam 
hol voltam hol voltam 
en aldot sent Ayeam én áldott szent Anyám 
jiidöknök kezikben zsidöknak kezikben 
vo§ loptka vas lapocká-
vol meg lapotkolok épet es val meglapockálá[na]k epét és 
mergét iinyéom adanoc mérget innyom adának 
á tevis koronat o feiben a tövis koronát a fej[em]be 
rakanok hainol hainol rakának hajnal hajnal 
ö sep ó szép 
piros homol a kiibe piros hajnal akibe 
Maria meg Mária meg-
gyéuvek urunk tölé suletek nyuguvék urunk tőle születék 
pokol töle toretek pokol töle töreték 
éber ö§yeo eleven ostya (?) 
ö zur Isten neked az ur Isten neked 
aialom te§temet ajánlom testemet 
lekemet1 uram lelkemet uram 
Izus Kristusom Jézus Krisztusom 
halakot odak ö te hálákat adok a te 
sent feseggednek szent felségednek 
öriz meg munket őrizz meg münket 
oltamaz meg oltalmazz meg 
munket méden gonostol münket minden gonosztól 
tüstül tüztől 
vistül a hirtelen halaltol viztől a hirtelen halaltól 
a gos a gonosz 
émber sandekeatol ördognek ember szándékátöl ördögnek 

1 Oldalt, a lapszélre írt egy kifelejtett sort, aminek - változatok alapján — itt lenne a 
helye: „telöled varom meden üdvességem" (= tőled várom minden üdvességem) 
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a csalasagötol1 edes Isusom 
agye égéseget mamanac 
tatanoc 
s ö zéges vilagnak 
serecst Beo 
aldast a hotaknak 
ork gyeugudamat 
boldog fel tamadast a ösesi 
meg hataknok 
Bekeseget 

a csalárdságától édes Jézusom 
adj egészséget mámának 
tátának2 

s az egész világnak 
szerencsét bö 
áldást a hótaknak 
örök nyugudalmat 
boldog feltámadást az összesi 
meghaltaknak 
Békességet 

75.5. 
O sent Antal imacsag 
Ayeo kerest csudak 
halai numurusag betegekek 
gyeugyeulnak hosos 
beteksebol 
Robok sobodulnök 
ö tenger mérok kerik 
neyerik ailoleak 
sok eveset a iosagik a 
Paduaba minden 
köseginek 
al indul a sent Antal mi 
harom tanacs Ayeahoz 
fiuhoz 
a sent lelek ur Istenhez 
o sent Antal mint kers mit 
kevans ébel a sok sep 

A szent Antal imádság 
Atya kereszt csudák 
haláli nyomorúság betegek 
gyógyulnak hosszas 
betegségböl 
rabok szabadulnak 
a tenger merők kérik 
nyerik ajánlják (?) 
sok elveszett a (?) jószágik a 
Páduába minden 
községiknek 

elirtdul a sent Antal mind? 
harom tanacs Atyához 
fiuhoz 
a szentlélek ur Istqnhez 
ó szent Antal mit kérsz mit 
kévánsz ebböl a sok szép 

1 A lapszélen: „a keceben oesestol" (= a kétségbe eséstől) 
2 édesanyámnak, édesapámnak 
3 mint 
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aiadkoibol én egyebet ne 
kerek kerem a Sent felsege 
met ki hézam foilomodik 
voi 
beteksegeb voi egyeb 
karolasmb 
a sent Antal meg adatik ez 
menyei ostol a tali 
magostol 
ez a sencseges pahar ugye 
be télesegyek mind a 
Kristus Izus sovo 
bii télsdik 
An 

76. 
Bartos Katalin, szül. 1940. 
Szitás, I. 1995. jún. 30., II. 1998. jún. 1. 

I. 
Az imák füzérszerű haszn^latának egyik sajátossága, hogy a 

szövegdarabokat nehezen tudják egyenként felidézni. 

[Amiket gyermekkorában tanult, ma is végzi?] Mondom, mondom. Este es, reggel 
es. Az úton menek a téjvel, s akkor es mondom. [Na, mondja el őket, ezeket a 
régebbieket.] „Ma péntek, annak es a napja..."2 [Hogy híyják ezt az imádságot?] 
A pénteki imádság, én ugy tudom. [És ezt mikor végzi?] Há mondom este es, 
mikor fekszem le, s reggel es. Ha menek az uton, akkor es, akármikor. [Reggelit 
vagy estit mást tude még?] Hát rományul tudom. [Olyat nem tud, hogy „Én 
felkelék én ágyamból, kimenék ajtóm elejibe..."?] Jaaaj, hát azt tudom, de az 
erőst hosszas, az \u"am vár a... [Mondja csak, mert nem olyan hosszú.] 

1 ajándékaiból? 
2 Ezt az imaszöveget egy korábbi, 1992-es gyűjtés eredményeként már közöltem: 

1995.95. szöv. 

ajándékokból1 én egyébet nem 
kerek kerem a Szent felsége 
met ki hezzám fojlamodik 
vaj 
betegségébe vaj egyéb 
káromlásomba 
ó szent Antal megadatik ez 
mennyei asztal a teli 
malaszttal 
ez a szentséges pohár úgy 
bételjesedjék mind a 
Krisztus Jézus szava 
bételjesedik 
Ammen 
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Hogy az esti imához jusson, elülről kezdi a teljes imafüzért. 
A Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy, Gyónom Uramisten... és 
Töredelmesség után eljut az „esti imá"-nak nevezett első archa-
ikus szövegig: 

76.1. Az Istennek a hiv szent örzöangyala, 
ki ingemet az úr kegyességiböl 
bizattam1 anyám méhiböl, 
az éjjeli világodval ma látogass, 
örözz, vigyázz, vezérejj s támogass! 

76.2. Én lefekszem én ágyomba, 
minden testi koporsómba, 
testem aluszik, lelkem nem aluszik! 
Angyal, örizz, Márja, nyugiccs! 
Isten, serkengess minden gonoszimból! 
Én kimenék én ajtómba, 
én felnezék magas mennybe s mennyországba, 
én ott látám szentségbe szent otár elött 
van egy aranyszék, 
kibe benne ül a Bodogságos Szépszüzmárecskám, 
öliben tartsa az ö áldott szencséges szent fiját. 
Uram Jézus Krisztuskám, 
be szép templomot rakatál, 
ki küjjel aranyas, belöl irgalmas. 
Ki ezt a szent imádságot elmondja 
este lefektyibe, reggel felkötibe, 
bizon bizonval mondom, megjelelem 
halála elött harmadnappal, 
és velem lesz porodicsomban, áment. 

76.3. Ajálom ezt az én keves imádságomat 
Bodogságos Szépszüzmárecskám tisztelettyire, 
mü lelkünk üdvességire. 

1 Nem tűnik szövegromlásnak. Több adatközlőnél ugyanígy. 
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Uram Jézus Krisztuskám 
őrözzön meg tűztől, víztől, hirtelen haláltól, 
marhakártól, 
gonosz ember szándékjától, 
ördögnek csalárdságától, 
kétségbeneséstöl, áment. 
Jézus, Márja, Szent József3 
esededdzél érettünk Krisztus elött mennybe, áment. 

[Kitől tanulta ezeket?] En az édesanyámtól. Tanyitott, mikor gyermekek 
vótunk. 

II. 
A gyűjtés során videofelvételen rögzítettem a „pénteki 

imát" („Ma péntek, annak es napja...") a liturgikus füzér 
darabjait, valamint az „Istennek a hív szent örzöangyala..." 
és az „Én lefekszem én ágyomba..." kezdetű apokrif imaszö-
vegeket. 

Ezeket az imádságokat minden nap elmondja, a liturgikus 
imaszövegeket románul is és magyarul is. Mind az édesanyjától 
tanulta őket, kicsi korában. Könnyen tanult, de emlékszik arra, 
hogy más gyerekeket „pujszemre" térdeltettek, ha nem akarták 
az imákat megtanulni. Az ő fia is „sejpes" volt, ezért nem tudta 
kimondani, hogy „te vagy áldott...", de ő addig térdepeltette, 
amíg megtanulta. 

77. 
Özv. Simon Istvánné Andorkó Katalin, szül. 1917. 
Onyest, 1995. aug. 10. 

Onyest városának régi magyar falurészében két idős adatköz-
lőt találtam, akik még ismertek magyar imaszövegeket. Az 
ötven-hetven közötti „fiatalabb" nemzedéktől egyetlen magyar 
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archaikus szöveget sem sikerült rögzítenem, legtöbben már a 
Miatyánk szövegét sem ismerik. 

Simon Istvánné mindent az édesanyjától tanult, nem emlék-
szik arra, hogy gyermekkorában a deák is tanította volna 
magyarul imádkozni. Esténként a Miatyánkot, Üdvözlégyet, 
Hiszekegyet és a Gyónomot magyarul végzi, de több magyar 
liturgikus imát vagy katekizmu§ szöveget nem tud, ezért ezek 
után elmond bizonyos templomban tanult román imákat is. Esti 
imavégzésének szerves részét képezi az „Én lefekszem én 
ágyamba..* kezdetű archaikus szöveg, valamint az „Ó, édes 
Istenem, hálát rebeg lelkem..." kezdetű közismert esti fohász. 
Reggelente az utóbbiak helyett a „Szívem első gondolata..." 
kezdetű reggeli imát és az Úrangyalát szokta végezni. Reggeli 
archaikus imákat nem ismer. 

77.1. Én lefekszem én ágyomba, 
minden testem koporsómba, 
lelkemet ajánlom angyalomnak kezibe, 
számlaltassék bé mennyei seregbe! 
Angyal, őrözz, Márja, nyugiss, 
Jézus, serkents fel pokoli álmomból, 
Sátán, menj el mellőllem, ne késérgess, 
van nékem fejem, fejem az Úrjézus Krisztus, 
éléáü hejettem, megfélel képembe! 
Uram Jézus Krisztus, légy vélünk, és ne hagyj el! 

Az uramval le vótunk ülve az ágy széjjire, s osztán én mondtam el. S osztán 
en tettem neki: „Sátány, menj el mellőlem!" (kacag) 

77.2. Dicsértessék Jézus, Józsep és Mária, 
Szent Jováki, Szent Anna, 
Isten előtt, világ előtt, nagy szentséges familia! 
Ha méltóztatnál házomba béjőni, 
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szüvembe szállásul, lelkembe lakásul, 
Tisztitsd ki szüvemet, gyógyitsd meg lelkemet, 
Asszonyunk Szépszüzmárja, Istennek szentanyja, 
imádkozzál érettünk bünösökétt 
most és halállunk óráján ámment!" 

Az uton es mondom, há hogyne. Lehet otthon nincs üdőm. [...] [Hány 
gyermeke van magának?] Vót nyóc, s maradott hat, mejikek megnősüitek. 
[...] [Ők tudják ezeket az imádságokat?] Igen, hogyne. [És végzik is?] Végzik. 
E1 vannak Izraelba kettő menve, négy van a temetőbe. Most értá-e? Két kicsíke, 
s kettő, mejik megszakasztotta a szüvemet most két esztendeje. Egy-egy 
ötvenháromévessek vótak. Elhitta őköt az Isten. [Betegségben haltak 
meg?] Az egyiknek szübaja vót, s a nagyobbnak levágták vót a karját 
Megütte a vonat, s leszakadott a karja. S abból kapott egy §oc nervos , s 
abból maradott. 

78. 
Özv. Andorkó Györgyiné Simon Anica, szül 1919. 
Onyest, 1995. aug. 10. 

Folyamatosan, rákérdezés nélkül mondja egymás után a 
hagyományos imafíizér darabjait, de általában már románul 
imádkozik. Noha bizonyos régi magyar imákat újabban román 
imaszövegekkel helyettesített, magyar imarepertoárja így is 
gazdag és egyedi. 

Hajnali ébredéskor már az ágyban mondani kezdi a rózsafü-
zért, románul. Az elvégzett imák felajánlását is románul végzi, 
ezért a felajánlás magyar szövegére már aHg emlékszik. 

Én amikor felkelek, aval kezdem, hogy mondom az olvasót. Mikor 
megebredek, azt kezdem hamarább. Imádkozom, elajánlom a hóttakétt, az 
elfelejtett lelkekétt, a porgátoriombéU lelkekétt. [...] Csak jusson eszembe met 
magyarul nem eppe tudom. Oláhul igen, de magának magyarul kell. Magyarul 
ennek előtte, mikor az én apám élt, máccor mondta: „Én ajánlom ezt a kicsi 

1 idegsokkot 
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immádságjaimot... (vontatottan, bizonytalanul) a Jézusétt, a ... Márjacskáétt, 
segéjjen meg a jóba, távoztassa a rosszat, ... Jóisten bocsássa bünjeiket..." 

Reggeli imáit a felkelés utáni mosakodáskor folytatja, amikoris 
egy fohászt majd egy ponyva ízű, de az archaikus imaszövegek 
szabályszerű záradékát tartahnazó imaszöveget mond: 

78.1. Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istenek, Amenl 
Dicsértessék a Jézuskának szenneve, (ez a sor csak a 
második elmondásban) 
s a Márjacskának es a szenneve legyen áldott! 
Aldott szent víz, mosd le nekem negyven napi bűnömöt, 
gerjeszd fel az én lelkemet, 
készülhessek a végső órámra! 
Bodogságos Szépszüzmárjacskám, aki hétszer leborultál, 
hétszer megepedtél, 
hétszer a szent véres verittékedvel izzadoztál, 
áldott szent fijadot a zsidók ellopták, 
magas keresztfára felfeszitették, 
szent vérit, szent lelkit érettünk kiontották! 
Feleli Bodogságos Szépszüzmárjacskám: 
Aki egyszer napjába rólla megemlékeddzik, 
fele bünje megbocsáttódik. 
Edes Jóistenem s én Krisztusom, 
én es elmondom, ahogy el tudom, 
bocsásd meg nekem es! 

A rituális mosakodás befejeztével liturgikus imák (Miatyánk, 
Üdvözlégy, Dicsöség, Hiszekegy, Gyónom, Tízparancs), majd archa-
ikus imaszövegek következnek. Voltaképpen két pénteki imát 
mond el, közülük a második töredékes. Az ima első sorait („Ma 
péntek...") csak az első elmondás során, a záradékot pedig („Ki 
pénteken ezt az imádságot...") csak a második elmondáskor teszi 
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hozzá a szöveghez. Ez abizonytalanság az ima fakultatív voltára 
utal, az ilyen szövegekre az egyéni imarepertoáron belül is 
feledés vár. 

78.2. Én kimenék arangyas vasárnapján, 
feltekinték a napkeletre, 
ott láték egy fejér kőkáponát, 
benne látám Asszonyunk Szépszüzmárját, 
szive szomorodván, 
szinye megvátozván. 
Odajöve Szent Lukács eváhgyelista, 
kérdé: Mért sírsz, asszonyunk Szépszüzmárja? 
Hogyne sírnék, Szent Lukács evángyelista, 
mikor teljes harmadnapja odavan az én áldott szent fijam? 
O, ne sírj, Asszonyunk Szépszüzmárja, 
menj ki ajtód elejibe, 
térgyig vérbe, 
könyökig könyübe, 
met eléjö a te áldott szent fijad. 
Kimene a Bodogságos Szépszüzmárjacskám az ajtója elejibe, 
térgyig vérbe, 
könyökig könyübe, 
hát eléjött az ö áldott szent fija! 
Kérdi: hol járál, én áldott szent fijam? 
Hójérok kezikbe, én áldott szent anyám, 
vas ostorokval, vas kescsükvel csapdosánák, 
bünös O)1 nyálakval töpdösének, 
véres kendezövel kendeztetének. 
Bizony bizonyval mondom, 
ki ezt az immádságot egy nap háromszor elmondja, 
pokol ajtója bétevődik, 

1 Változatokban: „büdös" 
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mennyország ajtója kinyittatódik. 
Beteg a test, kész a lélek, 
készen várja az örök boldogságot. 

78.3. Ma péntek, ugyanannak a napja,1 

Krisztus mene kénjára, 
kénján esék esettye, 
öt méjséges sebeje, 
kinék elveszett a drágalátos szent vére, ámmen. 
Nyits kaput, angyal, 
nyújcs kezet, Boldogasszon, 
megkészült az aran templom, 
kijjel arangyos, belőü irgalmas, 
négy szegibe négy aran kereszt, 
közepibe egy aranszék, 
benne van a Bodogságos Szépszüzmárjacska, 
letérgyepelvel, 
a keze felfogval könnyhullatására, ámmen. 
Ki pénteken ezt az immádságot egy nap háromszor 
elmondja,2 

úgy megüdvezül, 
mind Jézuska megüdvezült 
a szentkeresztfán, szentótárán, ámmen. 

Ezután három Úrangyala, három Dicsöség, majd a Már 
meguirradván éj után... kezdetű elnépiesedett középkori him-
nusz és a reggeli hálaadás következik: 

78.4. Ó, már megviradván éj után, 
kérjük Istent leborulván, 
minkét ezen a nap fárodván, 
bünben ne ejtsen a Sátán. 

1 Az első öt sort csak az első elmondás során mondja. 
2 Innen csak másodszor. 
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Ne hallgassék hurfulása (?)1, 
szemeinknek nyargalása, 
világ csufságát ne lássa! 
Mind a hó tiszták lehessünk, 
jóra huduljon (?jp testünk! 
Egy Isten töllünk áldassék, 
boldog éj rejánk következzék! 

78.5. Én Istenem hálákat adok Szentfelségednek 
hogy felvirrasztottál az mái napra, 
egésségvel magunkat, marhánkat, 
életünket, minden hezzánk tartozónkot. 
Orizz, ótalmazz szerencsétlenségtől, 
tüztől, viztől, 
hirtelen háláltól, 
rossz embernek szándékától, 
erdegnek incselkedésitől, 
mindenféle veszedelemtől, 
kétségben eséstőL 
Ments meg münköt uram ezektől! Ámmen. 

Az esti, elalvás előtti imarepertoár csaknem teljesen azonos 
a reggelivel. A tipikusan reggeli alkalomhoz kötődő szövegek 
elmaradnak, a reggeli himnusz helyett például az „Én lefekszem 
én ágyamba...* kezdetű archaikus szöveget mondja. 

Este mikor lefekszem, reggel, mikor felkelek, csak az az immádság. Mejiket 
mondom reggel, mondom este es. Csak amikor este fekszem le, egy képpen 
mondom, s reggel, mikor felkelek, még másképpen. 

1 Töredékes változat szövegromlással. Változatokban: „ne haühassék/hallatsszék 
dúl-fúlása." 

2 Szövegromlás: Jóra forduljon*. Hát mit jelent? Lehet, hogy a Jóistenke adja, hogy 
legyen jó. Én sem kérdettem. Ha tudtam lenne, hogy édesanyámot kikérdjem, hogy 
hogy mind lehet! Lehet, hogy nem még mondom jól. Igy tanyitottak ingem, s én es igy 
mondom, ahogy halUa maga es." 
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78.6. Én lefekszem én ágyomba, 
minden testi koporsómba, 
nyuguó testem elnyugugyék, 
a szivem el ne alugyék 
minden büntől eltávoddzék! 
Ingem az angyal őrizzen, 
szent keresztvel megjegyezzen 
Jézus maga velem legyen 
malasztnak a Jómárja, 
légy lelkem ótalmazója! 
Ó, szintelen (!) leján\ vigyázz es tovább, 
hogy a hitnek egyezségibe 
az órók boldogságba nyughassak ámmen. 

Mikor én lejánka vótam itt magyarul immádkoztak. A deák es magyarul 
immádkozott, az olvasótársaságot es magyarul mondták, a keresztutját... 
Mindenfélit. [Most van-e olvasótársulat?] Most nincs, most mindenki mondja 
magára. Vagy amikor a templomba vannak, ott elmondják az olvasót, de 
rományul. [...] 
Én tanultam édesapáméktól magyarul immádságot, de a rég vót [...] Ezt 
amikor lejánkák vótunk, s anyám dolgozott, s minket tanyitott immádságra, 
osztán örökké immádkoztam ezt a dolgot. [Kitől tanulta ezeket?] Én édes-
anyámtól. És édesapámtól az olvasót. [Hogy tanították a gyermekeket 
imádkozni?] Münköt letérgyeltettek. S ha sokan vótunk, nyóc gyermek vót, 
sokan vótunk> s édesanyám dógozott még valamit, ő nem térgyelt le velünk. 
S közbe tanyitott: „Ne, így mondjátok, így mondjátok." S ha nem hallta 
velamejiket, megszólított: „Há magad nem mondod? Há magad nem így, nem 
úgy?!w S édesapám tanyitott az olvasóra. Mikor mentünk az úton valamerre, 
mentünk takarni, vagy mentünk csokán2 vágni, vagy mentünk valamerre 
dolgozni gyalog, nem mentünk szekérvel, akkor mondtuk az olvasót. Kezdte 
el, s mondtuk. Az örvendetes olvasót es, a fájdolmas olvasót es, az egésszet 
mondta. Én nem tudtam megtanulni az egésszet, csak a fájdalmas olvasót 
tudom magyarul, a titkokat. [A titkok nem voltak leírva?] Őkeme, tátám ha 

1 JZz a Bódogságos Szépszüzmárja, gondolom. [...] Hát hogy vót Márjacska? Nem 
böesüüetes Uján vót?M 

2 kocsány 
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tudta, akkor ő mondta ugy. Hogy ő tanolta az édesapjáéktól. Én es most 
elmondok mindenfélét rományul. [Az olvasót végzi-e most?] Igen. Rományul 
végzem. [...] 
[Ezeket mind az édeasanyjától tanulta?] Mindenfélit! Még vannak, de a 
Töredelmességet, azokot elfelejtettem. Met hogy osztán nálunk a templomba 
oláhul mondták a miséket a papok s a deákok es mindenféle, a Töredelmes-
séget megtanotam oláhul. S még amit... az Otparancsot, azt sem tudom. [A 
hét főbűnt, a hét szentséget...] Nem tudom! Ugye mikor vele (ti. az 
édesapjával) mondtuk, akkor tudtam, de elfelejtettem. [Ő mondta ezeket?] 
Igen, hogyne. De mikor megnőttünk, vótak ezek a romány levelek, s akkor ő 
aszonta: „Na, én ennyire tudtalak tanyittani. Immá iskolát tanoltatok, s még 
tanoljatok rományull es!" [Maga hány osztályt végzett?] Én csak hármat. Nem 
sokat tanoltunk, ugye, met apáinknak marháik vótak, s johaik, s kellett 
menjünk velik. Ojan tanyittók vótak, mejikek tudták szeretni az italt. Még 
adott nekik egy darab turót, me esztenánk es vót, vágy adott egy éveg bort, 
egy korsó bort vaj valamit, s akkor tett átol [a másik osztályba]. (Kacag.) 

Amint a közlésből kiderül, minden monoton munkavégzés 
alkalmas volt arra, hogy a szülők a gyermekeket imára tanítsák: 

Nekünk vót a Kucsoron egy hektár fődünk. Egy hektár, nem tudom, hogy 
mondják magyarul. [Egy hektár, így.] Vót egy hektár fődünk, s amikor apám 
vetett zabot, vetett lucernát, s mikor ment ő kaszálni, s mük mentünk utánna, 
hántuk el a szénát, ott amit kaszált, s osztán azután mentünk takarni. S 
akkor vette az olvasót, s meddig kiértünk a Kucsurra, addig elmondtuk eccer 
az olvasót. Ha mondotta a fájdalmas olvasót, akkor mondotta, hogy: „Jédus, 
aki érettünk vért iddzadott." „Jédus, akit érettünk megostoroztak." „Jédus 
akit érettünk megkoronáztak.w „Jédus, aki érettünk keresztet hordozott." 
„Jédus, akit érettünk keresztre feszitettek." Ez az öt [titok] a fájdolmos 
olvasó[ban]. Gyermekecskék vótunk, s mentünk vele, met édesanyám örökké 
maradott otthon, met ugye sokan vótunk, kellett főzzön, kellett egyik-másikot 
ellásson otthon az életbe, s mük mentünk gyermekekül édesapámval, s osztán 
mondtuk örökké az olvasót. Ha mentünk a szöllők alá, vagy benn mind csak 
ebbe a felibe, ott es mind csak úgy. 

Az előző onyesti adatközlővel egybehangzóan azt vallja, hogy 
minden magyar imát a családban tanult. A régi Bertalan nevű 
deáktól, aki noha „magyarul énekelt, magyarul imádkozott 
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errefelé jó későig", nem tanult olyan imaszöveget, amit ma is 
fel tudna idézni. 

Emlékezete szerint közösségi alkalmakkor magyar archaikus 
imák Onyesten nem hangzottak el, de a halott melletti virrasz-
tókban régen a deák magyarul énekelt. Ma a virrasztóba a pap 
és a kántor is eljön, akik irányítják a románid történő imádko-
zást. Eltávozásuk után olvasómondás következik, ugyancsak 
románul. Ilyen szertartásrend keretében nincs lehetőség arra, 
hogy valaki magyar archaikus imát is végezhessen. 

79. 
Imre (szül. Vizitiu) Anna (Imbrea AnitaX szül. 1907. 
Vizánta, 1996. júl. 7. 

Gyermekkorában két nyelven tanították imádkozni. Azóta a 
magyar imák zömét elfelejtette, a liturgikus szövegek közül csak 
az Üdvözlégyet tudta elmondani. Ezenkívül ismer egy pénteki 
imát és egy reggeli fohászt. 

79.1. Én felkelék én álmombóll, 
kimosdodék bűneimből, 
kimenék az aranyos káponám elejibe, 
ott láték három angyalkát, 
küjjel arannyas, belől irgalmas. 
Közepébe Szépszüzmárija, 
feje lehajtván, 
a könyve úgy hullván. 
Odajöve Lukács evángyélist: 
Mért sírsz, mért sírsz, asszonyunk Szüzmárija? 
Hogyne sírjak, Lukács evángyélist, 
mikor az én áldott szent fijam 

1 Másodszori elmondásban: „én ágyomból" 
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három napja odavan! 
Ne sírj, ne sírj, Asszonyunk Szüzmárija, 
met eléjő a te áldott szent fijad 
térgyig vérbe s könyökig könyübe. 
Feltekinték napkeletre, 
ott látám az én áldott szent fijamot 
Hol vótál, édes fijam? 
Ne sírj, ne sírj, édesanyám, 
met a kegyetlen zsidók három nap kergettek, 
a harmadik napján megfogtak, 
kivittek a Kálvár hegyire, 
ahhoz (?) lophoz\ megköttek,2 

vas vesszökvel vesszözének, 
büdös nyálikval arcántöpdösének. 
Aki elmondja háromszor pénteken ezt az imádságot, 
a pokol ajtaja bétevődik, 
mennyország kinyittódik. 
Kész a lélek, 
vígan várják az angyalkák! 

[Maga mikor mondja ezt?] Pénteken kell. De minden nap elmondom. [Amikor 
reggel megébred, felkel, akkor imádkozik-e?] 

79.2. Isten fizesse a Jóistennek, 
hogy felvirjajsztott a mai áldott szennapra! 
adjon egésszéget s örözzön meg 
tüztől, víztöl, 
hirtelen haláltól, 
szégyentöl! 
Adjon a Jóistenke egészséget! 

1 kőoszlophoz, kősashoz 
2 Másodszor ehelyett: „a hargokval (?!) megkötének" 
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[Kitől tanulta ezt maga?] Kitol? Anyókámtól, bunikámtól1. [És hogy tanította 
imádkozni magukat?] Magyarul. Magyarul es, oláhul es. [Letérdeltették a 
gyerekeket?] Há. Há micsinájjanak? 

80. 
Gándea (Gönde?) Anica, szül. 1912. 
Vizánta, 1996. júl. 7. 

Béna, ágyhoz kötött öregasszony. Még gyermekkorából ismer 
néhány liturgikus imát (Miatyánk, Üdvözlégy, Gyónom, Hiszek-
egy), bár jobbára már csak töredékesen. A szövegek elmondá-
sának érdekessége, hogy külön-külön tagolva és hangsúlyozva 
mond minden egyes szót, mintha a szavak jelentését nem 
értené. Az ezután következő archaikus imát viszont már 
ritmikusan, értelemszerűen tagolja: 

80.1. Felkelék én az én ágyamból, 
kimosdék én a bűneimtől, 
kimenék az arany ajtó elejíbe, 
feltekinték napjőte felé. 
Ott láték egy fejér káponacskát, 
négy szegibe négy keresztfa, 
közepibe egy aranyszék, 
ott üle Jézus, szentséges szép Szüzmárija, 
fehér bátisztába2, s ugy sira. 
Odamene Szeni'JLukács kármenyista, 
s kérdé: 
Mé sírsz? Mé sírsz? 
Ó, mit kérdesz, mit kérdesz, 
mikor az én fijam harmadnapja 
el van foglalval a zsidóktól! 

1 nagymamámtól 
2 kendővel 
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Sinai hegyre kivivel, 
keresztre felfeszitvel, 
négy szegvel lekapcsolval, 
vas ostorokval megostorozval, 
büdös nyelvikvel letöpdösvel. 
Ne sírj, ne sírj, 
met a te szentséges áldott fijad eléjö! 
Kimene, látá az ő szentséges áldott fiját, 
eléjöve könyökig könnybe, térgyig vérbe. 
Bizony bizony szóval mondom, 
ki ezt az immádságot elmondja háromszor a napjába, 
és pénteken és szombaton, 
mennyország ajtaja kinyillik, 
pokol ajtaja bétevödik. 
Beteg a test, kész a lélek, 
az angyalok vigan várják, ámmen. 

[Maga minden nap elmondja ezt?] Minden nap. Máccor háromszor, máccor 
keccer... Há. Elmondom minden nap. [...] Ennyit tudok. Ennyit tudok 
magyarul. [Ezt az utolsó imádságot hogy hívják?] Pénteki immádság. [Mért 
hívják péntekinek?] Hát a Jóisten tudja. Igy tanyitottak, így mondom. [...] 
Ennek előtte a páternak a Gyónomot mondtuk, most nem aval gyónmik, 
hanem az Act de cáinta-val1. [...] Me îket tudom, mondom magyarul, s mejiket 
tudom, mondom olául. A rozárit es mondom olául. [...] Ennek előtte 
imádkoztunk csupa magyarul. Mindenféle imádság magyarul volt. 

81-82. 
Csobotár Margit (Ciobotar Margareta), szül. 1928. 
Sándor (szül. Bara) Uona (§andru Elena), szül. 1908. 
Vizánta, 1996. júl. 7. 

Ugyanazt a pénteki imádságot anya és lánya egyaránt elmond-
ta. A két szöveg között csupán annyi a különbség, hogy a 
1 bűnbánó imával 
2 rózsafüzért 
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fiatalabbik adatközlő változata két sorral teljesebb (lásd kiemel-
ve), ezért alább ezt közlöm. Noha mindketten ugyanattól a 
személytől, az édesanya anyjától tanulták a szöveget, a nagy 
fokú egyezés mégis meglepő, hiszen évtizedek óta külön-külön 
használják az imádságot. (A kihagyott két sor lehetett piilanat-
nyi tévesztés is.) Az átörökítés mechanikus jellege, a variálódás 
hiánya, a teljességre való törekvés a műfaj fontos tipológiai 
jellemzői. 

81*1. Én felkelék én ágyamból, 
kimosdám a bűneimből, 
kimenék az arannyos ajtó elejibe, 
feltekinték napkeletre. 
Ott látok egy szép káponát, 
küjjel irgalmas, belől kegyelmes, 
közepibe egy aranyszék, 
abba ül Szépszüzmárja, 
feje lehajtva s a könyve ugy csorga. 
Odament Lukács éványgelisten s megkérdi: 
Mé sírsz, mé sírsz, Szépszüzmárja? 
Ó, hogyne sirják, mikor odavan az én áldott szentséges 
fijam, 
harmadnapja nem tudok rólla! 
Ó ne sírj, ó ne sírj, 
met a tejéd áldott szentséges fijad hazajö 
térgyig vérbe s könyökig könnybe! 
Felkele a Szépszüzmárja, 
kimene az arannyos ajtója elejibe, 
feltekint napkeletre, 
lássa, az ö áldott szentséges fija ül térgyig vérbe s könyökig 
könnybe. 
Hol jártál, hol jártál, én áldott szentséges fijam? 
Ó, ne kérdezzen, ne csudálkozzon, én anyám, Márija, 
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met azok a kegyetlen zsidók két nap üdözének, 
harmadik napján megfogának, 
vas vesszővel vesszőzének, 
a vas ostorokval ostorozának, 
a büdös nyálikval arcámat töpdösték. 
O, én anyám, Mária, 
aki ezt az imádságot elmondja háromszor a napjába, 
pénteken és szombaton, 
a pokol ajtaja bétevetödik, 
a mennyország ajtaja kinyittatódik! 
Kész a lélek, beteg a test, , 
vigan várják az angyalok! 

Az ima hagyományozódásáról, mai használatáról az idősebbik 
adatközlő ezeket mondta: 

Vót egy matusám1, mámámnak a tesvére, az örökké mondta: „Tanóld meg 
fijam, tanóld meg fijam!" -S azoktól tanoltam. [Hány éves volt, amikor 
tanulta?] Hát vótam egy tízesztendős, tázenkettő es. [És most milyenkor végzi? 
Előbb elmondja a többit vagy ewel kezdi?] Mikor eszembe jut, reggel es 
végzem, este es végzem. Mág háromszor-néccer es elvégzem, ha eszembe jut. 
Eszembe jut, hogy ma péntek, na, akkor mondjam csak el. 

1 nagynéném 
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A MOLDVAIARCHAIKUS NÉPIIMÁK ÉLETTERE 





1. AZIMA CÉLJA, AZIMAVÉGZÉS HELYZETEI 

1.1. „Szüntelenül imádkozzatok!"1 

A vallásos ember számára a világban jelen lévő isteni erő 
természetes és magától értetődő adottság. A legigazabb, legva-
lóságosabb létezővel való kommunikáció az egyéni ima által 
valósul meg. A homo religiosus kötelességének érzi, hogy a 
kapcsolatfelvételt kezdeményezze, hiszen a transzcendens világ-
gal csak így élhet harmóniában. 

Tehát az élet metafizikai meghatározottságának felismerése 
az, ami minden imavégzés legáltalánosabb kerete. Az evilági és 
túlvilági lét Istentől való függésének érzete hozza létre az ima 
általi szakrális kommunikációt. Minél intenzívebb ez a vallásos 
érzés, minél inkább áthatja a személyiséget, annál intenzívebb 
módon nyüatkozik meg az imádkozási gyakorlatban. 

A hagyományos vüág embere közelebb érezte Istent önmagá-
hoz, és nemcsak az ünnepnapokban vagy az élet nagy pillana-
taiban foglalkozott a transzcendencia kérdésével, hanem a 

1 A tanulmányban idézett néprajzi gyűjtések utáni falunév és sorszám a kötetben 
szereplő adatközlőkre utal. Olykor olyan gyűjtéseket is felhasználok, amelyek nem 
kerültek be a jelen gyűjteménybe. Ilyen esetekben a település megnevezése után az 
adatközlő nevének kezdőbetűit adom meg. Ezek feloldása a következő: A.J. = Andor 
János, szül. 1914., Bogdánfalva; A.T.Á. = Ambrusné Tankó Agnes, szül. 1938., 
Gyimes, Ugrapa£aka; B.J. = Bordás János, szül. kb. 1935., Trunk ; B.J.K. = Bulai 
Jánosné Pál Katalin, szül. 1932., Bogdánfalva; B.M. = Benke Mátyás, szül. 1940., 
Gyoszény; G.J = Özv. Gál Jánosné Bernád Anica, 1909-1994., Újfalu (Szőlőhegy 
község); Gy.Gy = Özv. Gyurka Györgyné Bartos (Reskuj) Mária, szül. 1907., Bahána; 
Gy.P. = Gyurka Pálné Bogdán Margit, szül. 1924., Magyarfalu; I.J. = Istók János, 
idős férfi, Klézse; K.M. = Kecskés Mihályné, szül. 1916., Onyest; L.I. = László 
Istvánné Lackó Katalin, szül. 1931., Pusztina; M.J. = Márkus József, szül. 1947., 
Csík; M.J.-né = Márkus Józsefné Márkus Veronika, szül. 1948., Csík; M.P. = Mátyás 
Péterné Juzsi Ilona, szül. 1926., Pusztina; T.J. = Özv. Tamás Józsefné Mengerés 
Mária, szül. 1926., Csík; U.J. = Unguru (Dzsermán) Jánosné Elek-Anica, szül. 1938., 
Szőlőhegy 
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hétköznapokban is. Az isteni jelenlét az élet egészét áthatotta, 
ezért a hagyományos ember nem ismerte a szentnek és a 
profánnak azt a fajta szembeállítását, amihez a mai skizoid 
tudatú modern ember hozzászokott, és ennek megfelően hol 
emberi lényegéhez méltóan, hol pedig ezt megtagadva él. 

A szent és profán ilyetén - mai szemmel talán diffúznak is 
mondható, de valójában egészen természetes - egységének 
megfelelően a hagyományos ember a mindennapok élettevé-
kenysége közben is az isteni világgal tartott kapcsolatot, illetve 
másfelől természetesnek érezte azt is, hogy a szent térben, a 
szent időben profán módon viselkedik. Peter Burke ezt a fajta 
vallásos mentalitást középkorias gyökerűnek tartja, és a szent-
hez való meghitt viszonyként értékeli. Ugy véli, hogy a szent 
és profán szétválasztása, pontosabban a szent idő, szent tér, 
szent rítusok stb. profán elemektol történő megtisztítása a 
XVII-XVIII. században lezajlott vallási reform nyomán követ-
kezett be. (Burke 1991. 245-331.) 

Egészen természetes, hogy a moldvai csángók vallásos men-
talitásában középkorias elemeket találunk. A szenthez fűződő 
meghitt, emberközeli viszony egyik megnyilvánulásaként kell 
értékelnünk azt is, hogy sokan közülük ma is állandó imában 
élnek. Az állandó imádkozás a profán tér, idő, élethelyzet 
megszentelődésének egyik példája: 

„Há mondom este es, mikor fekszem le, s reggel es. Ha menek az uton, akkor 
es, akármikor." (Szitás, 63.) 
„Há mikor eszembe jő. Mikor kimejek, s fejem a tehent, akkor es mondom. 
Mikor mejek es, imádkozom." (Pusztina, 50.) 
„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, 73.) 
„Mikor mejek ki az erdőbe, met hozok ágat, hogy tegyem bé a tűzbe, akkor 
es elvégzem. Meddig mejek ott ki." (Szalánc, 67.) 
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„Regvel es, s este es. [...] Most es awal vótam, meddig bé nem mentem a kertbe." 
(ti. a beszélgetés megkezdése előtt imádkozott az udvaron) (Onyest, K.M.) 
„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 menení - Há mondom 

„Mondom, mondom. Este es, reggel es. Az úton menek a téjvel, s akkor es 
mondom." (Szitás, 63) 
„Háromcor e napba elmondom! Legkevesebb három rendet! Ne, itt van a 
nyakamba! [Ezt mikor tudja maga háromszor elmondani?] Minden közbe. Az 
uton es elmondom. (Férje hozzáteszi:) Az uton es. Nekem a kezemből nem 
esik ki. Há mi segit engem? Egy esfert (negyed) órába készen van! En 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, M.J.-né és M.J.) 

A napi tevékenység, munkavégzés közben tanították is az 
imádságokat, és ezt egyáltalán nem érezték a szent imák 
profanizálásának. Gyakran megesett az is, hogy a szülőknek 
nem lévén idejük együtt imádkozni a gyermekekkel, munkájuk 
végzése közben felügyelték, irányították ezek imádkozását: 

„Letérgyelt, mikor üdeje vót, de máccor, mikor nem vót üdeje, akkor csinálta 
a munkát, s münköt letett. Nem mind most, hogy nincs Isten. Soknak nincs 
Isten. Még keresztet sem vetnek sokan." (Onyest, K.M.) 
„Münköt letérgyeltettek. S ha sokan vótunk, nyóc gyermek vót, sokan vótunk, 
s édesanyám dógozott még valamit, ő nem térgyelt le velünk. S közbe 
tanyitott: ne, így mondjátok, így mondjátok. S ha nem hallta valamejiket, 
megszólított: - Há magad nem mondod? Há magad nem így, nem úgy?! - S 
édesapám tanyitott az olvasóra. Mikor mentünk az úton valamerre, mentünk 
takarni, vagy mentünk csokán vágni, vagy mentünk valamerre dolgozni 
gyalog, nem mentünk szekérvel, akkor mondtuk az olvasót. Kezdte el, s 
mondtuk. Az örvendetes olvasót es, a fájdolmas olvasót es, az egésszet 
mondta. (Onyest, 78.) 
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A mágány, az éjszakai ébrenlét órái még inkább alkalmasak 
arra, hogy a vallásos ember Isten közelségét keresse. Az 
ilyenkor történő imamondás sokak esetében teljesen automa-
tikus, évek hosszú során át begyakorlott és megerősített gesz-
tus. Az imaszövegek gyakran az álom és ébrenlét határán 
hangzanak el, még az imaszövegek elhangzásának nyelve is 
bizonytalan. 

„Ejjel es parcá, párcá (mintha, mintha) érzem hogy valaki minthá mozgat. S 
megebredek, s akkor veszem az olvasót, kelek fel, s immádkoddzom. Állok 
térgyre, s végzem." (Dormánfalva, 62.) 
„...peregtettem a rózsafüzért, rományul, rományul, hát hogy így tanoltam, 
de tudok magyarol es imádkozni, eccer-eccer azon veszem magam, hogy 
magyarol mondom, mintha belé szenderegnék..." (Klézse, I.J. - lásd: 
Ferenczés 1997. 78.) 

Az álomban megtanult imákról szóló adatközlői vallomások-
nak kétségkívül van pszichikai realitásuk: 

„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. Almába. Engem ő tanyitott" (Gyimes, A.T.Á. 
- lásd: 1995. 90-91.) 

1.2. Az imavégzés kiemelt helyzetei 

Az állandó imavégzés gyakorlata a modern profán ember előtt 
teljesen ismeretlen. Az imádkozási alkalmak a szekularizáció 
előrehaladtával csak bizonyos kiemelt időpontokhoz kapcsolód-
tak hozzá. A mindennapi élettevékenységét racionális módon 
szervező, de még bizonyos mértékig vallásos ember életében az 
imavégzés hosszabb-rövidebb időszakai vüágosan elváltak a 
profán tevékenység idejétől, s ha még egyáltalán maradtak üyen 
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szent időintervallumok, ezek többé-kevésbé elveszítették kap-
csolatukat a mindennapokkal. 

Mindezzel természetesen nem állíthatjuk azt, hogy a hagyo-
mányos ember ne ismerte volna az imavégzés kiemelt, rituali-
zált időszakait. Ellenkezőleg: a ritualizáltság foka bizonyos 
alkalmakkor nagyon magas volt, különösen akkor, ha az imád-
kozásra közösségi rítus keretében került sor. A fenti példák 
egyikére visszautalva: az édesanya házi munkája egyik szüne-
tében minden további nélkül letérdelhetett a csángó ház döngölt 
földpadlóján térden imádkozó gyermekei közé, és fel is állhatott 
onnan bármikor, anélkül, hogy a szent cselekményt profanizálta 
volna. Az imavégzésnek voltak kevésbé ritulizált, a mindennapi 
profán élettevékenységgel összekapcsolódó helyzetei is, ame-
lyek lényegileg nem különböztek a vallásos élmény megélésének 
ünnepi pillanataitól. 

A hagyományos világban az imavégzés kiemelt időszakai és 
helyzetei a következők voltak: reggeli ébredés és felkelés, a 
reggeli, déli és esti harangszó, az étkezés kezdete és befejezése, 
az éjszakai njrugalomra térés ideje. 

Ezek közül különösen fontos volt a nap kezdetét és végét 
megszentelő reggeli, illetve esti imádkozás. Ekkor, hacsak 
tehették, a könyv nélkül ismert egyéni imarepertoár egészét 
vagy annak jelentősebb részét elmondták. Az étkezésekhez 
keresztvetés és rövidebb fohász társult, a megszólaló harang 
hallatán pedig az Úrangyalát szokták végezni. 

A hagyományos módon történő imavégzés néhány eltűnő-
félben lévő archaikus gesztusa kétségkívül szimbolikus jelenté-
sű. Az imákat például mind a nyüt térben, mind pedig a szoba 
zárt terében jobbára arccal keletnek fordulva, rituális tisztálko-
dás után mondták. Természetesen vannak olyan adatok is, 
amelyek nem erről vallanak (pl. szentképek, házioltár előtti 
imádkozás, arccal a templom felé fordulás stb.), de ezek 
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voltaképpen nem cáfolják azt a tényt, hogy a keleti iránynak 
kitüntetett jelentősége van a népi vallásos tudatban. A keletre 
való tekintés például a napkultusszal függ össze, pontosabban 
az istenség és a Nap azonosságának érzetével magyarázható. 
Ez az archetipikus képzetkör nemcsak a magyar, hanem a vüág 
összes kultúrájában jelen van, és számos etnológiai példával 
igazolható. A Kelet mindenhol a szent kezdet, az örök erőforrás 
értelmét rejti magában.1 Az archaikus imák kezdő motívumai-
nak (pl. „kimosdódám bűneimbőr, „kimenék ajtóm elejibe", 
„feltekinték napkeletre" stb.) gyakran az imavégzés valóságos 
rítusai feleltethetők meg, vagyis a szöveg és a rítus ugyanazt a 
szimbolikus tartalmat fejezi ki. 

A kiemelt időpontokban történő imavégzés nagyfokú rituali-
záltsága újabban Moldvában is csökken. Előfordul, hogy már 
csak egy-egy keresztvetés utal olyan helyzetekre, amelyben 
régebb imák hangzottak el szakrális rítusok kíséretében (pl. 
étkezés, harangszó, a falu szakrális terének kiemelt pontjaival 
való érintkezés stb.). 

Az Istennel való, ima általi folyamatos kapcsolattartás álta-
lában nem valamüyen konkrét cél elérése érdekében történik. 
Imádkozni a hívő ember állandó kötelessége. 

„De mindenki* nem tudja, ugye, nem űzik, más nem szereti. De ugye eccer 
aki tudja... meg kell mondani met Istennek élünk. [Ezt az imádságot Krisztus 
hagyta?] Krisztus. Há. Ez az ő kénjaiból van. Ő hatta meg. Amikor 
felfeszitették a keresztre a tőkvel szúrkótták, s epés icetvel, az arra menen, 
keserűségvel itatták. Az ő kénjairól ő adta azt a példát a vüágnak." (Bahána, 
Gy.Gy.) 

Az imának olyan általános céljai vannak, melyek függetlenek 
az imádkozó személytől és az aktuális imahelyzettől. Az imád-

1 Erről a kérdésről esszéisztikus formában ugyan, de néprajzi tényeket is 
felsorakoztatva, nemrég már írtam. (Tánczos 1996. 98-101.) 
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kozás a vallásos ember számára pszichikai szükséglet, a lelki 
megnyugvás, általában az evilági békés, harmonikus élet 
záloga: 

„Azt mondta az én édesanyám, hogy ezt tanóld meg, met ez jó az életbe, 
mikor imádkozod. De mit mondjak? Mikor én imádkoztam s imádkozom, 
nekem örökké jó ez. [...] A templomba, ha nem harangozzák hamar bé, én 
az olvasót mondom. Még az uton es immádkozok, met nekem e van." (Szálka, 
63.) 
„Minél sokat tudsz imádkozni, annál jobb, annál könnyebb az életed. Amíg 
élek, folytatom az imádságot eléfelé." (Dormánfalva, 62.) 
„Há hogyne imádkoznám! Há osztán kell, me ha nem, hát a rossz elkapja a 
lelkedet! [S miért imádkozik?] A Szentlélek erősissen meg, s vigasztajjon 
meg! [Azért imádkozik, hogy itt a földön jól legyen?] Há. Békesség. Békesség 
fődön, családban. Két fijam minába (bányában), bányába dolgoznak. S a 
Jóisten térissen mindenkit a jóra. Bünösökétt es, rosszaknak megtérésikétt. 
Kereszteletlenek vannak! Eretici (eretnekek), ugy mondják rományul. Erej-
tettek, rejteződtek, ojanyok." (Csík, T.J.) 

A vallásos ember egységben látja az evilági és túlvilági életet. 
Egyfelől fél az élet után következő ismeretlentől, másfelől 
reménykedik az idő beteljesedésében. A kettősségből fakadó 
drámai feszültséget hivatott feloldani az állandó ima gyakorlata. 
Az ima kiemelkedő fontosságú a halál utáni létre való felkészü-
lésben: 

„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, U.J.); 
„Most ugye a szép imádságokot s a szép kéréseket elé kell venni, me nem 
tudjúk, 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, Gy.Gy.) 
„Az Úrjédus annyit szenvedett, az ő szenvedése átol adjon nekem es, hogy 
szenvedjek ezen a világon, ami van szenvednivalóm. Ne csapjon a túlvilágra, 
me nem tudom, mire mejek oda. S kérem a Jóistent, s ne, napról napra 
[javultam]. Ojan beteg vótam, ojan fojlásom vót, s elvette a Jómárja! Semmi 

251 



doktor nékül, semmi nékül megszabadultam tölle, nem fojlom, nem hurutok." 
(Dormánfalva, 62.) 

A katolikus teológia szerint az ima által cselekvőleg lehet 
beavatkozni az evilági és a túlvilági életbe. A halott lelkének 
sorsa sincs teológiailag lezárva, az üdvözülési folyamat előse-
gíthető. Ezért az egyik legfőbb keresztényi kötelesség az elfe-
lejtett lelkekért és a hozzátartozókért való imádkozás. A népi 
vallásos tudatban teljesen vüágosan él a katolikus kegyelemtan-
nak az a fajta értelmezése, miszerint az emberi akarat, amit az 
ima kifejez, az isteni kegyelemnek, akaratnak van alárendelőd-
ve, tehát az isteni szuverenitás nem csorbítható. Ennek megfe-
lelően az igazi keresztényi ima alapvető formája a kérés, a 
könyörgés. 

„Ha még élettye van, tériccse a jóra őszentvessége, ha pedig halálra való, 
akkor legyen az őszentvességinek az ő akarattya.w (Dormánfalva, 62.) 
„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, akkor 
szabadit az imádság. Tátám meg van halva, mámám, s osztán az idegenyekétt 
es, beléhozom az egésszet. Én nem nyugszom, csitüok (olvasok), imádkozom, 
de rományul.w (Diószeg, 70.) 

1.3. „Megadatik, ha kéri." Az ima mint mágia. 

A konkrét földi célok érdekében, többnyire szükséghelyzetek-
ben végzett imák ugyancsak igen gyakoriak. Az adatközlői 
vallomások, az imafelajánlások szövegei azt mutatják azonban, 
hogy az adott helyzetekre vonatkoztatott kérések egyszersmind 
kifejezik a keresztény ember általános életcéljait is. Másként 
fogalmazva: az istenséghez intézett konkrét kérések többnyire egy 
egyetemesebb, távlatosabb vallásos perspektívába ágyazódnak. 

Az ima céljának konkretizálódása nagyon sok esetben az 
istenséghez fűződő vallásos viszony átalakiüását is előidézi: a 
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kérelemre, könyörgésre alapuló vallásos viszonyban megjelen-
nek, sőt olykor elsődlegesekké válnak a mágikus kényszerítés 
mozzanatai. A népi vallásos szemlélet e tekintetben teljesen 
diffúz jellegű: nagyon nehezen tud különbséget tenni a vüág-
egyetem vallásos és mágikus felfogása között.1 (Zárójelben 
szólva: ezt a vüágos különbségtételt már csak azért sem 
követelhetjük meg tőle, mert maguk a teológusok is a liturgikus 
szertartások során nap mint nap élnek a mágia különböző 
formáival, és ez nem is lehet másként. Egy mágikus rítustól 
elvonatkoztatott „észvaüás" alapján nem lehetne megszervezni 
sem a kiütuszt, sem pedig az életet.) 

A továbbiakban figyeljük meg ennek a diffúz - egyidejűleg 
vallásos és mágikus szemléletnek néhány megnyüvánulását az 
imaszövegek, illetve az imavégzés gyakorlatában. 

a. A szükség- vagy kényszerhelyzetben Istenhez intézett 
megismételt imák, jóllehet olykor kifejezetten kérő jellegűnek 
tűnnek, mégis tartalmaznak mágikus elemet, sőt talán nem 
túlzunk, ha azt állítjuk, hogy a megvalósulás végül is mágikus 
alapon következik be. A nap mint nap, olykor éveken át végzett 
imák által kikényszeríthető a kívánt végkifejlet: az imavégzés 
nyomán meggyógyul a halálra vált beteg, a tolvaj visszaadja az 
ellopott tárgyat, a háború veszedelmeiből hazatér az édesapa. 
A hit abban, hogy az ima segít a földi bajokon, nem tisztán 
vallásos természetű. 

,Met az emberem [odavolt a háborúba]. Kilenc hónapot nem tudtam rólla. 
Mondták itt hót meg, ott látták a keresztet, túl látták a kalapját. Csak 
sírattam. Hat gyermekvel elmaradtam, mondom, micsinálok én? Mind aprók! 
S aszonta a tásztelendő úr: - Mikor tudsz jőni a templomba, jősz, s amikor 
nem, mensz az úton, s immádkozzál. Kám (inkább) azt keresd, hogy légy 

1 A mágikus, vallásos és mágikus vaUásos viszonyról összefoglalóan írt Pócs Éva a 
Magyar rúolvosások című két kötetes monografikus munkájának bevezetőjében (Pócs 
1985-86), valamint több tanulmányában (pl. Pócs 1984, 1986) 
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egyedül. Immádkozzál, s kérjed a Jóistent, met a Jóistennek gondja van. -
S maga hiszi, hogy annyit odavót s egy kártus (golyó) meg nem sértette őtöt?! 
Ő es csudálkozott, hogy hétszer vátották ki, a regiment elhullott, s ők vagy 
hárman megmaradtak." (Dormánfalva, 62) 
„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 (megmutatja), hogy a vót-e, vaj nem! 
Csiál egy szemnot (jelet) nekije. Vaj elvágja egy ujját ... Csiál egy szemnot, 
igy ne! Nekem elvágták e káucsukomot e bicsiklétának (a kerékpár gumiab-
roncsát), 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! (Nem igaz, nem 
lehet.) - Ha nem való, akkor vágja el az ejémet! - De itt tiszta kell legyen! 
Tiszta kell legyen! Nem lehet, hogy elvégye másnak e dolgát, nem lehet 
semmit. Me ha elvettem valakitől, akkor nem valabil (nem érvényes). De ha 
nem vettem el senkitől, akkor szigur (bizonyos) 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. Fárá (anélkül) hogy tudjam én, hogy valami ... 
Imátkozzom! Igaz, hogy ha csinált valakinek valamit vaj valami, ha ellopott 
valamit vaj valami, akkor nem való." (Trunk, B.J.) 

b. A mágikus funkció olykor kifejezetten az archaikus ima-
szövegekhez kapcsolódik. Elég elolvasni a védekező-bajelhárító 
ún. „esti" imádságokat, hogy belássuk: az imák defenzív funk-
ciója a szöveges mágia révén valósul meg. Az ima elvégzője a 
mágikus védettség jegyeivel veszi körül az éjszakai nyugalomra 
térő, tehát az öntudatlanság veszélyeztetett állapotába kerülő 
emberi testet, az emberi hajlékot, a haldokló távozni készülő 
lelkét: 

„Kerüld, Jézosz, házomot, / állj meg ez ajtomba, / z apósztolok a zablakamba, 
/ szent kereszt e fejemnél, / szent kennyic (kenet) e száomba, / Isztennek a 
nyugodalma az én testyembe." (Jugán, 5.) 
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Maga az imaszöveg vagy az imádkozás (keresztvetés) állapota 
is mágikus védettséget eredményez: 

„Ezt édesapámnak az anyjától [tanultam]. 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-Pusztina, 51.) 
„Lefekszem, iszom egy kicsi vizet, ott imádkozom, míg eljő az álom, még 
aluszom egy órát... Sze nem félek! Van itt egy vádána (özvegy) asszon, egy 
öt esztendövel küsszebb. Az ugy fél! Ne félj, hát az Iszten mindenütt megkap! 
Ezeren legyenek a házba isz, sz tégedet visz ugyisz. (Kacag.) Békócsolom az 
ajtót, hogy vajegy részeg bolond bé ne botorkáddzék sz zergesszen. [Mikor 
jő a nagyüdő, imádkozik-e olyankor?] Egy Tatál nostrut (Miatyánkot). Én nem 
félek akkor esz! Hát ha ugy van, akkor ugyesz, akkor vége! Neked hogy ki 
van mérve, azon nem lehet vátoztatni. Meg kell halj!" (Trunk, 20.) 

A kérdés néprajzi szakirodalma bőven szól arról is, hogy a 
krisztusi szenvedéstörténetet megjelenítő ún. „pénteki" imád-
ságok különös erejének titka szintén mágikus természetű, 
ugyanis az imitatio Christi minden formájának - például 
keresztútjárásnak, az önostorozásnak, esetünkben a passió 
verbális felidézésének és átélésének - kényszerítő hatása van: 
az imádkozó cserében kegyelmeket nyer az Úristen előtt. A 
pénteki imák záradékai kifejezetten szerződésszerűek. (Lásd: 
Erdélyi 1976, 1988, 1991.) 

A krisztusi kínszenvedésre való emlékezés miatt a „pénteki" 
imákat „nagy imádságoknak,,, tehát különös mágikus erővel 
rendelkező szövegeknek tartják. Sok adat szól amellett, hogy 
haldokló mellett imádkozták őket, hiszen az imamondás révén 
segíteni lehet a lélek útját, meg lehet szüntetni a haldokló 
szenvedéseit: 

„Vótak betegek halálra. Nem tudtak halni meg. Jöttek, s könyörgöttek, 
menjünk s segéjjünk. Kerestem öt-hat fejérnépet, hájde, menjünk egy kicsitt 
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imádkozzunk ott. Elvégeztük az olvasót, s akkor ajáltuk a Boldogságos 
Szépszüzmárjának, a Páduai Szent Antalnak s a Jézus Szent Szüvinek, hogy 
ha még élettye van, tériccse a jóra őszentvessége, ha pedig halálra való, akkor 
legyen az őszentvességinek az ő akarattya. Más, nem tőt belé két óra, három, 
hót belé. Más még ment egy napot, kettőt, s még mentünk vajeccer, s akkor 
esment." (Dormánfalua, 62.) 
„Ezt mondják a betegeknek, mikor kész, hogy hajjanak meg! Hogy mondjam 
na? Rományul: ultima rugáciune (az utolsó ima). [...] Akkor válasszék el: vaj 
megélik, vaj menyen el. Vergőd a halálval, s nehez tölle, s akkor ez az imádság 
lágyitsa el. Válójsza el: vaj maradik, vaj menyen. Ez a kettő. [...] E nagy 
imádság! Hogy meg kell imádkójzad cu putere, cu cáintá, cu toatá inima 
(erővel, bűnbánattal, teljes szíveddel)!1' (Kalugarén, 24.) 
„Mikor beteg az ember, valaki. Halnivaló. Akkor használ ez erőszt ... Itt vót 
egy szomszédom tyiár (éppen). Odamentünk, hogy tarcsuk a gyortyáit. Sz 
ugy kínlódott! Én elmondtam ... Letérbültem, sz elmondtuk ott. Csokorba. 
Még tanyittam a mászikokot isz. Sz készőbbre osztá csak meghót. De 
mondták, hogy erőszt használ egy betegnek, mikor mondják. Erőszt használ 
ez az imádság! ... Megkönnyebbedett ő attól a nehésszégtől, amibe vót. A 
betegszégtől. Sz máccor meghót mindját... A beteg mellett egyszer imádkozni 
fogtunk. Ő nem birt beszélni, csak intett, hogy erősszen jóleszik. S elmondtam 
nagyon (hangosan, fennhangon) ezt a pénteki imádságot Sz készőbben csak 
béhunta szemeit, sz gátá (és kész). Addig uljan nehezen herkegett, menden, 
de mikor ezt az imádságot elmondtam, csak lecsillapodott Gátá. Isten 
nyugissza meg, meghót." (Bogdánfalva, B.J.K.) 

Az ún. „pénteki imádságok" vagy a mágikus defenzív elemeket 
tartalmazó „haló imádságokw (ilyen például a pusztinai „Koro-
námnak három ága..." kezdetű ima; lásd: 45.5., 47.2., 50.25.) a 
hagyományos világban virrasztókban, temetéseken is elhang-
zottak. Mára használatuk nagyon ritka, véletlenszerű. 

„Eccer tyár (éppen) nagypénteken halt meg valaki, húsétok jöttek. [...] S én 
ezt ott elmondtam nagypénteken annál a halottnál. De ezt senki nem tudta 
vót, amennyin ott vótak! Pénteki imádság vót, s nagypénteken mondtam, 
ugye. Hát azok ott mind megijedtek, hogy mit mondok én. Mondom, há ma 
nagypéntek van, s ő meg van halva, s én elmondom, ha szeretik, ha nem 
szeretik. Jaj, azután osztán azok mennyit csudálkoztak, s örvendeztek. Ők 
nem hallták. Se öreg emberek, se asszonyok. [...] S én elmondtam ugye 

256 



Ferinél, mikor ő a nyújtópadon vót, s osztán megmondta a felesége: „Jaj, 
mijen szépen elmondta a zsoltároddzást az én emberemnél!" (Bahána, Gy.Gy.) 

A nagy erő, hathatósság képzete más archaikus imákhoz is 
társul. A Szent Borbála-imát (lásd: 2.2., 3.1., 15.2., 17.1., 19.1., 
22.2., 25.2., 26.2. szöv.) egyes adatközlők ugyancsak „haló 
imádságnak" tekintik, amiben egy középkori vallásos képzet 
nyoma őrződött meg. Szent Borbála valaha a jó halál legtisztel-
tebb védőszentje volt. (Erről lásd: Bálint 1977. I. 22.) A Szent 
Margit-ima flásd: 44.3. és 45.6. szöv.) erejét valószínűleg az 
adja, hogy benne megjelenik az aranymedencében Krisztus 
vérét hordozó szűz motívuma. Az anyaszentegyházat jelképező 
szűzleány, aki a Szent Grált hordozza, az egyik legerősebb 
bajelhárító jelkép. (Erdélyi 1976. 162-167.; Bozóky 1972) 

c. Archaikus vagy liturgikus imák egyértelműen mágikus 
funkcióban, hiedelemcselekmények szöveges részeként is meg-
jelenhetnek. Ilyen esetben szerepük ugyanaz, mint a ráolvasásoké. 
A szenesvízvetés, ólomöntés, a betegségdémon fémeszközökkel 
való megtámadása stb. közben gyakran hangzanak el liturgikus 
eredetű imák (többnyire Miatyánk), fohászok, de gyakran népi 
apokrif imaszövegek is. A folklórkutató üyen esetekben mágiá-
ról beszél, de maguk a mágikus cselekmények elvégzői ambiva-
lensen viszonyulnak ezekhez a gyógyító eljárásokhoz. Egyfelől 
tudatában vannak annak, hogy az egyház által kifogásolható 
tevékenységet űznek (meg is gyónják a papnak), másfelől úgy 
érzik, hogy ez a tevékenység nem áll szemben a keresztény 
értékrenddel, és semmi köze az ördögi praktikákhoz. A düem-
mát gyakran egy-egy tényleges veszélyhelyzet szokta feloldani: 
krízishelyzetekben a mágikus céllal végzett cselekményeket, a 
megfelelő imák kíséretében igenis el kell végezni. 

„A pap nem hagyja, aszondja, ne máj vessek szenet. [Maga meggyónja ezt 
neki?] Meeeg! Há hogy? Há vétek! Métt ótod a szenet belé? Aszondja, ne máj 
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vessek. De hát ha veszik a kannát (csészét), s jőnek bé, hogy a gyermek hal meg, 
akkor magad hagyjad, hajjon meg?! Há nekem egy nepótkám (unokám) meghót 
igizésből! Meg biza! Három hetüs vót. Megigizték: - Jaj, be szép gyerek, be szép 
gyerek! - S meghót. Ejjel meghót, nem vót merre vijék." (Degettes, 65.) 
„Ej, osztán megmondtam a papnak, hogy: - Ne, én vetek vizet. - 0 aszondja: 
- Hogy? Hogy immádkozol? - Mondom: - így! - Ahogy magának most 
iminádkoztam. - Jó - aszondja jó. Hát valakit számot tudsz-e adni, akit 
meghoztál? - Hát hogyne tudjak számba adni, hát nem es tüdom megolvasni 
hányat! - mondom. [...] - Na - aszondja -, ezt szabad. Azt gondoltam, hogy 
egyeb mesterség. - Nem - mondom -, nem kell nekem egyeb mesterség, ezt 
es csak nénkótól tanoltam. Nagymámámtól." (Dormánfalva, 62.) 

2. AZIMA MINT RITUALIZÁLT SZÖVEG 

2.1. A szöveg mint rítus 

Az ima, noha nyelvi természetű megnyilatkozásnak tűnik, 
nem függetleníthető attól a funkciótól, amit betölt. A funkció 
alapján az imavégzést egyszerű rítusnak is felfoghatjuk, aminek 
jelentése nem szükségszerűen esik egybe az imaszöveg szó 
szérinti jelentésével. Mint láttuk, egy egyszerű Miatyánk is szert 
tehet mágikus funkcióra, vagy fordított esetben a védekező-baj-
elhárító, tehát tipikusan mágikus tartalmú, imákat is lehet úgy 
imádkozni, hogy közben az ima végzője nem is gondol a szöveg 
konkrét mágikus tartalmára, pusztán kegyes lelki gyakorlatként 
fogva fel a szövegmondás tényét. 

Az imamondás voltaképpen rítus, és a fentebb tárgyalt 
funkcióit a rítus helyes elvégzése révén tölti be. A beszélt nyelv 
fogalomalkotó képessége, fogalomközvetítő kommunikatív funk-
ciója az ima esetében háttérbe kerül, mellékessé válik. Az 
archaikus imaszövegek jelképeinek zömét az imák végzői nem 
értik, félreértik, de nem is nagyon törekednek arra, hogy 
mégértsék őket: 
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„Há igen, me mük ugye lefogtuk (megtanultuk) édesanyámtól a szókot, ki 
tudja még ő es hogy fogta le mástól, s igy most nem találnak meg a szók. 
[...] Mü nem ércsük annyira, csak megtanoltuk, s mondjuk. Nem tudjuk, hogy 
mire menyen, de én rosszat nem mondok, a Szent Atya tudja, mit kérek." 
(Magyarfalu, 31.) 

A szövegromlásokat többnyire nem is igyekeznek „értelmesí-
teniw, az „így tanultam, így mondomw-típusú érvelések egészen 
gyakoriak. Voltaképpen nem is annyira a szövegek megértése, 
mint inkább maga a megfelelően végzett szövegmondás (rítus) 
és az emögött jelen lévő szándék, vallásos érzés a fontos. 
Szövegromlások leggyakrabban a himnuszfordításokban (pl. 
Már megvirradván éj utári) és kevésbé ismert, illetve teológiai 
okfejtéseket tartalmazó liturgikus szövegekben (Töredelmesség, 
Hiszekegy stb.) szoktak előfordulni, de gyakoriak az archaikus 
népi imákban is. 

A vallásos rituális nyelvi szövegek a hagyományos kultúrák-
ban valójában nem fogalmi nyelvként funkcionálnak, hanem 
inkább a rituális szavak erejébe vetetthitre alapozódnak. Ennek 
megfelelően egyes etnológiai nyelvelméletek a nyelv pragmati-
kai funkcióját állítják a vizsgálat középpontjába, tehát úgy 
tekintik a nyelvet, mint olyan kifejezőeszközt, ami nem annyira 
gondolatok kifejezésére, hanem inkább gyakorlati hatások el-
érésére szolgál. Az egyik első etnológus, aki a rítusok verbális 
elemeit már a két világháború között is rítusként kezelte, 
Bronislaw Malinowski volt, és a későbbi irodalom is újra és 
újra kihangsúlyozza a nyelvi szövegek rituális funkcióját. E. 
Leach például 1966-ban ezt írta: „Nem úgy van, hogy a szó 
és a rítus két különböző dolog. A szavak kimondása önma-
gában rítus.,,1 

1 A kérdés antropológiai és nyelvfilozófiai nemzetközi irodalmát összefoglalja Lovász 
Irén kandidátusi értekezésének „A rituális nyelvhasználat performatív 
megközelítése" című fejezete. Lásd: Lovász 1994. 
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A legteljesebb mértékben ritualizáltaknak azok az imaszöve-
gek tekinthetők, amelyek teljes mértékben elveszítették fogalmi 
megfelelésüket, vagyis amelyeket már csak a rituális-mágikus 
funkció éltet. Jól példázzák ezt a jelenséget a teljesen elromá-
nosodott adatközlőktől felvett magyar nyelvű archaikus imaszö-
vegek Qásd: 1. és 19. adatközlők), de ide sorolhatjuk a népi 
körökben megőrzött latin nyelvű egyházi ima- és énektöredéke-
ket is. A ritualizált szövegről szóló taniümányában Péntek 
János nem egyszerűen valamely rítushoz kapcsolódó, azt kísérő 
szöveges megnyüvánulást ért, hanem - ennél tágabb értelem-
ben - olyan szövegdarabokat, melyek önmagukban is rituális 
funkciót töltenek be, és a maguk teljességében bizonyulnak 
rendkívül tartósaknak a hagyományozódás folyamatában. (Pén-
tek 1997. 329.) 

Mivel archaikus imaszövegeket - a liturgikus imáktól eltérően 
- nem lehet románokkal helyettesíteni, ezért a betöltött tény-
leges mágikus-vallásos-pszichikai funkció folytán olykor ezek az 
imák rendkívül szívósaknak bizonyulnak. Gyakori eset, hogy az 
adatközlők még ismernek magyar nyelvű apokrifeket, liturgikus 
imákat azonban már egyáltalán nem. (Lásd pl. a 18., 32., 33. 
és a 73. számú imarepertoárokat.) 

2.2. Ritualizáltság és improvizáció 

A funkcióból fakadó ritualizált jelleg az imaszövegek nyelvi 
anyagát, megformáltságát is meghatározza. Az imák szövegei-
ben nemcsak az értelmetlen torzulások, hanem a nyelvi archa-
izmusok is hemzsegnek, melyek jelentős része az adatközlők 
számára ugyancsak érthetetlen. Épp a szövegek nagyfokú 
ritualizáltsága magyarázza azt a tényt, hogy az archaikus népi 
imák, a liturgikus imádságok, a népi körökben feljegyzett 
katekizmusszövegek igen régi nyelvi formákat őriztek meg. A 
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nyelvészek a műfaj felfedezésnek pillanatában felismerték az 
ebben rejlő tudományos lehetőséget flásd pl. Pais 1971). 

Az élő nyelv hatását és egyszersmind az improvizáció lehető-
ségét a kevésbé ritualizált imatípusok (pl. fohászok, imafelaján-
lások), illetve imán belüli tartalmi egységek (pl. záradékok, a 
krisztusi kínszenvedést megjelenítő naturahsta képek stb.) 
mutatják, amit az is pontosan jelez, hogy román kölcsönszavak, 
tükörfordítások épp az ilyen nyelvi egységekbe kerülnek be. A 
záradékok ígéreteit, imahasználatra vonatkozó előírásait (pl. 
hányszor, mikor kell elmondani az imákat) az adatközlők 
személyes üzenetként fogják fel, átéhk a krisztusi szenvedést, 
ezért ezek az egységek nyelvi állagukat tekintve szemmel 
láthatóan „küógnak" az imaszövegekből. Néhány élőnyelvi, 
illetve román hatást mutató nyelvi forma: „menyországnak 
kapuján nem ura bémenjen", „annak a lelke bé van primüve, 
ki ezt elmondja makár pénteken" stb. Az üyen szövegegységek-
ben még a mfifajra jellemző ritmikus próza, feszes gondolatrit-
mus is eltűnik: az emelkedettség foka csökken és az imaszöveg 
ritmusa a hétköznapi beszéd ritmusához közeledik, már-már 
ugyanazok a szabályszerűségek lesznek jellemzőek rá, mint a 
mindennapi kommunikációra. Megesik például, hogy az adat-
közlő az üyen részeknél egy pár szavas kommentár kedvéért 
abbahagyja, majd rögtön folytatja az imát. 

Az improvizatív imafelajánlások nyelve a nyelvi asszimüáció 
előrehaladottságától függően lehet magyar és román is, általá-
nos érvényű szabály, hogy többnyire anyanyelven ajánlják fel az 
imádságokat (Anyanyelven a gyermekkorban elsőként megta-
nult, tehát domináns nyelvet értem, ami ma már a legtöbb 
csángó faluban a román nyelv. Néhány évtizeddel ezelőtt 
természetesen nem ez volt a helyzet.) 

A ritualizált szövegek (imák) nyelve és a köznapi kommuni-
káció nyelve tehát nem esik egybe. Elmozdiüás mindkét irány-
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ban elképzelhető: az ima fontosságának tudata, a szövegek 
erejébe vetett hit azt is eredményezheti, hogy a nyelvi asszimi-
láció igen előrehaladott állapotaiban is elhangzanak még ma-
gyar imaszövegek (Kalugarén, 24.; Jugán, 5.; Kukujéc, 53. stb.), 
de általánosabb az a helyzet, amikor még magyarnak mondható 
nyelvi közegben már jobbára románul imádkoznak. Például az 
egyik imarepertoárban a Szent Antalhoz intézett román imák 
után - az imádkozó anyanyelvének megfelelően - magyar 
felajánlás következik (Trunk, 20.). 

Mivel a kevéssé ritualizált, improvizatív jelleget mutató szö-
vegek jobban kötődnek egy-egy helyzethez, a gyűjtő kérdéseire 
nem mindig idézik fel a teljes ilyen jellegű imaanyagot. Olykor 
a helyzetnek megfelelően improvizálnak is (ez sztereotípiák 
alapján történik), így megesik, hogy ugyanattól az adatközlőtől 
más-más imaanyagot lehet felgyűjteni, de ez természetesen csak 
az értelmezhető, illetőleg „értelmes" szövegek esetében lehet-
séges. A legarchaikusabb imák szövege nagyrészt kötött, alig 
mutatják a variálódás jegyeit. 

Az imák előadásmódja ugyancsak a ritualizált jelleg következ-
ménye: a szövegeket gyorsan, mechanikusan hadarva mondják. 
Ha elakadnak valahol, vagy ha félbeszakítjuk őket, újra elülről 
kell kezdeniük az illető imát. (Emiatt a szövegek torziüásaira 
csak úgy lehet rákérdezni, ha felvétel közben papírra feljegyez-
zük a kérdéses szövegrészeket, amelyekre utólag visszatérünk.) 
Gyakori az is, hogy egy-egy hosszabb imafüzér darabjainak 
sorrendje a többszöri elmondás során megváltozik, bizonyos 
darabok ki is maradhatnak. 

2.3. A memorizálás technikái 

Neü Postman amerikai médiakutató egyik könyvében azt írja, 
hogy a szóbeliségre alapozott kultúrákban a könyv nélkül betéve 
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tudott ismeretet az intelligencia fokmérőjének tekintik, azaz 
rendkívül magásra értékelik a memorizálás képességét. Mivel 
bizonyos ismeretek, szövegek memorizálása rendkívül fontos 
volt, ezek elfelejtése súlyos hibának minősült, a butaság durva 
formájának számított. Eszerint Salamon király - akit az 
írásbeliség korában egyszerű különcnek minősítettek volna -
azért volt bölcs, mert mintegy háromezer proverbiumot ismert 
és ezeket kreatív módon tudta konkrét helyzetekre is alkalmaz-
ni. (Postman 1986. 24-25.) 

Terepmunkám során magam is azt tapasztaltam, hogy a 
felejtést szégyenlik, valamiféle fogyatékosságnak tekintik. Az 
adatközlők magukat mentegetve igyekeznek megmagyarázni 
ezt a pszichológiai folyamatot, és általában nem szívesen 
vállalkoznak a memóriájukból többé-kevésbé kiesett, már nem 
tökéletesen ismert szövegek felidézésére. A jól memorizált régi 
szövegeket ellenben büszkén, lendületesen mondják, örülnek 
annak, ha a közlés a helyi társadalom nagyobb nyüvánossága 
előtt történik. 

„Ha nem mondom, felejtem el. S irást ha tudnék, csak belénéznék. De nem 
tudok, s annyiféle megsirült az én fejemen es. ... Magamra vagyok. Sokféle érte 
a fejemet, s elfelejtettem. Má öregedem es meg. De annyit, mennyit én tudok 
imádkozni, nem tud fél Pusztina, lehet. Rományul tudnak." (Pusztina, L.I.) 

Természetes, hogy ez a századokon át fennálló igény és 
szükséglet kialakította a memorizálás megbízható technikáit. 
„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 memóriaw - írja 
Péntek János (1997. 331.). 

A hagyományos vüág vallásos embere számára mindenekelőtt 
az imák voltak azok a szövegek, melyeket szó szerint és egy 
életre szólóan rögzíteni kellett. Müyen is volt, hogyan működött 
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az a memorizálási technika, melynek köszönhetően a középkor-
ban keletkezett, kizárólag oralitásban élő archaikus imák vál-
tozatlan formában érték meg az XX. század utolsó évtizedeit? 
(Gondoljunk arra, hogy a búvópatakként jelen lévő műfaj 
magyarországi felfedezése 1970 táján történt, és csak ezután 
kerülhetett sor szöveggyűjtésre.) 

Áz adatközlői vallomások egyöntetűen arról tanúskodnak, 
hogy az imák tanítása egészen kicsi korban kezdődött. Amikor 
a gyerek beszélni kezdett, tehát úgy két-hároméves korban, 
édesanyja tanítani kezdte neki az imaszövegeket. A memorizá-
lás természetesen csakis mechanikus jellegű lehetett, az „érte-
lem" alapján történő elsajátítás ilyen korban (és később is) 
lehetetlen volt. A megértésre alapozott tanulás gondolata 
senkiben sem merült fel. 

Az ismeretlen szöveg tanítása úgy kezdődött, hogy a felnőtt 
soronként ritmusosan előre mondta a szöveget, amit a gyerek 
megismételt. Ez a szakasz nem tartott soká, mert amikor a 
gyerek üyen módon már valamelyest megbarátkozott az imával, 
kovetkezett a felnőttel, idősebb családtaggal való egyszerre 
mondás szakasza, ami éveken keresztül eltartott. Ez legtöbb-
ször csoportosan mondott ima keretében valósult meg, hiszen 
általános volt az a gyakorlat, hogy a család tagjai letérdelve 
együtt imádkoztak. 

,Mikor má tudtunk beszélgetni, akkor kezdte el édesanyám, kellett immád-
kozni. De térgyen, nem mind most a gyermekek! Most táccsák a szájikot, de 
nekünk nem vót szabad, hogy még megmozduljunk se! Úgy vótunk nevelve. 
S ez enyémek es! Igen, de most elhült a nép. Erőst elhült. [Hová térdeltek 
le?] Ugy Máija felé. [Volt kép?] Há hogyne? Kép es, feszület es vót az életbe. 
Hogyne, nálunk nagy rendesség volt [Az édesanyja letérdelt-e a gyermekek-
kel?] Letérgyelt mikor üdeje vót, de máccor, mikor nem vót üdeje, akkor 
csinálta a munkát, s münköt letett" (Onyest, K.M.) 
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A tanulást az is segítette, hogy a gyerekek nap mint nap 
végighallgatták a felnőttek hangosan mondott hosszú imafüzé-
reit, és így megesett, hogy külön tanítás nélkül is, önkéntelenül 
memorizálták az imádságokat. Olykor a felnőttnek nem volt 
ideje arra, hogy tanítsa a gyereket, de az ima „ellopása" üyenkor 
is megtcrténhetett. 

„Én örökké ezt elimádkozom, met az én édesapám örökké tett münköt 
térgyleg, s ugy tanyitott. Ezt mámámtól tanoltam. Ő imádkozott, én hallga-
tódtam, §i am prins-o (és felfogtam, megtanultam), osztág ugy fogtam tölle, 
hogy mit ő immádkozzott. [Az édesapja hová való volt magának?] Onnat vót 
Szitásból. [Es az édesanyja?] Az édesanyám mind csak onnat való vót. Ok 
onnat vótak mind a kettő. [...] [Az édesanyjától tanulta ezeket.] Tanoltam, 
met ő nem tudott annyit tanítani, de osztá én hallottam, hogy ő imádkozik, 
s osztá én es vettem fel, s osztá az utaján én es imádkozni kezdtem. Azt 
mondta az én édesanyám, hogy ezt tanóld meg, met ez jó az életbe, mikor 
imádkozod. De mit mondjak? Mikor én imádkoztam s imádkozom, nekem 
örökké jó ez." (Szálka, 63.) 

Van péda arra is, hogy a felnőtt darabról darabra haladva, 
sorra tanítja meg a gyermeknek a hosszú imafüzér darabjait: 

,így tanultam egy végfoe! Mikor kicsike vótam, lejánka vótam, nem tudom 
vótam-e... tátám (édesapám) ma este megtanyitott a Miatyánkra, hónap este 
tanuljátok meg az Üdvözlégy Márját, osztá a Hiszekegyet, osztá a Hét 
szentséget, a Gyónomot Rendre. Rendre, rendre, rendre. S ha nem tanoltuk, 
pujszemre (kukoricaszemre) tett Tanoljuk meg! Aki nem tanolja meg, ott ül! 
S akkor tanoltuk meg. 
Vót egy szomszédlejány, aszongya: - Mijen jó, nekem nincsen tátám, nem 
tanyitt imádkozni. - Na, magad es üjj csak le ide! Nem mensz haza, tanojjad 
meg! - Há. Tanyitott Mostohatátám vót, de eröst beléverte az eszembe, hogy 
én annyi üdő óta nem felejtem el. Sokszor elmondom magamba, hogy én mit 
tanoltam töllik, hogy én tudjam beszélni el." (Diószeg, 70.) 

Egy idő után a gyerek természetesen eljutott odáig, hogy 
egyedül is el tudta mondani az imaszövegeket. Ezután már csak 
az állandó gyakorlás biztosítása volt a cél, ami a napi imádko-

265 



zási rend keretében meg is valósult, hiszen az imavégzés amúgy 
is a keresztényi élet szigorú és természetes kötelezettsége volt. 

„Há nekem a mámám es ojan vót, a tátám es ojan. Szentes emberek vótak, 
s ők münköt kicsi korunktól tanyitottak. Meg kellett tanubü. Há mejiket nem 
tanyiccsák semmire, hát mit tudjon az a gyermek? De mü kicsikén mikor 
eccer beszélgetni kezdtünk, ujanok vótunk. Nem vót szabad lefekünni este! 
Hát ha lefeküttünk es, felrángatott: „Hát magad imádkoztál-e most este? Hogy 
fekszel le, mind a barom?! Kejj fel, imádkozzál, s osztá azután [aluszolj!" 
(Bahána, Gy. Gy.) 

A hosszú távú memorizálás egyik titka végül is az állandó 
ismétlés volt. Ennek érdekében a szülők a jutalmazás és 
büntetés különböző formáit alkalmazták. Az ima meg nem 
tanulása vagy a napi imavégzés elmulasztása esetén általános 
volt az, hogy a gyermeket - néhol felemelt kézzel - kukorica-
szemre vagy összetört dióhéjra térdeltették, így végeztetve el 
vele az imádságait. Más családokban az ima megtanulásáig 
megvonták tőle az ételt, megverték, meztelenre vetkőztetve 
kitették a kapun stb., tehát a fenyítés formái néha egészen 
drasztikusak voltak: 

„Mámánk még ütött, kujakolt (ököllel vert). Csapott ki a kapun, hogy 
tanoljunk, me nem tudtunk. S muszáj vót megtanoljuk. [Megverte magukat, 
ha nem tanulták meg?] Aoleu! (Jajajaj!) Még sórén (meztelenül) es csaptak 
ki a kapun! Vetkeztettek le! Vótak a béjtik, amivel köttük fel a fusztát 
(szoknyát), s hogy ne vetkeztessenek le, megbogoztuk háromszor-néccer azt 
a béjtik[et], hogy ne tudják kiódni. De mindcsak kiótták, s elcsaptak! [Azért, 
mert nem tudták az imádságot?] Azétt, hogy tanójjuk meg." (Szászkút, 37.) 
„Mámókám (nagyanyám) sitett kenyeret, sitett egyiket-másikot, aggyig 
meggyig le nem térbeltél, hogy elmondjuk az imádságot, nem hagyott hogy 
megkóstojjuk. [Hányan voltak maguk testvérek] Nyócan! [Es mind megtanul-
ták?] Meljikek meg birták tanolni, de vannak meljikek nem fojtatták. De én 
ha nagyobb vótam, én muszáj vót megtanójjam. [Olyan volt-e, hogy megbün-
tették, amelyik nem tanulta meg?] Vóóót! [Mivel büntették?] Nem adtak jó 
gunyát (ruhát) nekije... Verték meg... Letérbeltették pujszemekre, muszáj vót 
imátkozzék erővel.'' (Trunk, B.J.) 
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„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. [Történt-e olyan, hogy 
nem adtak enni?] Aszondja, hogy a ki nem imádkozik, az nem kell egyék es. 
Met ojan szükség az imádság es, nnnd 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, 75.) 
„Nem kőtöm fel, csak mikor mennek az eskolába, akkor kőtöm fel. [És ők akkor 
mikor imádkoznak?] Mikor indulnak az eskolába, addig nem eresztem el, amíg 
el nem mondják! [...] Ezket muszáj, ha nem, verem meg! (Csík, M.J.-né) 

Az imaszövegek elsajátítása a közösségi vallásos életbe való 
bekapcsolódás feltétele is volt. Az elsőáldozásra, a bérmálko-
zásra, de különösen a házasságkötést megelőző „kézfogóra" való 
előkészületeket nagyon komolyan vették. A neofitának ezekre 
az alkalmakra ismernie kellett bizonyos liturgikus imaszövege-
ket és katekizmustételeket. Ezek megtanítása mindenhol a 
„deák" feladata volt, aki az egyházi év bizonyos időszakaiban 
rendszeresen foglalkozott a gyermekekkel és a házasságkötés 
előtt álló fiatalokkal. Itt jegyzem meg, hogy a Moldva-szerte 
általános paphiány körülményei között a közösségek minden-
napi vallásos életét nem a hébe-hóba, főleg nagy ünnepeken és 
temetések alkalmával megjelenő papok, hanem az állandóan 
jelen lévő helyi deákok (parasztkántorok) irányították. (Erről 
lásd: Tóth 1988 és Tánczos 1995b) 

„[Ha nem tudta az imádságot] ...nem tudott menni gyónni! Ha nem tudott 
imádkozni, neki nem adtak úrtestetí 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 (ütötte) jól, hogy veije belé a fejibe." (Bahána, Gy.Gy.) 

A deák által alkalmazott „keményebbw didaktikai módszerek 
ugyancsak általánosak lehettek: 
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„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 (könywel) rijám, 
hogy azt gondoltam, minden hegyen búcsú van! A levelfílek (a könyv lapjai) 
kiszakadtak, ojant húzott a fejemre. - Há mi? Há jő a fíleden a tanolás? Vissza! 
La loc! (Vissza a helyedre!) - Úgy jöttem vissza, mind a bárán." (Újfodu, G.J.) 

Nincs adatom arra nézve, és nem is tartom valószínűnek, 
hogy a félművelt, de mindenképpen írástudó deákok apokrif 
archaikus imákat is tanítottak volna. A liturgikus szövegek -
különösképpen gyónás és áldozás szentségeinek felvételéhez 
szükséges speciális imák és katekizmusszövegek (Gyónom, 
Töredelmesség, A szentgyónás részei sth.) - továbbadásában 
azonban kétségkívül jelentős szerepet játszottak. 

A családi környezetben és a falu nyüvános szakráhs terében 
történő imatanulás és rituális imavégzés tehát összefonódott, 
egymást erősítette. Egyfelől a család is igyekezett felkészíteni 
a gyermeket a közösségi vallásos élet nagy eseményeire, más-
felől a vallásos eseményekhez kapcsolódó ima- és katekizmus-
szövegeket a gyermekek később egész életük folyamán imaként 
imádkozták, tehát ezek is az egyéni imarepertoárok szerves 
részeivé váltak, melyeket a népi imákhoz hasonlóan családon 
belül is átörökítettek. Mindkét helyszínen ugyanaz az érték-
rend, vüágkép van érvényben: 

„Én mentem a templomba. S a deák örökkétig kérdett [...] En mit tudtam? 
Csak a Tatál nostru s a Bucurá-te Maria. (Csak a Miatyánkot s az 
Üdvözlégyet.) Jöttünk haza, s kérdett tátám: - Micsináltál? Tudsz a temp-
lomba imádkozni? - Mondom, tudok. S akkor ő megkérdette a deákot: - Hát 
az én lejánkám tud-e? - Aszondja: - Nem tudja csak a Tatál nostrut s a 
Bucurá-te Mariát. Hazajöttem, s elvette a levelecskét (könyvecskét), s a 
kezembe adta, s térgyre tett, a kezünk felfogva, s én egy nap muszáj vót az 
egészet megtanoljam." (Szászkút, 37.) 

Az imatanítás és a gyermekek napi imavégzése kapcsán alkal-
mazott büntetések általában nem pülanatnyi haragból fakadnak. 
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„Ha nem akarják, erővel nem tudjuk rejatenni. Ha szidom s mondom 
haragoson, még a Jóisten se veszi bé. Nem primili (fogadja) el azt, amejiket 
haragoson mondja. Hát az mijen imádság?" (Bahána, Gy.Gy.) 

A büntetési-fenyítési formák is átgondoltak és ritualizáltak 
voltak, alkalmazásukat részint a vallásos meggyőződés abszo-
lutizmusa (ennek egyik megnyilvánulása volt az állandó és 
rendszeres imavégzés imperatívusza is), részint pedig a didak-
tikai módszer hatékonyságába vetett hit motiválta. 

A drasztikus fenyítési formák ugyanakkor nem jelentették az 
imavégzés szent cselekményének profanizálását. A gyermekne-
velés gyakorlatias célszerűséggel végrehajtott cselekvései nem 
tartoztak az élet emelkedett pülanatai közé, de eszébe sem 
jutott senkinek, hogy ezeket a „semleges" tetteket a szent 
ellentéteként fogja fel. 

A fent leírt memorizálási módszer hatékonyságáról a jelen 
kötetben közölt imarepertoárok némelyikének impozáns terje-
delme győzhet meg leginkább. A terepmunka során olykor 
magam is meglepődtem azon, hogy bizonyos adatközlőim 
hosszú időn át képesek imádkozni, anélkül, hogy megismétel-
nék az imaszövegeket. Ezek a kivételes képességekkel rendel-
kező személyek csaknem kivétel nélkül írástudatlanok, hiszen 
a memorizálás fent leírt „hosszú távú" technikái az analfabe-
tizmus kényszerítő hatására alakultak ki és maradtak fenn. 

3. HAGYOMÁNYOZÓDÁS ÉS FELEJTÉS: 
EGY FOLKLÓRMŰFAJ HALÁLA 

3.1. Az egyéni imarepertoár fogalma 

A Másik Világ közelségének érzete és az állandó imádkozás 
lelki igénye hozta létre azokat az olykor igen gazdag egyéni 
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imarepertoárokat, melyekkel a hagyományos világ embere 
rendelkezett. A szóbeliség korában az életre szólóan emlékezet-
be vésett imádságok nélkül képtelenség volt intenzív vallásos 
életet élni, ezért az imák memorizálására, mint láttnk, nagy 
gondot fordítottak. Az írni-olvasni tudás terjedésével a memo-
rizálás kényszere csökkent, hiszen a transzcendens világgal való 
kapcsolattartást ima- és énekeskönyvek, kéziratos énekes füze-
tek, vallásos ponyvanyomtatványok, bibliafordítások segítették. 

A hagyományos vüágban a literátusok vékony rétegét a 
közösségek helyi vallásos életét irányító „deákok", búcsúveze-
tők, vallásos társulatok irányító egyéniségei (ezek a funkciók 
gyakran egybeestek, illetve átfedéseket mutattak) alkották, akik 
néhány könyv, esetleg egy-két kéziratos füzet birtokában fejtet-
ték ki tevékenységüket, és e segédeszközök nélkül nem is tudták 
volna feladatukat ellátni. Ez a félművelt literátus réteg archai-
kus apokrif imaszövegeket egyáltalán nem ismert, hiszen ez a 
műfaj - a műfaji határterületek néhány jelenségétől, például a 
ponyvanyomtatványok imáitól, „szent leveleitőr eltekintve -
kizárólag szóbeliségben élt. 

A magyar nyelven íródott szakrális szövegek Moldvában csak 
egy szűk csoport körében terjedtek el valamelyest, akik a 
vallásos élet bizonyos közösségi megnyilvánulásai alkalmával 
(pl. halottvirrasztás, búcsús zarándoklatok, vallásos társulatok 
összejövetelei, szükséghelyzetekben végzett közös imádkozások 
stb.) közvetítették őket a társadalom szélesebb rétegei felé. Ezt 
a magyar egyházi kultúrához valamelyest kötődő „értelmiséget,, 

azonban a század harmincas-negyvenes éveiben fokozatosan 
felszámolták, pontosabban intézetekben képzett román értelmi-
séggel helyettesítették, és így végleg megszűnt annak a lehető-
sége, hogy ez a kultúra - közvetítők révén bár - eljusson a 
magyar írásjeleket egyáltalán nem ismerő moldvai csángókhoz. 
Ehelyett az írás-olvasás valamelyes terjedése nyomán egy ro-

270 



mán nyelvű hivatalos egyházi kultúra vált általánossá, bár ez 
a fajta vallásos műveltség csak korlátozott mértékben hathatott 
át egy olyan társadalmat, amely alapjában véve még a XX. 
század közepén is analfabéta volt. 

Ilyen körülmények között érthető, hogy a moldvai csángók 
egyéni imavégzésében az írott szövegek nem játszanak akkora 
szerepet, mint tegyiik fel, a Székelyföldön. A moldvai csángók 
imavégzési gyakorlatában ma is domináns módon vannak jelen 
azok a jellemző sajátosságok, melyek voltaképpen az oralitás 
korára jellemzőek. Az írott szövegek elterjedtségi foka, különö-
sen az idős generáció körében, nagyon alacsony, de még az 
imakönyveket használók is az egyéni imarepertoárokon belül 
vüágosan elkülönítik a könyv nélkül ismert imaszövegeket a 
könyvből végzettektől, és ez a különbségtétel az imádkozási 
gyakorlatban is megmutatkozik. Úgy tűnik tehát, hogy az 
oralitás körülményei közepette kialakult imarepertoárok az írás-
beliség korában is megőrizték autonómiájukat, és az írni-olvasni 
tudók imahasználatában is párhuzamosan együtt élnek az 
írásbeliséghez kötődő szakrális szövegekkel. 

A fentiek figyelembe vétele mellett, azt hiszem, nem követünk 
el módszertani hibát, ha az egyéni imarepertoár fogalmát a 
moldvai esángóság vonatkozásában szűkebb értelemben használ-
juk, és mindenekelőtt az oralitás körülményei között élö, szájha-
gyományozódás ütján terjedö liturgikus és apokrif imádságokat 
értünk rajta, 'tekintet nélkül a szövegek egyházi vagy népi 
eredetére. 

A fogalom leszűkítő értelmezését az is indokolja, hogy a 
moldvai archaikus népi imák kifejezetten kötődnek az orali-
táshoz és az analfabetizmushoz, ezért a terepmunka során is 
nagyobb figyelmet fordítottam a memóriában őrzött szövegek 
felleltározására. Az írásbeliséghez köthető szakrális kommuni-
káció jelenségei csak annyiban kapcsolódnak a témához, 
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amennyiben befolyásolják, átalakítják a hagyományos népi 
vallásosság orális műfajait. Mindenekelőtt arról van szó, hogy 
a román nyelven való írás-olvasás terjedése kiszorít, feledésre 
ítél bizonyos kulturális megnyilatkozásokat. Moldva-szerte jól 
megfigyelhető jelenség, hogy az írni-olvasni tudók között, 
mindenekelőtt a fiatal- és középnemzedék körében, sokkal 
kevesebb könyv nélkül ismert imaszöveggel találkozunk. 

A hagyományos vüágban egy-egy személy könyv nélkül betéve 
ismert imaanyaga olykor igen gazdag volt, de ez a gazdagság 
mindig véges és behatárolható. Még az egészen rendkívüli 
imarepertoárok is viszonylag pontosan felmérhetők és leírhatók.1 

Az írástudatlan társadalom nagyobbik része azonban mintegy 
tucatnyi hosszabb-rövidebb imaszöveg révén valósította meg a 
transzcendens szférával való kapcsolatát, nem számítva ide az 
imával rokonságot mutató egyéb műfajokat. (A szükséghelyzet-
ben használatos ráolvasó imádságok, a vallásos népénekek, az 
áldások, fohászok, sőt még az átkok is ugyancsak ezt a célt 
szolgálták.) 

Az imarepertoárokra vonatkozó általánosabb érvényű követ-
keztetések levonásának számos elméleti-módszertani akadálya 
lehetséges: 

1 A legnevezetesebbek adatköziőket a folklórtudomány számon tartja. A moldvai 
archaikus imák adatközlői közül ilyennek számít a Lészpedről Baranyába 
elszármazott Simon Ferenc Józsefné Fazakas Dona (szül. 1894.; Erdélyi 1976. 20., 
162., 209., 213., 214., 231.), az ugyancsak lészpedi Demeter Antalné Jánó Anna 
(szül. 1926.; Erdélyi 1976. 10., 161.; Tánczos 1995. 182-187.), a klézsei Csurál 
Józsefné Kánya Katalin (szül. 1904.; Bosnyák 1980. 1745., 1753-1756.; Tánczos 
1999. 266.1-9 ), a pusztinai László Józsefné Kis Erzsébet (szül. 1935.; Mohay 1993b. 
4-8.; Tánczos 1995. 176-181.; Harangozó 1998. 11., 15.) stb. A szabófalvi Minuc 
Jánosné Ferenc Mária (szül. 1910.; Erdélyi 1976. 229.; Tánczos 1995. 189.) és 
Szeszku Ferencné Pers Mária (szül. 1927.; Tánczos 1995. 190.; Harangozó 1998. 
177., 180.) nem annyira az imarepertoárok gazdagsága, hanem az énekelt archaikus 
imák ritkasága folytán híresült el. 
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1. A kutatónak mindenekelőtt felelnie kell arra a kérdésre, 
hogy egyáltalán körülírható-e, azaz létezik-e olyan ideáltipikus 
egyéni imarepertoár, melyet egy néprajzi tájegységre, illetve 
etnikai csoport egészére jellemzőnek mondhatunk, s mely 
önmagával való azonosságát - a változó külső körülmények 
közepette is - nagyobh időtávlatban megőrzi? Más szóval: nem 
tudománytalan-e az általánosítás? 

2. A munkát és az eredmények megfogalmazását ráadásul az 
is nehezíti, hogy a néprajzosnak legtöbbször még a külső 
megfigyelésre sincs lehetősége, igen ritka ugyanis az a helyzet, 
amikor a maga természetes élethelyzetében rögzíthet, figyelhet 
meg egy imát. A műfaj közösségi jellegű ugyan, de ez nem 
mindig jelent nyilvánosságot. Van belső ima is, s üyenkor a 
kutatott esemény láthatatlan: nem is sejtjük, hogy a hajnali 
vonatra igyekvő ingázó férfi, a tehenet fejő asszony vagy az 
iskolába készülődő gyermek épp imádkozik. (Eg5dk gyimesi 
adatközlőm féije több évtizedes házasság után csak akkor vett 
tudomást a felesége által nap mint nap, éjszakáról éjszakára 
mondott imákról, amikor az asszony, a folklórgyűjtő kérdésére 
válaszolva, hangosan is elmondta ezeket a szövegeket.) És még 
nem is szóltunk arról, hogy a jelenség lényegének megértése 
csak az imamondó belső élményével való azonosulás révén 
volna lehetséges. Marót Károly az ünnepi rítusokat a szub-
logikusba való „fejesugrásoknakw, racionális úton értelmezhe-
tetlen élményeknek tartja (Marót 1940). Ezt az imaműfajt 
illetően is érvényesnek tartom. 

3. Az ismert, használt imaanyag része az ember személyisé-
gének. Moldvai viszonylatban az identitástudat zavarairól árul-
kodik az, hogy ma egy-egy egyén imarepertoárja rendkívül 
heterogén: sem nyelvileg, sem eredetét, sem orális-írott voltát 
tekintve nem egynemű. Moldvában szinkretikus egymásmellet-
tiségben találjuk meg a népi archaikus imák kereszténység 
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előtti és középkori gyökerekre visszamenő motívumait, a régi 
századok magyar nyelvű liturgikus imádságait és a mai egyház 
által terjesztett román nyelvű imaszövegeket. Ez a heterogén 
jelleg, ami ráadásul egy ma is dinamikusan változó rendszert 
jellemez, ugyancsak nem kedvez általánositó következtetések 
megfogalmazásának. 

Terepmunkám eredményei azt mutatják, hogy az egyénileg 
használt, személyes imarepertoár tükrözi azokat a társadahni 
és kulturális hatásokat, melyek a kereszténység felvétele óta 
érték a csángóságot, és amelyek magát az emberi személyiséget 
is alakították. Az eredet és a társadalmi-kulturális környezet 
vonatkozásában az egyéni imarepertoárok anyagának két alap-
vető rétegét tudnám elkülöníteni: 1. Az imaanyagnak van egy 
közösségi-intézményi szinten közvetlenül irányított része, 2. 
valamint egy olyan rétege is, amely ma már nem mutatja 
közvetlen, aktuálisan ható intézményi befolyás nyomait, de 
elképzelhető hogy valaha ugyancsak közösségi jellegű volt. Ez 
utóbbi réteget legtöbbször korábbi korok survival jelenségei-
ként kell értelmeznünk, pontosabban egy olyan valamikori 
kollektív népi értékrend és ízlés megnyüvánulásaként, mely ma 
már nem, vagy csak korlátozott mértékben áll közvetlen társa-
dahni irányítás alatt.rA továbbiakban ezeket a rétegeket vesszük 
szemügyre, különös tekintettel a nyelvi vonatkozásokra. 

1 Marcel Mauss Az imádság című tanulmányában az imát közösségileg-társadalmflag 
meghatározott műfajnak tekinti: „Még a belső imában is, ahol, a formula szerínt, a 
keresztények a szellemre hagyatkoznak, a szellem, amely uralja őket, az egyház 
szelleme, az eszmék, amelyeket felidéznek, szektájuk dogmatikájának eszméi, az 
érzelmek, amelyek az egész folyamatot kísérik, csoportjuk moráljának érzelmei." 
(Mauss 1971.143.). Vagy: „Az egyén tehát nem tesz egyebet, minthogy személyes 
érzelmeihez sajátít egy nyelvet, amelyet egyáltalán nem ő alkotott meg. Még a 
legegyénibb ima alapja is a szertartásrend marad." (uo., 144.) 
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3.2. Egynyelvűség a hagyományos népi kultúrában. 
A magyar imák füzérszerű használata. 

A hagyományos népi kultúra imádságanyagában Moldvában 
két alapvető réteget kell elkülönítenünk: a liturgikus eredetű, 
folklorizálódott imádságokat (A) valamint az archaikus apokrif 
népi imaszövegeket (B). 

A. Az első csoportot illetően a huszadik század magyar 
folkloristái és nyelvészei - Csűry Bálint, Domokos Pál Péter, 
Pais Dezső, Erdélyi Zsuzsanna - észrevették, hogy a moldvai 
csángók körében használatos liturgikus imádságok nyelvi anya-
ga sokkal archaikusabb, mint a Kárpátrmedencén beiül élő 
magyarságé. Csűry Bálint már 1930-ban tanulmányt írt az ún. 
„csángó Miatyánk" szövegéről, kimutatva benne az Árpád-korig 
visszamenő latinizmusokat és egyéb archaikus elemeket (Csűry 
1930). Később a szakemberek újra meg újra visszatértek ehhez 
a kérdéshez (Décsy 1960, Szigeti 1991). Érdemes volna az 
összes felgyűjtött „csángó Miatyánk" változatot közreadni és 
összevetni XV-XVI. századi kódexeink és első katekizmusaink 
szövegváltozataival. 

A Miatyánk első magyar nyelvű szövege az 1466-os Münche-
ni-kódexben olvasható. A Telegdi Miklós által összeállított, 
1562-ben nyomtatásban is kiadott első magyar nyelvu katekiz-
musban olyan szövegváltozat szerepel, mely a latin Miatyánk 
szolgai magyarítása, s mely lényegében azonos a Peer-kódexben 
található változattal: „Miatyánk, ki vagy mennyekben, szentel-
tessék te neved, jöjjön te országod, legyen te akaratod miképpen 
mennyben és foldön. Mi kenyerünket mindennapiját adjad 
nékünk ma, és bocsássad minekünk mi vétetönket miként mi 
is bocsátunk nekünk vétetteknek; és ne vígy minket kísértetbe, 
de szabadíts minket gonosztól." (Volf 1874. 2. köt. 92.) Ugyan-
ennek - a minden bizonnyal XI. századi eredetű! - Miatyánk-
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nak a szövegváltozata a Csűry Bálint által feljegyzett, és még 
néhány évig Moldvában ma is gyűjthető „csángó Miatyánk". 

Művelődéstörténeti vonatkozásban ugyancsak izgalmas bú-
várlatra adna lehetőséget a többi liturgikus ima (különösképpen 
a „csángó Hiszekegy") szövegének összevetése első katekizmu-
saink és magyar nyelvű imakönyveink szöveganyagával. Ehhez 
azonban mindenekelőtt az imaszövegek felgyűjtésére, lejegyzé-
sére van szükség. A liturgikus imaszövegek nyelvészeti és 
művelődéstörténeti vizsgálata alapján bizonyára sokat megtud-
hatunk azokról a hatásokról is, melyek a protestantizmus 
irányából érték a katolikus vallásosságot azokban az évszázadok-
ban, amikor a nagymérvű paphiány miatt a katohkus népi 
vallásgyakorlást Magyarország-szerte hcenciátusok irányították.1 

A sajátos Moldvai vaüási viszonyok közepette - katolikus 
vonatkozásban Moldva a XIX. század végéig a római székhelyű 
De Propaganda Fidei kongregáció missziós területe volt - a 
licentiátus intézménye megérte a XX. századot. Az általam 
Moldvában lejegyzett liturgikus imaszövegek azt mutatják, hogy 
a moldvai magyar nyelvű liturgikus imaanyagot döntő módon 
határozták meg azok a „deákok", azaz parasztkántorok (más -
különböző eredetű - terminusokkal: diakónusok, licenciátusok, 
„félpapokw, „száraz papok")2, akik a paphiány közepette e 
népcsoport intenzív vallásos életét irányították. Erre a követ-
keztetésre a gyűjtéseimből kirajzolódó meglepő kép késztet: 1. 
A moldvai csángóság körében fellelhető liturgikus imák szöve-
gei archaikus mivoltukban is igen erősen hasonlítanak egymás-

1 A licenciátus intézményéről Juhász Kálmán 1921-ben jelentetett meg egy kitűnő, 
máig sokat idézett monográfiát (Juhász 1921). Sajnos erdélyi és moldvai adatot 
viszonylag keveset találunk benne. 

2 A moldvai „deákok" tevékenységének jelentőségét a Deákok (parasztkántorok) 
moldvai magyar falvakban című tanulmányomban (Tánczos 1995b) próbáltam meg 
kifejteni. A téma történeti-művelödéstörténeti vonatkozásaihoz Tóth István György 
egyik tanulmányában találunk további adatokat (Tóth 1988). 
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ra, szövegszerű egyezéseik olykor igen meghökkentőek. 2. A 
régi magyar liturgikus imákat ismerő adatközlők imareperto-
áija nagyjából azonos darabokból áll. 3. Ezek a darabok, 
melyeket „fő imádságoknak0 szoktak nevezni, mindenütt füzér-
szerűen, s ráadásul majdnem ugyanabban a sorrendben követik 
egymást: Az imaszövegek ideáltipikus sorrendje a következő: 
Miatyánk-Üdvözlégy-Hiszekegy-Gyónom Uramisten-Tízpa-
rancs-Ótparancs-Hét szentség-Hét főbűn-A szentgyónás ré-
szei-Az Oltáriszentséghez való négy szükséges dolog-Négy végső 
dolog-Töredelmesség, továbbá még néhány ritkábban felbukka-
nó ima.1 Az azonosságot valószínűleg az magyarázza, hogy 
ezeket az imákat hajdan a „deák" által irányított pap nélküli 
vasárnapi templomi „tiszteleteken0 nyüvánosan végezték2, to-
vábbá a „deák" által irányított hitoktatások során a gyermekek-
nek is ebben a sorrendben kellett a szövegeket megtanulniuk, 
sőt az alapvető imádságok ismeretét az esküvőre („kézfogásra") 
készülő fiataloktól is számon kérték. A pap nélküh, a „deák" 
által irányított vasárnapi „tiszteletrőr szólva Balogh Ödön a 
Csügésben végzett imákat is megnevezi: „A misén latinul és 
magyarul énekelnek. Ha a pap nem jöhet, akkor a diák vezetése 
alatt mondják el a következő imádságokat és parancsolatokat: 
reggeli ima, hiszekegy, gyónom a mindenható istennek; öt- és 
tízparancsolat, hét fobűn, hét fő igazság, hét szentség, hit-, 
remény-, szeretetbeli indulat és töredelmesség. Ennek a közös 
imádságnak illetőleg elmondásnak az a célja, hogy az írni és 
olvasni nem tudók is megtanulhassák és gyakorolhassák. Ugyan-

1 Ilyen liturgikus ímafüzéreket közöltem a Gyöngyökkel gyökereztél című kötetben 
(1995.1.108-118., H.119-129., III. 130-134., IV. 141-148. stb.), illetve egy adatközlő 
esetében a jelen gyíqteményben is (50.2-10., 18-24.). 

2 Ezdnről a pap nélküli (para)liturgikus szertartásokről két szuggesztív leirást is 
ismerünk. Egyik Csűry Bálint tollából származik a Debreceni Szemle 1934-es 
évfolyamában (Csűry 1934; idézi még Mikecs László: Csángók. Bp., 1989. 261-262.), 
a másik Domokos Pál Péter klasszikus könyvében található (Domokos 1987. 205.). 
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csak e célból a diák megmagyaráz egy-egy részt a katekizmus-
bóL Végül elmondják az olvasól" (Balogh 1942. 3-4.) 

Az imént felvetett egyik elméletí-módszertani fenntartásun-
kat a hagyományos imarepertoár liturgikus részét illetően tehát 
máris félretehetjük: igenis elképzelheto, sőt alig néhány adat-
közlő konkrét imatudása alapján konkrétan össze is állítható 
egy olyan ideáltipikus imarepertoár, amely Moldva egészére 
jellemzőnek mondható. A magyar liturgíkus imaszövegek vala-
mikori nyilvános közösségi voltára utal a ma csak egyéni 
használatban, legtöbbször csak belső imaként élő imádságok 
néhány feltűnö, jellegzetes előadásmódbeli sajátossága is: a 
szövegegységek végét, vagy az vámen*-okat gyakran hangsúlyoz-
zák, ami talán arra utal, hogy a valamikori előimádkozót (a 
deákot?), itt a közösség váltotta fel az imamondásban. A 
hangsúlyozás, hanglejtés változásának figyelmeztető szerepe 
lehetett, felhívta a közösséget a pülanatokon belül bekövetkező 
bekapcsolódásra. Ugyanüyen céllal történő hasonló előadás-
módbeli jellegzetességgel olykor a rózsafuzér mondása közben 
vagy egyes népszokások költészeti anyagában is találkozunk. 

Nincs olyan adatunk ellenben, ami ameDett szólna, hogy 
archaikus imaszövegek - az elnépiesült középkori himnuszokat 
leszámitva - a „deák" irányítása mellett templomban valahol 
is elhangzottak volna. 

További kutatás deríthetne fényt arra, hogy mi volt az a 
központosüó-egységesitő tényező, ami a Moldvában tevékeny-
kedő magyar „deákokat" a licenciátus intézményének XVIIL 
században történt magyarországi és erdélyi megszűnése után 
is irányította, és ami a magyar nyelven gyakorolt vallásos élet 
egységét biztosította. Nem vüágos előttünk a „deákok" erdélyi 
kapcsolatainak mibenléte és jelentősége sem - például többet 
keDene tudnunk származásukról, képzésük helyéröl és köruL 
ményeiről, az általuk használt ima- és énekeskönyvekröl stb. 
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annyi azonban feltételezhető, hogy ezeknek a kapcsolatoknak 
igen intenzíveknek kellett lenniük még akkor is, ha a moldvai 
terület egyházjogilag nem tartozott a gyulafehérvári katolikus 
püspökség irányitása alá. Mivel a hívek igényelték a magyar 
anyanyelvű vallásosságot, a vallásos élet helyi vezetőinek szük-
ségszerűen Erdély felé keüett tájékozódniuk. A csíksomlyói 
ferences rendház kiadványainak - mindenekelőtt a Kájoni-féle 
Cantionale CathoUam 1719-es, de főleg az 1805-ös és 1806os 
kiadásainak - moldvai elterjedtsége közismert. A csíksomlyó 
búcsús kapcsolatoknak, vagy a ferencesek missziós útjainak 
ugyancsak lehetett bizonyos hatásuk a moldvai csángók szerve-
zeti és egyéni vaüásosságára. 

A kapcsolatok rendszerességére utal néhány saját gyüjtésű, 
a 19. század végére vagy 20. század elejére vonatkozó néprajzi 
adatom is: A moldvai „deákdmasztíák" - a deákság mestersége 
legtöbbször családon belfil öröklődött a Canüonale Catholicum 
valamelyik példányával és néhány más énekeskönnywel egyuít 
- némelyike a Székeiyföldről származik, ahová a nagycsalád 
később is visszakukü tanulni az ugyancsak „deáknak" készülő 
gyerekeket. Fontos adalék az is, hogy a nagyobb moldvai falvak 
magiik hívnak .deákot" maguknak, akin^k a szokásos járandó-
ság meQé olykor „deáklakást", és némi foldterületet is haszna-
latába bocsátanak.1 

B. A hagyományos világban egy-egy egyéni imarepertoár 
jelentős részét azok az archaikus népi imádságok alkották, 
melyek ma már a legidősebbek körében is eltűnőfélben vannak. 
Nincs adatunk arra nézve, hogy Uyen kifejezetten népi archai-
1 A mddvaí deákok XX. wáiadí tevékenységére vonatkozó vaEási néprajzi aHataimat 

egyik tanulmányomban ősaefogfahani (1995b). A korábbi két-három évszázadra 
vonatkozóan történeti adatnkat taiáhink a Moldoai csángó-magyatf okmánytár (Betod* 
1989) köteteiben (L 39., 40. [116. jegyzetl, 46-47., 204. és 209. [magyar összefogialó, 
UL latin eredeti], 242. [L jegyzetl, 293. és 295. [magyar összefoglaló, olasz eredeü], 
349., 379-380. stb.) és Tódt István György egyik tanulmányában (1988). 
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kus imaszövegeket mondtak volna a deák által irányított 
templomi „tiszteleteken", az azonban teljesen bizonyos, hogy 
bizonyos paraliturgikus cselekmények rítusszövegeiként (pl. 
nagybeteg meflett, virrasztóban, temetéseken, búcsújárás során 
stb.) az archaikus imák nyilvánosan, a „deákw jelenlétében is 
elhangzottak. 

A néprajzi adatok egyértehnűen azt mutatják, hogy a temp-
lomban el nem hangzó népi szövegek az egyéni imarepertoá-
rokban is csak a liturgikus eredetű „főbb imádságok0 (esetleg: 
„nagy imádságok") után következnek: 

„Ezek (ti. az elmondott liturgikus imák) a nagy imádságok. Még vagyon más 
nagy imádságok es, de ez, ezek a primul (az elsok). [Ezeket honnan tanulta 
maga?] Mikor kicsike vótam, akkor tanyitottak a gazdáim. S akkor osztán 
halltam a templomha es, akkor ugy mondtuk, ugy imádkoztak. Igy, ahogy én! 
S osztán ott halltam a templomba es. Halltam.... [Ezt a deák a templomban 
így sorban mondta?] Mondta, mondta! Elmondta hamarébb, s még másokot 
es! Még más imádságokot es, s osztá ugy kezdte az ohrasót" (Gajcsána, 30.) 

Noha az adatközlők hathatósaknak, különös erővel rendelke-
zőknek tartják a népi archaikus imaszövegeket, és érzelmileg 
is erősen ragaszkodnak hozzájuk, mégis egyfajta másodlagos 
jelleg figyelhető meg velük kapcsolatban: 1. Az egyéni imareper-
toáron belül mindig a üturgikus imáknak biztosüanak elsőbbséget, 
mintha a népi imákat nem tekintenék egészen „hivatalosoknak0. 
Fordított esettel soha nem találkoztam. 2. Egy-egy imareperto-
árnak kötelező módon tartalmaznia kell egyházi imádságokat 
(idősebbek esetében ezek lehetnek magyar nyelvüek is), de az 
archaikus imák mondása tulajdonképpen fakuLtatív („Máccor 
mondom, máccor nem.ff - Degettes, 65.), ami könnyen eredmé-
nyez felejtést, ifletve szövegromlást. Emiatt ezek a szövegek 
hamarabb kiesnek az emlékezetböl, mint a liturgikus imák. 3. 
Ahg van olyan egyéni imarepertoár, amely legalább három-négy 
egymástól gyökeresen különböző archaikus imát tartalmazna, 
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és az ilyen ritka esetek is csak az ún. Jó adatközlők'' imareper-
toárjában fordulnak elő. A jelenség magyarázata: az archaikus 
imák hasonlósága, a tematikai-motivikus azonosságokból szár-
mazó affinitásjelenségek voltaképpen megakadályozzák azt, 
hogy egy-egy imarepertoáron belül tulajdonképpeni archaikus 
füzérek jöjjenek létre. Ez a műfaj tehát valójában nem alkalmas 
arra, hogy önmagában megfeleljen az állandó imavégzés lelki 
igénye által támasztott pszichikai elvárásoknak. Ez a belső 
műfaji sajátság is azt eredményezi, hogy az archaikus imák 
örunagukban nem fordulnak elő. 4. A liturgikus imafüzér 
darabjai a népi tudatban is viszonylag jól elkülönülnek egymás-
tól, a több archaikus darabból álló füzéreket ellenben - az 
említett tematikai-motivikus hasonlóságok folytán - többnyire 
egyetlen egységnek érzik, ezért egyhuzamban, szünet nélkül 
mondanak el olyan archaikus imadarabokat, amelyeket a folk-
loristák a maguk szemponljai alapján önálló alkotásoknak 
minősítenek. Itt jegyzem meg, hogy noha a liturgikus imákat 
külön-külön is számon tartják, a mindennapos ritualizált hasz-
nálat, valamint az imatanítás fent leírt mechanikus módja miatt 
nehezen tudják egyenként felidézni őket, vagyis az üyen füzérek 
is önálló egységeket alkotnak. (Lásd pl. a 76. szám alatti 
közlést.) 

Az imafüzéreket az állandó imádkozás igénye hozta létre és 
éltette. Az füzérek első részét alkotó liturgikus szövegek a 
keresztény hit leglényegesebb tanításait tartalmazták, azaz 
alkalmasak voltak arra, hogy az imafüzér elmondója minden 
alkalommal átélje a hit teljességének metafizikai élményét, és 
újra meg újra ösztönzést kapott arra is, hogy napi életét a 
keresztény etika jegyében szervezze meg. Ugyanezt a totalitás-
igényt fedezheljük fel a rózsafüzér végzésében is, hiszen az 
örvendetes, fájdalmas és dicsőséges rózsafüzér titkaiban volta-
képpen a krisztusi megváltástörténet egészére történik utalás, 
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a megváltás aktusa történeti, sőt kozmikus-eszkatologikus táv-
latot kap. 

A rózsafuzér végzése Moldvában is meglehetősen gyakori, de 
kizárólag néprajzi terepmunka révén nem állapítható meg, hogy 
az imavégzésnek ez a módja mikor terjedt el a csángóság 
korében. Biztosan tudjuk, hogy a pap nélkül végzett, deák által 
irányított templomi „tiszteletek" központi magját, legállandóbb 
elemét már a múlt század végén is a rózsafüzér végzése képezte. 
Azonban bizonyos jelek arra utalnak, hogy az előbb említett 
régi hturgikus és archaikus imaszövegekből álló füzérek meg-
előzték a rózsafüzér eüerjedését és az egyéni imarepertoárban is 
fontosabb szerepet töltöttek be az utóbbinál: 1. A rózsafüzér 
nem volt része annak az imarepertoárnak, amelyet a fent leírt 
módon a gyermekek hosszú távra memorizáltak. Ez már csak 
azért sem volt lehetséges, mert a rózsafüzér végzése minden 
látszat ellenére nem teljesen mechanikus: az imák sorrendjének 
betartása, a végzett imák számára való odafigyelés, és minde-
nekelőtt az Üdvözlégy változó titkainak számon tartása olyas-
fajta koncentrációt, söt esetenként írni-olvasni tudást is igényel, 
amire a gyermekek képtelenek. Az írástudatlan idős adatközlők 
legtöbbször a megfelelő tilkok nélkül végzik a rózsafüzért, és 
tudatában is vannak annak, hogy imavégzésük nem egészen 
tökéletes. 2. A rózsafüzér végzése, noha minden generáció 
körében elterjedt, általánosnak egyáltalán nem mondható. 
Ezzel szemben az adatok egyöntetüen amellett szólnak, hogy a 
szóban forgó régi imafüzérek elsajátítása a hagyományos vüág-
ban minden családban általánosan kötelezö volt. 3. Az archai-
kus imafüzérek fokozatos térvesztésére utal az a tény, hogy a 
fiatal és középgeneráció már egyáltalán nem ismeri ezeket a 
magyar imaszövegeket, az idősek körében ellenben elöfordul, 
hogy párhuzamosan használják a régi imafüzéreket a román 
vagy magyar nyelven mondott rózsafüzérrel. A legidősebbek 

282 



körében arra is van példa, hogy a napi imarendből teljesen 
hiányzik a rózsafüzér, vagyis az imarepertoárt kizárólag a 
hagyományos hturgikus imafüzér és az archaikus imaszövegek, 
esetleg reggeli-esti fohászok, imafelajánlások stb. alkotják. A 
rendelkezésemre álló anyag alapján arra következtetek, hogy 
moldvai viszonylatban ez a típusú imarepertoár tekinthető a 
legarchaikusabbnak, valószinű, hogy a XVII-XVIII. században, 
vagy esetleg még korábban is, már ez lehetett érvényben. 

Azt talán mondanunk sem kell, hogy az imafüzéreken belül 
a variabilitás és affínitás jelenségei az archaikus imák vonat-
kozásában fokozottabban érvényesülnek, mint a folklorizálódott 
liturgikus szövegek esetében, melyek mögött nem is olyan régen 
intézményes egyházi liturgia állt, amely megkövetelte a hagyo-
mányozódás változatlanságát. Ennek tulajdonitható, hogy a 
Moldvában fennmaradt liturgikus szövegek nyelvi archaizmu-
sokat őriztek meg, a népies archaikus apokrif szövegek pedig, 
a változatképződés során gazdagodva, a nyelvi-költői megfor-
máltság művészi magaslataira emelkedtek. 

Az imák füzérekben való felsorakoztatása nemcsak formai 
kérdés. Sőt alapjában véve nem az. Megfelel a hagyományos 
világ emberének életét meghatározó - fentebb már tárgyalt -
szemléleti totalitásnak, amellyel állandóan a Szentben megnyü-
vánuló egyetlen valóságos lét fele törekszik, úgy, hogy az élet 
egészét, annak minden pillanatát igyekszik megszentelni. 

3.3. A közösségi jetteg kérdése 

A liturgikus imádságok nyüvánvalóan nemcsak egyéni, csalá-
di imavégzési gyakorlatban éltek, hanem közösségi szakrális 
rítusokhoz is kapcsolódtak. Ezek a közösségi imaalkalmak 
eltérő mértékben kötődtek az egyház hivatalos hturgiájához, 
bizonyos imahelyzetek kifejezetten folklór jellegüek voltak. A 
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liturgikus imák közösségi alkalmait nem célunk itt számba 
venni1, annak megállapítására szoritkozunk csupán, hogy az 
esztendő nagy ünnepein, a szentek névünnepein, a búcsúk 
alkalmával, az emberélet nagy fordulóinak szokásaihoz kapcsolód-
va, a vallásos társulatok összejövetelein, szükséghelyzetekben2 

Kérdés azonban, hogy vajon archaikus imaszövegek is elhang-
zottak-e közösségi imádkozások alkahnával, vagy a népi imák 
használata csupán a családi környezetre korlátozódott. Erdélyi 
Zsuzsanna gyűjtői tapasztalataira hivatkozva azt állítja, hogy 
ennek a müfajnak „rítusban helye, rendje nincs", amit termé-
szetesnek is tart, hiszen - amint mondja - az archaikus 
imaszövegek ad hoc jellegüek. (Erdélyi 1976. 23-24.) 

A magam tereptapasztalatai ugyancsak megerősítik a fenti 
megállapítást. Moldvában sem találkoztam olyan közösségi 
rítussal, amelynek kötelező szokáseleme lett volna az archaikus 
népi ima. Egyáltalán nem bizonyos azonban, hogy ez a helyzet 
a korábbi századokban is fennállt. A folklórgyüjtők adataiból 
ugyanis közvetlen módon csak a XX. századi imagyakorlatot, 
ületve legföljebb a múlt század végi helyzetet ismerhetjük meg. 
A középkor óta eltelt századokat illetoen csupán a jelen 
imavégzési gyakorlatából szerezhetünk közvetett információ-
kat, melyek legföljebb néhány hipotetikus következtetés megfo-
galmazására jogosítanak fel. Az eredet, a hagyományozódás, a 
hordozó közeg, a közösségi vagy egyéni jelleg vonatkozásában 
- a moldvai archaikus imaanyag alapján - a következő jelensé-
geket tartom meggondolkodtatónak: 

1 Egy ilyen szempontú vizsgálathoz az újabb népnqzi sxakirodalomból kiindulópontul 
szolgálhatnak Lengyel Ágnes tanulmányaL Lásd: Lengyd 1969,1991,1994a, 1994b. 

2 Moldva-szerte ma is általános szókás például, hogy aszály esetén a fahi népe .búcsút 
visz", „kikerülést csinál" valamelyik hatáikereszthez vagy - ha van ilyen - a 
kálváríára. Régen ezek a könyörgo szertartások kifejezetten magyar nyelvúek vdtak. 
Aitalánosan emlékeznek rá, hogy ilyen alkahnakkor az mEreszd meg a fdhokeL.." 
kezdetű népéneket szokták énekelnL mEz az esső énekje* - mondják. 
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1. A műfaj az egész magyar nyelvterületen meglepő szöveg-
egyezéseket mutat, ami többnyire nemcsak a motívumok és 
sztereotip fordulatok, hanem nagyobb szövegegységek szintjén 
is kimutatható. Feltűnő, hogy a „klasszikus" verses folklórmű-
fajok (népdal, ballada, gyermekmondóka, népszokások rítuséne-
kei stb.) esetében az affinitás és a variabüitás jelenségei 
nagyobb mértékben érvényesülnek, azaz a nyelvterület távol 
eső pontjain feljegyzett egyéb folklóralkotások változatai na-
gyobb mértékben térnek el egymástól, mint a népi imák 
szövegvariánsai. Az archaikus imaműfaj variálódási képessége 
ugyanakkor nagyobb, mint a népi vallásosság egyéb, a hivatalos 
vallásossághoz és az írott kultúrához jobban kötődő, verses 
műfajaié. A verses legendák, a vallásos népénekek, a ritmikus 
liturgikus imaszövegek jóval kötöttebbek és egységesebbek, 
mint a népi imák. 

A korlátozott mértékben érvényesülő változatképződés, az a 
tény, hogy az archaikus népi ima e tekintetben valahol félúton 
helyezkedik el az elsődleges oralitásban élő folklórműfajok és 
az írott egyházi magaskultúrával közvetlen kapcsolatot mutató 
folklorizálódott alkotások között, arra enged következtetni, 
hogy ez a műfaj is egyházi irányítás alatt állott valaha és ennek 
megfelelően közösségi használatban is élt. A hivatalos liturgiá-
val való kapcsolatnak azonban már századokkal korábban meg 
kellett szakadnia, és ezzel a műfaj közösségi jellege is megszűnt. 

2. A műfaj egyik tipológiai sajátosságának tekinthető szöveg-
egyezések mellett szembeötlő az is, hogy bizonyos szövegformu-
lák, motívumok, sőt imatípusok csak egy-egy kisebb tájegységre 
vagy egy-egy sajátos etnikai-kulturális csoportra jellemzőek, eze-
ken kívül variáns nélküliek. A moldvai anyag alapján a köve1> 
kező példákat említhetem: 

- A Szent Borbála-ima (lásd: 25.2., 26.2., 15.2., 17.1., 19.1., 
22.2.) kizárólag olyan településekről került elő, amelyeknek 
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középkori éredetű magyar lakossága volt. Ezek közé tartoznak 
az ún. „déli csángók" falvai, illetve néhány olyan falu is, amelyek 
kapcsán a nyelvészek joggal feltételezik azt, hogy a XVII-XVIII. 
századi székely menekülők csoportjai korábbi magyar lakosság-
ra telepedtek rá. (Lásd: Szabó T. 1981. 518.) Az előbbiek közé 
Bogdánfalva valamint ennek kirajzása, Űjfalu, továbbá Trunk, 
Gyoszény és Nagypatak, az utóbbiak közé Lujzikalagor, Forró-
falva, Klézse és talán Külsőrekecsin sorolható. 

- A passiót megjelenítő ún. „péntekiw imáknak van egy olyan 
általánosan elterjedt, jól felismerhető típusa, amelynek változa-
tai kevéssé térnek el egymástól, és e változatok nagy bőséggel 
bukkannak fel a székelyes eredetű falvakban. Ezek a szövegek 
mondhatni egyáltalán nem különböznek a gyimesi Qásd: Sala-
mon 1987, Tánczos 1995., Harangozó 1998.) vagy csíki Qásd: 
Székely 1997., Tánczos 1991) eredetü pénteki imádságoktól, 
nyüvánvalóan egy tőről fakadnak velük. 

- A vihar elleni ráolvasás funkcióban élő, de archaikus 
imamotívumokat (pl. Grál-motívumok, szűzlány mint egyházjel-
kép stb.) is tartalmazó Szent Margitrima változatait flásd: 14.3., 
45.6., továbbá: Erdélyi 1976.20.; Pócs 1985-86. XV.2.11.; Tánczos 
1995. 62., 63.; Gazda-Benedek 1997. 19., 23.; Harangozó 1998 
137., 161., 162.; Tánczos 1999. 122.4., 277.7., 278.1.) csak olyan 
adatközlőktől jegyezték fel, akik három egymás közelében fekvő 
székelyes csángó falu valamelyikéből, Lészpedről, Pusztinából 
vagy Frumószából származnak. 

- Egészen egyedi „pénteki imaw variánsai kerültek elö a 
Tatros alsó folyása melletti településekről, melynek feltünő 
sajátossága a „vala" ragrímek sorjázása (ez a nyelvi jelenség 
XVI. századi vagy még korábbi keletkezésre utal), valamint 
néhány, más imákban is előforduló motívum egyedi kapcsoló-
dása. (Lásd: 62.3., 68.1., 72.2, illetve 1995.94.) 

- Úgy tűnik, hogy a „Csengítének mennyországban..." kezdetű 
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pénteki ima énekelt vagy dallam nélküli változatai kizárólag az 
északi csángók körében terjedtek el, a gyűjtők csak Szabófal-
vában és Jugánban jegyeztek fel alig egynéhány szöveget, 
mindössze három-négy adatközlőtől. (Lásd: 1.1., 2.1. Továbbá: 
Erdélyi 1976. 159., 229.; Seres-Szabó é.n. [1991] 271.; Tánczos 
1995. 189., 190.; Harangozó 1998. 88., 89., 180.) 

- Eddig csak mintegy féltucatnyi változata van a Páduai Szent 
Antal személyéhez kapcsolt archaikus imának is, de ezek a 
változatok érdekes módon csak a székelyes csángók köréből, 
viszonylag kis földrajzi területről kerültek elő. (Lásd: 50.16., 
63.1., 75.5. Továbbá: Mohay 1993b.8.; Tánczos 1994. 7.E., 16.A.; 
1995. 64., 180.; 1996b. 1., 4.; Harangozó 1998. 25-26.p.) 

A példák sora folytatható. A fentieknél maradva, úgy tűnik, 
hogy az említett imák a jelzett kisrégiókban, közösségekben 
általánosan elterjedtek voltak, ami ugyancsak utalhat valami-
kori közösségi használatra, illetve arra is, hogy a szövegek 
elterjedésében a hivatalos vallásosságnak is szerepe lehetett. A 
nagyobb nyüvánosság előtti imavégzés magyarázat lehetne a 
feltűnő szövegazonosságokra, hiszen elképzelhetetlen, hogy a 
maihoz hasonló szűk körű, családi használatban ezek az ima-
szövegek egy-egy kisrégión belül, általánosakká válhattak volna. 

Az üyen „speciális" imák jelenléte miatt a moldvai archaikus 
imaanyagban ugyanaz a heterogén jelleg mutatható ki, mint a 
moldvai csángó kultúra más rétegeíben, például a nyelvben, a 
tárgyi népi kultúrában, a folklórban stb. Ez az egyenetlenség 
az imaanyagot illetően is alapvetően az eredet különbözőségéből 
adódhat, másfelől a századok során kialakulhattak helyi kultu-
rális sajátosságok is. A népi vallásosság irányító személyisége-
inek - például egy-egy deákdinasztiának - a hatása sokáig 
kimutatható egy-egy közösség vallásos folklórjában. A deákok 
voltak azok, akik a katekizmusszövegeket népi környezetben 
elteijesztették, és a liturgikus imaszövegekben felsejlő protes-
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táns hatások is minden bizonnyal egy-egy félművelt licentiátus 
tevékenységének tulajdoníthatók. 

3. A népi imák valamikori közösségi használatának perdöntő 
bizonyítéka lehetne az imaszövegek énekelt jellege, csakhogy ez 
a sajátosság nem mutatható ki általánosan az egész nyeivterü-
leten. Igaz ugyan, hogy az archaikus imagyűjteményekben 
énekelt archaikus imádságok, imamotívumok is felbukkannak, 
de az üyen szövegek nagyobbik része nem ima funkcióban, 
hanem kántálóénekként (Erdélyi 1976. 230., 231, 232, 234, 
235, 236, 237, 239.; Tánczos 188, 191.), koldusénekként 
(Erdélyi 1976. 241, 242.), esetleg vallásos népszokások - pl. 
száliáskeresés, Szent János napi angyalozás - rítusénekeként 
(Erdélyi 1976. 243, Balázs 1993. 7-14. p, Tánczos 1995. 57.) 
bukkan fel. 

Voltaképpeni, tehát elsődlegesen ima funkcióban élő énekelt 
archaikus imaszövegeket csak a moldvai csángók körében, 
pontosabban csak az északi csángó Szabófalvában találtak a 
folklórgyűjtők (Erdélyi 1976. 229.; Tánczos 1995. 189, 190.; 
Harangozó 1988.180.), ami önmagában még nem bizonyítja az 
énekelt jelleg általánosabb elterjedtségét. 

Adatokkal tudjuk bizonyítani viszont, hogy a székelyes mold-
vai csángók körében temetések alkalmával, tehát közösségi 
rítushoz kötődően a közelmúltban még elhangzottak majdnem 
énekhangon recitált archaikus imaszövegek. Az „Én felkelék jó 
regvel hajnalba..." kezdetű tipikusnak mondható pénteki ima 
recitált változatára találtam rá Pusztinában, ahol a küencvenes 
évek elején egy, a nyolcvanas évek elején torban készült 
magnófelvételre bukkantam, amelyen román és magyar halotti 
énekek között egészen különös előadásmódban elhangzott ez 
az ima is. Egy női hang magas hangfekvésben, erősen ritmiku-
san, de nem gyorsan, deklamálva rikoltozta az ima szövegét. 
(Lásd: 48.1. Változatai: 43.2, 44.1, 44.4, 45.1.) Ugyanezzel a 

288 



kezdetfcel ^ y távolabbi változat kántálóénekként és énekelt 
ímaként is használaios. (Lásd: Erdélyi 1976. 162.; Tánczos 
1995. 191.; 1999. 259-260.1.; Harangozó 1998. 181-185.) Ide 
vonható adattalszolgál Moiu^ Tamás is, aki egyík közleményé-
ben arról tudósft, hogy 19924960, a Pasztxna közelében fekvő 
Frumószában egy temetési szertartás előtt, a pap várása közben 
ugyancsak elmondták a fenti pénteki ima egyik váüozatát. 
(Mohay 1993a) 

Az említett deklamálÓHrecitáló, tehát nyüvános imavégzésre 
utaló elóadásmód a moldvai imafelvételeim egy részén -
legfőképpen tobb Pusztinában gyújtött szövegen - elhalványu-
lóban már, de még jól megfigyelheto. A hajdani közossqp 
használat további bizonyítéka lehet az ís, hogy az JÉn felkelek 
én ágpambfl..." kezdetö „pénteki ima" változatai ezekben a 
Mvakban igen kis dtéréseket mutatnak, olykor csaknem szó 
szerint egyeEnék. 

4. Mint látjuk, az archaikas ímák magáiqellege nem kizáró-
lagos. Épp Moldvából vannak aidataink arra, hogy - egy régebbí 
gyakorlat iQnoiiiaként - haldokló mellett, virrasztóbaii, temeté-
sek alkalmával, torban, társasmunkák során, búcsukon, veszély-
helyzetben (pL viharban) is elmondják oke^ de a közösségi 
használat egyik alkalom esébSben sem mondható megszokottr 
nak, az ardiaikiis imák tebát nem váhiak egjfegy hetyzet 
kötelezo érvényű, sztereotíp ríbassxövegeivé. A közép és idős 
generációhoz tartozók, még ha nem is ismernek már archaikus 
népi imaszövegeket, általában tudnak azokról a nyihános alkal-
makról, amelyeken üyen imák el szoktak hangzani, de dmondá-
sukat egyik hdyzet kapcsán sem tekmtík kötelezonek, legfeljebb 
hasznos, üdvös cselekedetnek. 

5. Mivel a nyilvános, közösségi alkalmak teljes eltunése, iDetve 
a szovegek elfelejtése után is tudnak még egy ideig a műfaj 
létérol (például, egy-egy szomszédsági, rokonsági körön belül 
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olykor a szövegek ismerőit is meg tudják nevezni), a műfajra 
vonatkozó hiedelemtudás még ma is élő és a moldvai csángóság 
egészének viszonylatában is nagyjából egységesnek mondható. 
Az archaikus imaszövegeket mindenhol „nagy imádságoknak9, 
hathatós szövegeknek tartják, ami a mágikus céllal történő 
imavégzés egyik indítéka. Mint előbb már láttuk, az imahasz-
nálatra és az imák céljára vonatkozó ismeretek ugyancsak 
közösségi szinten kodifíkáltak. 

Az eddigiek alapján tehát annyit állíthatunk csupán, hogy 
noha az egyháztól függetlenedett népi apokrif imaszövegek ma 
már többnyire nem nyilvánosság előtt hangzanak el, bizonyos 
néprqjzi tények a valamikori közösségi használatra, a szövegek 
nagyobb nyilvánosságára utalnak. Sajnos ezekről a régi közös-
ségi imavégzési gyakorlatokról - legalábbis az archaikus népi 
imaszovegek vonatkozásában - történeti adatok híján ahg 
tudunk valami közelebbit mondani. Annyi a mai folklóranyag 
alapján is biztosan állitható, hogy bizonyos paraliturgikus 
vallásos cselekmények közben - például haldokló mellett, 
virrasztókban, temetéseken, szükséghelyzetekben (betegség, 
vihar, anyagi kár, rontás stb. esetén) - a liturgikus eredetu 
imák mellett elhangzottak archaikus népi imaszövegek is. 

A műfaj életével, funkcióival kapcsolatos folklorisztikai viaís-
gálódások révén alig juthatunk előbbre a nyilvánvalóan közép-
kori gyökeru szöveghagyomány eredetének kutatásában. 

Az archaikus ima létrejöttének kérdése végső soron tisztázat-
lan. Erdélyi Zsuzsanna a műfajt egy egyházi irányítás alatt álló 
nemzeti nyelvű orális közköitészet folklorizálódott végtermék-
ének tekinti. Erre vonatkozó hipotézisét több tanulmányban is 
megfogalmazta. (Lásd pl.: 1980, 1984, 1988, 1991) Egyik 
tanulmányában ezt írja: ^Az irodalmi és folklorisztikai kutatá-
sok alapján nyugodtan állíthatjuk, hogy a magyar archaikus 
népi imádságműfaj jelen formájában autochton népi alkotás, bár 

290 



történeti fejlődésében kettös eredetet mutat: egy irodalmi adatok-
kal ma még követhetetlen/ellenőrizhetetlen korai népi gyakor-
latot és egy irodalmi adatokkal követhető/ellenőrizhető egyházi 
háttérjelenlétet, mely a késő-középkorban minden vallásos mű-
fajnál szükségszerint érvényesült.w (Erdélyi 1991. 91.) 

Egy szóbeliségben élő szakrális költészeti hagyomány közép-
kori meglétét konkrét rá vonatkozó bizonyítékok híján azonban 
csak sejteni lehet. Megléte mégis valószínűsítheto, ugyanis 
elképzelhetetlen, hogy épp a vallásos életérzésnek ne lettek 
volna népnyelvi kifejeződései abban a korban, amikor a vaüásos 
szemlélet a kultúra egészét mélyen áthatotta. A klasszikus 
verses folklórműfajok többsége - a ballada, a hősepika, a 
szerelmi líra stb. - bizonyíthatóan létezett már a XIV-XV. 
században, ezek mellett szakrális műfajok léte is joggal feltéte-
lezheto. A népi körökben is elterjedt szakrális költészeti hagyo-
mány központi témája épp a krisztusi szenvedéstörténet lehetett. 
A passió élményének átélése hozta létre a Mária-sirahnak 
költészetét, a kor vallásos tárgyú dramatikus színjátékainak 
nagy részét stb. 

Az Erdélyi Zsuzsanna által feltételezett folklorizációs folya-
mat kiindulóponlját jelentő szövegkomplexumnak mindenkép-
pen orális jeüegünek kellett lennie, hiszen a kutatók nem 
találtak olyan konkrét bizonyítékokat, melyek alapján közvetlen 
kapcsolatot tételezhetnénk fel az írott egyházi ima- és ének-
anyag, a kódexek imádságanyaga és a népi oralitásban máig 
fennmaradt archaikus imaszövegek között. Van ugyan néhány 
olyan népi imádságunk is, mely a középkori himnuszköltészet 
darabjainak folklorizálódott terméke - üyenek például a „Mivel 
már bésetétedik...,> és a wMár megvirradván éj után..." kezdetü 
imák, amelyek a Te lucis ante terminum és a Iam hicis orto 
sydere kezdetű breviáriumi himnuszok folklorizálódott fordítá-
sai - , de ezek az elszigetelt és sajátos esetek nem érintik az 
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archaükus imaműfaj törzsanjagáL A jövőbeni kutatás feladata 
összevetni az archaikas imák kép- és motívumanyagát a kóde-
xek imaszövegeivel és a XV-XVIL mázadi írott egyházi költé^ 
szet motívinnaiyaL Kgy ilyen taitalás nywnán választ kaphatnánk 
arra a kérdésre, hogy bizoiqros motivikus hasonlóságok -
ílyenek a szövegek felüleles ismeretének fényében is szembe-
ötlőek - a kor vallásosságának különbözö, egymástól fuggetlen 
szeQemi termékekben történő lecsapódásate csupánr vagy 
szorosabb genetíkus kapcsolat is kimutatható e szeüemi termé-
kek közötL Erdélyi Zsuzsanna egyik tanulmánya (1991) az 
archaikus imák eredetére vonatkozó talán legfontosahb kérdés-
ben impozáns nemzetközi anyag alappán mutafja ki, hogy a 
záradékok szerződés jdlege általánosan dteijedt az európai 
szakrális népköltészedien, tdiát egy korszak mentalitásában 
gyftereok 

Mmdaddig, amlg további üyen vizsgálatrfcra sor nem kerül, 
semmi bizonyosat nem áílfthatmik a fblklór (archaikus ima) és 
a nem foiklór (egyházi énekköltészet, kódexek imaanyaga stb.) 
feltétdezett kapcsdbtáráL 

Á probiéma megoldása legalább annyira feladata az irodalom-
és mfi^dődésiörtéiiánek, mint a MMorisztikának. Következte-
tések megfogalmazására azonban csak nagyobb szövegkorpusz 
elemzése után, wíllailWMtnánk. 

Az eddigi folklorisztikai eredmények arra utalnak, hogy az 
archaikus imamnfaj a refonnádó kora óta lényegesen nem 
váttozott - emdléli szának a protestáns vidftáen gyújtött 
archaikus ímák^ amelyeknek mindenképpen a reformáció előtt 
M e t t kialakuhnhik (lásd pl.: Báduly 1992), a műfajra vonatkozó 
történeti adatok, szöveglejegyzések (Jankovics 1981, Erdélyi 
1976. 112. szöv.) - , tehát egy üyen jellegű összehasonlitó 
elemzésnek mindenképpen votna todományos alapja. Ha a 
kódexek im^anyagáTiak és biUiaforditásainak, a protestáns 
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zsoltár- és a katolikus énekköltészetnek, sőt az első magyar 
nyelvű katekizmusszövegeknek ilyen szempontú feldolgozása 
egyszer majd megtörténik, valószínűleg világosabban látunk 
majd a népi imák eredetkérdésében is.1 

3.4. A vallásosság kétnyelvűvé válása 

A hagyományos világban a magyarul beszélő moldvai katoli-
kusok imái - bár a szövegek különböző eredetet Qiturgikus 
egyházi és népi apokrif), illetve hagyományozódási formákat 
(elsődleges és másodlagos oralitás, intézményes és egyéni 
használat stb.) mutatnak - anyanyelvűek voltak2. Ez a nyelv 
természetesen nem volt azonos a magyar iródalmi nyelwel, 
noha a moldvai magyar tájnyelv szakrális terminológiájára és 
szellemére a meglévő művelődési kapcsolatok révén döntő 
hatással volt a Kárpát-medencében élő magyarság vallásossága. 

A moldvai csángóság hagyományos népi kxütúrájának és 
nyelvének bomlása a XIX. század végén kezdődött el. Ez a 
folyamat nemcsak a modernizáció következménye, hanem össze-
függ a nemzeti román állam létrejöttével és néhány nagy 
jelentőségű egyház- és kiütúrpolitikai eseménnyel. 

A függetlenségét 1877-1878-ban elnyert román állam, mivel 
megalázónak találja, hogy területén Rómából küldött katolikus 
misszionáriusok tevékenykednek, és mivel a nagymérvű paphi-
ányon is enyhíteni akar, 1884-ben megszervezi a jászvásári 
püspökséget, majd 1886-ban felállítják azt a katolikus papnevel-
dét, melyben megindxü a román nemzeti érzelmü katolikus 

1 Jól kiaknázható volna a Horváth Iván szerkesztésében nemrég megjelent 
nagyszabású munka: Répertoire de la poésie hongroise ancienne. /-/ / . Éditions du 
Nouvel Objet, Paris, 1992. 

2 Bizonyos falvakban liturgikus imaszövegek latin nyelven is teijedtek a nép között. 
Kallós Zoltán például Klézsén vett hangszalagra latin Miatyánkokat és más 
imádságokat. 
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papság kiképzése. Ez az értelmiségi réteg lesz az, amely néhány 
évtizeddel később kitiltja Moldva katolikus templomaiból a 
magyar éneket és imát, elbocsátva azokat a .deákokat', akik 
nem tudnak, vagy nem akarnak románul szolgálni. Ugyanekkor 
döntő változás következik be az oralitás és írásbeliség viszony-
latában is: a század vége felé általánossá válik az elemi oktatás, 
s az 1895-ös népoktatási törvény kötelezővé teszi a hitismeretek 
román nyelven történő tanítását is, kiiktatva az addig haszná-
latos, 1866-ban kiadott kétnyelvű katekizmust (lásd: Domokos 
1987. 132.). Gondoskodnak a román nyelvű vallásos irodalom 
megalkotásáról és terjesztéséről. E tekintetben ki kell emelnünk 
az 1897-ben alapított halasfalvi (Háláuce§ti) minorita rendház 
szerepét: 1924-ben itt hozzák létre azt a nyomdát (Tipografia 
Serafica), mely egyebek mellett magyarból fordított népéneke-
ket (pl. a Kájoni-féle Cantionale Cathoticum énekeit) és imádsá-
gokat ad ki románul. Az addig használatban lévő magyar nyelvű 
ének- és imakönyveket igyekeznek a nép köréből összegyűjteni 
és megsemmisíteni. 

.Mjöttek, eiégették a papok a magyar írást, a magyar könyveket Vót egy 
könyvem nekem a diáktól maradva, s odaadtam vót egy pusztinai embernek, 
imádkozott belőlle, de az es három esztendőre reja meghót, s most nem 
tudom, kinek maradt. A diáktól maradott vót. Mindenféle imádság vót benne. 
[Ki égette el a könyveket? A páter?] A páter. Szigur. (A pap. Persze.) Nem tehetett! 
[És hogy égette eí?] Hát a tözre tette! Aszonta, nem lehet magyarul többet 
imádkozni. Rományul csak. [A tözet hol csinálta?] Mikor a templomból kgött, 
akkor rcjatették [A templom előtt?] Há szigur, ahol Idietett" (Szoloncka, 52.) 
„Nekem vót bajom a Gonoszval! Mibe mentem ién átol! Béjelentettek a 
Securítaténak, hogy szpionázst csiálok (kémkedem) a vászáiheli kántorval. 
Sz eljöttek ide a gonoszok! Egy csivilba sz két milicia (egy civü és két 
milicista). Itt Sz akkor azt mondták, hogy addam ki a dolárt menni van, met 
akkor nem isz jönek bé. Szobába. De én mondom, hogy dolárt halltam, am 
auzit vorbind, dar cu ochü n-am vázut (hallottam, hogy beszéltek róla, de a 
szememmel nem láttam soha). Sz bé esz jöttek! Sz hántak mindent essze. 
Elvitték a jobb könyveimet Magyar könyveket Vót a Menyei szép koszoru, 
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vót egy nagy Káncionál, egy százötven-kétszáz esztendősz, meljik régen itt a 
templomba vót> vót a Szentfoldi utam Kolozvárról. Sz édeszapámnak a 
bucsuztatásza a lakadalomról. Iljen kicsi füzér (füzet) vót: „A sziép hedegünek 
szünjék meg zengésze...". Sz elvették a leveleket isz, mit kaptam Szomoljoról, 
met ha ién valamai miszét fízettem, akkor irtak, hogy megkapták. Eleget fájt 
a szivem a könyvekétt!" (Bogdánfalva, A.J. - Lásd még: 1995. 283-284.) 

Az 1923-tól működő halasfalvi kántorképző végzettei lesznek 
azok, akik a régi „deákok" helyébe lépnek, és a papság által is 
támogatva, már a század harmincas-negyvenes éveiben román 
nyelvűvé változtatják a moldvai magyarság közösségi vallásgya-
korlását. Kivételek olykor akadnak: néhány faluban egy ideig 
még a háború után is felhangzik a templomban a magyar ének 
és ima, de mindez nem változtat a folyamat általános irányán. 

Egy felülről központilag szervezett román nyelvű .hivatalos 
egyházszervezet létrejöttének és a művelődési viszonyok válto-
zásának természetesen hatása van a paraliturgiára és a hívek 
egyéni vallásosságára is. Igy a század derekán jelentős módo-
sulás történik az egyéni imarepertoárokban is. 

A változás elsősorban a titurgikus imaszöuegeket érinti. A 
katohkus vallás legfőbb imái ettől kezdve már csak latinul és 
románul hangzanak el a hivatalos egyházi szertartásokon, de 
a családi vagy kisközösségi ájtatosságok nyelve egy ideig 
továbbra is a magyar marad. (Itt emlékeztetnék arra, hogy a 
hagyományos paraszti világban nem annyira az egyéni belső 
ima, mint inkább a családilag fennhangon mondott közös ima 
volt az általános. Gyűjtéseimből arra következtetek, hogy ez a 
körülmény valamelyest elodázta a régi magyar liturgikus imád-
ságok eltűnését, hiszen a gyermekek családi környezetben még 
megtanulhatták azokat a magyar imádságokat, melyek nagyobb 
nyilvánosság előtt már nem hangozhattak el.) A hivatalos 
intézmények hatása azonban az iQúságra nézve mégis döntőnek 
bizonyult: az újonnan bevezetett románosító intézkedések az 
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idősebbek egyéni imahasználatának nyelvét nem tudták meg-
változtatni, de azok a gyermekek, akiket már románul tanított 
a deák, később abbahagyták a családi környezetben tanult 
magyar liturgikus imák végzését, és így idővel el is felejtették 
őket. E tekintetben sokatmondó, hogy a románul mondott 
liturgikus imák és egyéb egyházi szövegek magyar megnevezését 
(pl. „Miatyánk", „Űrangyala,,, „Hiszekegyw, „Tízparancs", „Hét 
szentség" stb.) legtöbbször akkor is ismerik, ha ezek magyar 
változatait sohasem is tudták, vagy már régóta elfelejtették. 

A kétnyelvűségnek nem lehetett esélye egy olyan környezet-
ben, ahol az állam nyelve és kultúrája volt a domináns. Ma 
egy-egy moldvai faluban elegendő megfigyelnünk azt, hogy 
melyik az az idős generáció, ameljdk még ismer magyar 
liturgikuá szövegeket, és ebből jó megközelítéssel következtet-
hetünk a magyar nyelv templomból, hitoktatásból való kitiltá-
sának időpontjára. (Kivételek persze itt is akadnak, de ezek 
egy-egy családi hagyományon belül esetenként megmagyaráz-
hatók.) Általában azt kell mondanunk, hogy a gyermekkori 
kulturális hatásoknak van meghatározó szerepük az egyéni 
imahasználat nyelvének alakulására. Azok az öregasszonyok, 
akiket még magyar „deákók" tanítottak, ma is őrzik emlékeze-
tükben a tőlük tanult imaszövegeket, különösen akkor, ha ez a 
tudás a szűkebb családi környezetben is megerősítést nyert. 

„Mikor kicsike vótam, édesanyám megtanyitott, s ennyit béfogtam én es. [...] 
Met este fontak, esténként csináltak gyiléseket Gyilekezést. S osztánd akkor 
mondta ő. Kőt fel, s font, s osztán én es kőtem fel, s osztánd ingemet 
megtanyitott. [Ott sokan voltak a fonóban, ugye?] Há mü nem vótunk sokan, 
én csak akkor az édesanyámval vótam otthond elé. [Csak ketten fontak?] 
Csak ketten. S ő mondta, s osztán én es bévettem akkor a fejembe. Nagyobbat 
es lehetett vóna, de nem okupálódtunk (nem foglalkoztunk vele), hogy 
nagyobbat. Ezt a kettőcskét. Lehetett vóna másokra es, dé ... [Miatyánkot 
vagy egyebet nem tud magyarul?] Arra es lehetett vóna, de arra nem tanyitott. 
Ő (ti. a jelen lévő öregasszony) tudja azkot az imádságokot. [Maga még végzi-e 
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ezt a kettőt?] Ezt a kettőt én még esténként mondom, há igen, mikor fekszem 
le, akkor én ezket mondom el! [De nem csak ezeket imádkozza.] Ej, há 
imádközom másokot es, de rományul. Mindent románul mondunk. [S amiket 
románul mond, azokat kitől tanulta?] Hát a páter tanyitott. A templomtól. 
Vótak ijen iráskák, s osztán abból csitiltunk (olvastunk). Me mentünk, hogy 
osztán meg kellett gyonjunk. Akkor megtanultuk mind akkor. [De amikor 
imádkozni kezdett, akkor ezzel a kettővel kezdte.] Ugy, ugy. [Románul hány 
éves korában kezdett?] Há hogy mondjam? Tizesztendős, ugy. [De a magya-
rokat most is elmondja.] Elmondom, azkot nem felejtem el, s még tanyitom, 
immá vannak nekem es ijen gyermekeim, s még tanyitgatom. S mondom 
nekik, hogy ijen a magyar, hogy vót édesanyámtól, hogy halltam én es, s 
mondom nekik igy esténként. Tanyitom őköt erre es, hogy tanóják meg ők 
es. Hogy sá aibá amintire §i ei ( legyen emlékük nekük is), mikor izé ... [És 
megtanulják?] Megtanulják, me kicsikénd még béveszi, me magyarul beszél-
getek még nálunk itthon. Magyarul tanyiccsuk itthon. Fel egy hét esztendőig 
ő osztá fogja tanulni az imádságokot." (Magyarfalu, 29.) 

A román nacionalizmus híveivé lett csángó papok jó politikai 
és pszichológiai érzékről tettek tanúbizonyságot, amikor meg-
elégedtek a nyilvános közösségi imahasználat román nyelvűvé 
változtatásával és a gyermekek román nyelven történő tanítá-
sával. Mivel a jövő vonatkozásában ez volt a fontos, ezért a 
felnőttek magyar imarepertoárjának románnal való helyettesí-
tését - ami nehezebb feladatnak bizonyult volna - nem 
erőltették. Jellemző példája e jelenségnek, hogy a gyónás 
alkalmával mondott magyar imákat, és magát a magyar gyónást 
is, tolerálták, sőt a legidősebbektől, akik még ma is a gyermek-
korban tanult magyar formulákkal gyónnak, tolerálják ma is. 

„[Maga hogy gyónik a papnak?] Mondom magyarul es, s rományul es. A 
bünjeimet mondom rományul, s utána a Töredelmességet magyarul. [És ezt 
ő megérti?] Há ha érti, érti, s ha nem hát... De érti, hogy ne értse? Magyarul 
tudnak mind a kettő. 0 elhallgassa, s osztá...w (Szoloncka, 52.) 

Végső soron az történt tehát, hogy azok a magyar liturgikus 
imagzövegek, melyeknek némelyike középkori nyelvi állapoto-

297 



kat tükröz, generációról generációra szorultak vissza, átadva 
helyüket az egyház által támogatott román imádságoknak. 
Magyar nyelvű régi hturgikus szövegeki?e ma - még a legkevés-
hé elrománosodott falvakban is - jobbára csak a nyolcvan körül 
járók körében bukkanhatunk. 

Némiképp másként alakult az archaikus népi imádságok 
sorsa, amelyekről előbb megállapítottam, hogy többnyire a 
liturgikus imaszövegekhez hozzácsapódva mondták, mormolták 
őket. Ezeknek az imáknak nem volt egységes szöveganyaguk, 
és - továbbélésük szempontjából ez igen fontos - nem képezték 
részét a hivatalos egyházi liturgiának. A kutatás jelen stádiu-
mában még nem tudni, hogy az archaikus népi imaszövegek 
mikor, miért és hogyan kerültek ki az egyházi irányítás alól. 
Annyi azonban bizonyos, hogy ez az esemény legkésőbb a 
reformációt követő zűrzavaros időben megtörtént1, tehát az 
utóbbi századok folyamán az archaikus imaanyag sem Moldvá-
ban, sem Magyarországon nem állt közveüen kapcsolatban az 
intézményes egyházzal. Következésképpen a román nacionaliz-
mus jegyében szerveződő moldvai katolikus egyház nem befo-
lyásolhatta - legalábbis közvetlen módon nem1 -̂ á%vek között 
búvópatakként, a hivatalos vallásosság hátteíében élő archai-
kus imaanyagot. Elképzelhető, hogy nem is volt tudatában 
liturgikus imaanyagtól különböző magyar nyelvu apokrifek 
létezésének, de az mindenképpen bizonyos, hogy nem tulajdo-
nított jelentőséget e szövegeknek. így alakult ki az a helyzet, 
hogy Moldvában egy-egy egyéiú imarepertoár nyelvileg megosztot-
tá vált: előbb elimádkozták románul a bevett egyházi imádsá-
gokat, és ezután kerítettek sort azokra a népi imaszövegekre, 
melyeknek nem voltak hivatalos egyházi megfelelőik, de ame-
lyeket ugyancsak fontosaknak tartottak. Sokan érzelmüeg azért 
1 Ezt a kérdéskört is érinti Erdélyi Zsuzsanna imazáradékpkról írott, széles európai 

kitekintéssel készült egyik tanulmánya: Erdélyi 1991. 
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kötődtek ezekhez az imádságokhoz, mert anyanyelvükön szól-
tak, vagy mert valamelyik régóta meghalt szeretett családtagtól 
(édesanyától, nagyszülőtől) örökölték őket. A fennmaradást 
segítette az is, hogy - amint ezt előbb láttuk - az archaikus 
imaszövegek fontos paraliturgikus cselekmények (pl. beteg 
melletti imádkozás, halottvirrasztás, halotti tor, különféle baj-
elhárítás stb.) részei voltak. 

Űgy tűnik tehát, hogy az archaikus imák hagyományozódásá-
ra, fennmaradására, megvolt az esély. Csakhogy a hagyományo-
zódás folyamatát összetettebb modellként kell felfognunk, az 
értehnezést nem lehet egyetlen tényezőre redukálni, amint ezt 
fentebb tettem. Azt hiszem, az archaikus imaszövegek megrit-
kulásában nemcsak a Moldvában zajló nyelwáltásnak, hanem 
a modernizációnak is szerepe volt, éppen úgy, mint a magyar 
nyelvterület más vidékein. 

3.5. Nacionalizmus és modernizáció: 
a nyelvváltás jelensége 

Az eddigiekben a vallásosság megélését lehetővé tevő hivata-
los és népi intézmények felől közelítettünk az imaszövegek 
nyelvi kérdéséhez. A jelenkor fele tartva, szükséges azonban 
néhány más szempontot is bevonni a vizsgálódásba, mert a 
nagyojbb fokú gazdasági, társadalmi és kulturális mobilitás 
következtében a XX. században szemmel láthatóan megváltozik 
az a mentáhs környezet, ami az egyén által használt imákat 
körülveszi, és mindez természetesen ezek nyelvét is befolyásolja. 

1. Mindenekelőtt arra kell felfígyelnünk, hogy a hagyományos 
világ megszűnése a nyelvhez való viszony megváltozását is 
jelentette. Az újkori gazdasági-technikai-kulturális fejlődés kö-
vetkeztében a nyelv szerepe felértékelődik, hiszen a nyelvnek 
olyan funkciói keletkeznek, melyekkel korábban nem rendelke-
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zett. Az egyesült román fejedelemségek nyelve az iskola, a 
tudomány, a sajtó, a politika, a katonaság, a közlekedés, sőt -
bizonyos mértékig - az egyház nyelve lesz. 

A nyelv szerepének felértékelődése természetesen összefügg 
a nemzeti gondolat ébredésével és a nyelvi nacionalizmus 
kialakulásával is. A modernizáció közepette a nyelvhasználat 
és a nyelvi hovatartozás ügye problémává válik, szemben a 
korábbi korszakokkal, amikoris a nyelvet ideológiai felhangok 
nélkül, „csak" mint egy-egy zárt (falu)közösség vagy régió 
természetes kommunikációs eszközeként használták. 

Természetesnek mondható, hogy az az archaikus csángó 
tájnyelv, amely kimaradt a magyar nyelvújításból, amelynek 
Moldvában semmiféle intézményi háttere nincs, amely nélkü-
lözi a modern társadalmi nyüvánosságot, és csak a hagyomá-
nyos paraszti életformához kapcsoltan létezik, nem kelhet 
versenyre a tágabb társadalmi teret uraló államnyelwel. A 
nyelvhez való viszony átértékelődése a moldvai csángóság 
viszonylatában azt jelenti, hogy a csángó tájnyelv presztízse 
használóinak körében is csökken, nem utolsó sorban azért is, 
mert a csökkentértékűség tudatát a társadalmi intézményeket 
- az iskolát, az egyházat, a politikai életet - uraló román 
értelmiség minden módon igyekszik táplálni. Különösen fontos, 
hogy az iskola és az egyház nyelve - ez a két legfontosabb 
intézmény, amellyel a moldvai magyarság közvetlen kapcsolatba 
kerül - a román nacionalizmus támogatójává válik. 

A modern román állam intézményei által nevelt fiatalabb 
generációik körében idővel tudatosodik, hogy a családi körben 
végzett hagyományos imák nyelve nem azonos sem a tágabb 
társadalmi nyilvánosságot uraló román, sem pedig a Magyaror-
szágon és Erdélyben használatos magyar köznyelwel, és ez a 
felismerés a magyar imák presztízsének nagyfokú csökkenését 
eredményezi. Az értelmiségnek (az iskolának és az egyháznak) 
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gondja van arra, hogy ídeológiailag is alátámassza, fogalmi 
nyelven is megfogalmazza ezt a fdismerést: a csángó etniknm 
nyelvét ̂ korcsiturának*, „madárnyelvnek1* nevezík, azaz stígma-
tizátják. 

Jfük Qjan korcsüarák vagyonk. Én ugy monáom,. ahogy van. Met mű oláhul 
es, adicá rományul es, moikdjam ugr, ramángml es tiKÍimk, s a magyarul es. 
Csángómagyar, oyan$ok vagyunk nöL Sem magyarul, sem oláuL* (CSŰL, M.J.) 

Egy teljesen elrománosodott Bákó melletti csángó faluból, 
Barátosról származó teológushallgató így magyarázta meg a 
szulőfalujában bekóvetkezett nyelvváltást: 

l̂Tud arról, hogy magyar sxármaaású a szolő&liqa?] Nem! Nem! Náhrnk 
senki nem beszél magyaruL [Még egy wcgaasiouy sincs?] Már nincs. Volt 
ugyan valamikor náiáiqr öreg aUk örokőHgk egy njehet, nem magyar 
nydvet* hanem egy csángóiiyefaet* cgj mdímjidwt, amit még ők sem 
ismeitdc rendesen. Amihnr c j i t A íde hnmnfc az dső misszkmáriusok 
Magyarországról, »lp« ézdekddti édoatdk. liisszMHiáriasok voltak, de aljas 
érdekeik yoltak. [Mifáe ajas érddheik?! Nem úgy kerpsztrfték a gyermekeket, 
ahogy keflett Az Ótestamentambam faafvan, de ők Józsefiiek mondták őket 
Mert magyarul Józsefiaek mondSák És enrt mondam én, hogy aQas érdekeik 
vohak. Másféle ceQaik vniftaük, laogr » WMndjam̂  Hahár mi katohkusok 
voltunk, román katofikosok, mert mi is roraánok Yagyunk, de a vallásunk 
katolikus, s ök ah4ett> hogy Ifwmak Mvtak vdna az embert* Jánosnak 
mondták, ahogy ők otŰMm nKmdják E w t mondom, hogy a$as érdekeik 
voltak. EI lehet olvasni a krayvekei k Mí lonán származásúak vagyunk, de 
a vaDásunk katoliku&. Kz az! Porsae! (És tod arrői, hogy voltak öregek még 
Barátoshan, akik magyarul besxátdk?] Igen, igen. VokaL Ez igaz. De már 
nincsenek. [...] Az én nagyapám katdikns idt» de náhmk a házhan nem 
haHottam magyar szót" (Mardzsinén, 1994. - jórd&ott szaveg) 
»A gyermekek ezek a mehjqink mentrk oda a tanofan a páterhoz, s akkor 
aszonta, hogy a gyennek minek nem tnd olául vetni keresztet, nűkor hallom 
aszondja, hogy mondja Atyának, Fhmak, aasandja, nátéke ez?! S há mondom, 
az Atya nem az Isten? Nu-i tot arrlagi Pumnezeu? (Nem ugyanaz az Isten?) 
Nem szeretL Míntha nem mind eaak az az egy áldott atya lenne. Mit 
mandpmk? Mük ugy es kefl szeressuk őt> met jó a nfJmnk a tanyitásnak, aki 
•an." (Magyarfalu, GyJ>.) 
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2. A fenti ideológia elterjedtségét illetően számottevőek a 
generációs különbségek. A megnövekedett társadalmi mobilitás, 
a műveltségszerkezet megváltozása létrehozza, illetve folyama-
tosan megerősíti a moldvai csángó társadalom generációi 
közötti mentáhs különbségeket. A hagyományos életformát, 
értékrendet és vallásos vüágképet őrző idősebbek nemzedéke 
mind távolabb kerül a városra ingázó vagy városra telepedő 
fiatalabbaktól, akiket már az új román társadalom nevelt. 

Itt kell megemlítenünk a nemek imarepertoárjában mutatko-
zó különbségeket is: a falu határát csak ritkán elhagyó asszo-
nyok jobban őrzik a hagyományos kiütúra elemeit. A városra 
ingázó férfiak körében előrehaladottabb az akkulturáció, és 
mivel jobban hat rájuk a tágabb társadalmi környezet, az is 
meglehetősen gyakori, hogy ellenségesen viszonyulnak a hagyo-
mányos magyar nyelvű népi kultúra egyes elemeihez, beleértve 
a magyar nyelvü imaszövegeket is. 

„[A nevét mondja meg, legyen szrves!] Én megmondom, de maga valamit 
nehogy eszketeljen (izgágáskodjon, bajt okozzon), hogy ingemet a fézjem 
megussön (agyonüssön)! [Hogyhogy?] Há úgy ne! Há ő aszonta, hogy nekunk 
immá semmi se kelL Met immá mü most keil hajjunk meg. Met öiegek 
vagyunk. Maga pedig még valahol olyan hejre ne talájjon, hogy honn legyenek 
a férfiak, hogy valamit, valamit ... (Hát ez imádság! Ebben nincs semmi 
vétek.) Hát imádság, no de ők úgy tudják, hogy oláhul kell mondani, akkor 
csak azt urmálják (folytatják).... Há nincsen nekem bajom?! Én öregasszony 
vagyok. Na háj (gyerünk), menjen, me én elmondtam (az imádságot), s félek, 
hogy tyár (tényleg) hazajő a féijem, s félek tyár. Mü nem vigyülünk belé (nem 
avatkozunk bele) se az oiába, se a magyarba, mü csak megvagyunk így ne, 
egy hejbe. Semmibe nem vigyülünk belé. Na háj, menjen Isten segedelmivel!" 
(Pusztina, M.P. - Lásd még: 1995. 152-153.) 

3. A XX. század folyamán a vallásos kultúrába is egyre inkább 
behatolt az iskola által közvetített írásbeliség. Mint láttuk, a 
magyar imaszövegek főleg oralitásban terjedtek, sőt azt is ki 
lehet jelenteni, hogy analfabetizmushoz kötődtek. A vallásos 

302 



népélet vezető egyéniségei magyar ima- és énekeskönyveket is 
böngészgettek, vagy román írásjelekkel saját használatra ma-
gyar imákat, népénekeket jegyeztek le, de amikor az egész 
csángó közösség imahasználatáról beszélünk, ezt nem tekint-
hetjük közösségi szinten általánosnak. 

Az állam nyelvét ismerő, ezen a nyelven írni-olvasni tudó 
fiatalság, mely hozzájutott az egyház által terjesztett román 
nyelvű vallásos kiadványokhoz, az öregek által mondott magyar 
imákat elavult, korszerütlen hiábavalóságoknak tekinti. 

Jáost nem tudja az éfijuság. Én öreg vagyok, s én űzöm (folytatom, végzem), 
de sok nem hallotta. Lekacagnak, ha mondom. De én mondom, me szeretem 
én es imádkozni. Elimádkozom esténként. Itt én ehbe a morzsa (kicsi) házba 
magamra vagyok. Annyikot imádkozom! Ánnyikot mondom! Mások nem 
tudják. Tanyitottam a lejányaimot es, hat lqányom van. Megtanulták. Egy-egy 
tudja, de más nem tudja. Csetilnak a kátekizmból. (Olvasnak a katekizmus-
ból.) Ők azt.. Oláhul inkább, amit írja a kátekizm." (Bahána, Gy.Gy.) 
,Édesanyám [magyarul] tanyitott örökké. ... Meggyóntunk, mentünk a 
misékre, s osztán fogtuk más módullag, na. Kicsivilizálóttunk. Kicsivili-
zálódott a világ. [Maga akkor otthon is elhagyta a magyar imádságot?] El. 
Elhattuk, s mondtuk rományul. Amit irt az irásba. ... Rományul el tudom 
mondani az egésszet, de magyarul nem. [Miket szokott románul mondani?] 
Ezt a Tatá-1 nostru-t, mondjam ugy a Miatyánkot Hiszekegy, Tizparancsolat, 
az Otparancsolat, Hét fő igazság. Ezeket mind rományul tudom, mind, mind! 
Ehnondom, hogy kérdi maga." (Csík, M.J.-né.) 

4. Az archaikus imák nyelvi környezetében beállt legfőbb 
változás kétségkívül a nyelvváüás volt, bizonyos településeken, 
ületve bizonyos generációk körében végképp anakronisztikusak-
ká tette a magyar nyelvű imaszövegeket. Kérdés ugyanis: mi 
indíthat egy román anyanyelvű egyént arra, hogy olyan idegen 
(magy ar) nyelven mondott imákat imádkozzék, melyeket nehezen 
ért, és amelyeknek használatát a tágabb társadalmi környezet 
nemhogy megerősítené, hanem egyenesen tütja vagy nevetséges-
sé teszi? Természetesen léteznek üyen indítékok is, de ezek 
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össztársadalmi szinten nem jelentösek. Fentebb teljes mérték-
ben ritualizáltaknak minősítettem azokat a magyar nyelvú 
imádságokat, melyeket olyan adatközlőktől jegyeztem le, akik 
e szövegeken kívül jóformán semmü sem tudnak már magyarul. 
Ilyen esetekben a szövegek megtanulását valamilyen családi 
körülmény, hagyomány, érzelmi indíték, olykor az ima mágikus 
erejébe vetett hit stb. motiválja. 

A magyar nyelvhez való viszonyulás kedvezötlen irányú 
megváltozásának természetesen hatása van az egyéni imahasz-
nálat nyelvének alakulására is. Az imarepertoárok nyeivében, 
az imaanyag összetételében mutatkozó generáciős különbségek 
- melyek, mint láttuk, eredetileg az egyház belső nyelvhaszná-
latának megváltozása következtében alakultak ki, s a román 
nyelvfi liturgikus imaszövegek előretörésében nyüvánultak meg 
- a modernizáció folyamatában a tágabb társadalmi kömyezet 
által is megerősítést nyertek, azaz a román nyelv javára történt 
felülről irányított elmozdulást az áet is igazolta. Az a szöveg-
hagyomány, ami a korábbi századokban a paphiánnyal küszkö-
dő, magukra maradt csángft számára a vallásos élmény 
megélésének legfőbb eszköze vott̂  a XX. században funkciót-
lanná vátt A magyar imák ma csak néhány elhagyott, beteg 
öregeknek jelentenek menedéket és vigaszt, a más kultúrában 
nevelkedett fiataloknak nincs ezekre az imákra szükségük. 

A modernizáció körülményei közott tehát a moldvai archaikus 
magyar tájnyelv társadalmi funkciója, presztízse csökkent, sőt 
a csángó nyelv egyértelmüen stigmatizálódotL Az intézményes 
egyházi tütás és a nyelv társadalmi körének beszűkülése 
következtében a magyar nyelvű imaszovegek kiszorultak az 
egyéni imarepertoárokból is, de ez nem járt együtt a szakrúüs 
környezetben használt magyar nyelv értékének csökkenéséveL1 

1 Érdekes jelenség, hogy az Erdélyben eirománosodott magyarság kórében néhol a 
szakrális funkcíót betöhó magyar nyehr cgyenesen fdértékelódött, megtörtént a 
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Noha a nyelv kiszorult előbb a közösségi, majd az egyéni 
vallásos életből is, de ez a regresszió a vallásos mezőben nem 
eredményezett nyelvi stigmatizációt is. A szakrális magyar 
nyelvet az asszimiláció mértékétől függetlenül mindenütt a 
románnal egyenértékűnek tekintik. Ennek megfelelően előfor-
dul tehát, hogy egy-egy személy olykor a magyar, máskor a 
román imafüzéreket használja, hiszen a két nyelv szakrális 
értékét azonosnak érzi (lásd. pl. az 59. számú adatközlő 
imarepertoárját). A nyelwáltás irányába történő elmozdulást 
mindig külső, társadalmi hatások eredményezik. A hagyomány-
őrzés irányába hat az imák személyes jellege, családon belüli 
hagyományozódása, a szövegekkel való érzelmi azonosulás stb., 
de ezek a tényezők csak kivételes egyéni helyzetekben és csak 
ideig-óráig képesek ellensúlyozni a nyelvi környezet hatásait. 
Előfordul, hogy a régi magyar szakrális szövegeket szebbnek 
érzik. „Még az Úristen es jobban tud magyarulw - mondotta az 
egyik adatközlő, de az ilyesfajta vélekedés nem tekinthető 
általánosnak. 

3.6. A nyelvváltás fokozatai az egyéni imarepertoárokon belül 

Noha az imarepertoárok jobbára mechanikusan hagyományo-
zódó szövegekből állnak, mint látjuk, mégis a társadalmi-szel-
lemi környezet által meghatározottak, és ennek megfelelően 
történetileg is változnak. Az új, román nyelvű vallásosság 
ugyancsak ritualizált szövegeket terjeszt, amelyek egy másfajta 
szellemi környezet lenyomatai, és amelyek fokozatosan kiszo-
rítják a hagyományos népi vallásosság ritualizált imaszövegeit. 
Gyakori eset, hogy a szakrális életút folyamán egyazon személy-
nek is módosul az imarepertoárja és imavégzési gyakorlata, 

vallásos reliktum-szövegek szakralizációja (Péntek 1997. 333.). 
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vagyis a ritualizált imaszövegek kicserélődése nemcsak az imák 
generációk közötti átörökítésében figyelhetö meg. 

Alább elkülönítem az átalakulás néhány jellegzetes stádiumát, 
megállapítva a nyelwáltás fokozatait. Eljárásomban természe-
tesen van némi önkényesség, hiszen az imarepertoárok konkrét 
egyedi realizációi gyakran csak megközelítőleg feleltethetők 
meg az itt következő sematikus vázlatnak. 

a. Teljesen magyar nyelvű imarepertoárral már csak a legidő-
sebbek körében, elvétve találkozhatunk, és csak olyan falvak-
ban, amelyekben csak az utóbbi évtizedekben indult be a nyelvi 
asszimiláció. A még kizárólag magyarul imádkozók rendszerint 
igen gazdag archaikus imaanyagot ismernek (lásd például a 
Gyöngyökkel gyökereztél című kötet imafüzéreit vagy a jelen 
gyűjtemény 28., 50., 53., 55. és 62. számú adatközlőinek 
imarepertoárját). 

A szövegek fennmaradásának további feltételei is voltak: az 
adatközlő intenzív vallásossága, az imákhoz való érzelmi kötő-
dése, családi hagyományok a szövegöröklésben stb. A magyar 
imafüzérék ismerői szüleikre, nagyszüleikre rendszerint mint 
„szentes emberekre" emlékeznek. A tágabb társadalmi környe-
zet külső tényezői is megerősíthették vagy megszüntethették a 
régi magyar imaszövegek hagyományozódását: például egy-egy 
a magyar nyelvű vallásos életet irányító deák tevékenysége 
közvetett módon megerősítőleg hathatott a családi környezet 
magyar nyelvű imagyakorlatára, másfelől a magyar imák huza-
mos egyházi tiltása valóban felejtést eredményezett. 

A szóban forgó imarepertoárok a liturgikus magyar imák 
mellett az esetek többségében archaikus apokrif imákat is 
tartalmaznak, sőt általában több ilyen szöveget is. Mivel az ilyen 
típusú imarepertoárok a legarchaikusabbak, a jelzett tényből 
arra következtethetünk, hogy az apokrif irnák ismerete valaha 
teljesen általános volt. 
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Szembeötlő jelenség, hogy ezek az ilyen jellegű imarepertoá-
rok - mint általában az archaikus népi imák - analfabetizmus-
hoz kötődnek. Ennek magyarázata az a fentiekben már jelzett 
tény, hogy az írni-olvasni tudás hiánya kényszerítőleg hatott a 
szájhagyományban megőrzött szent imaszövegek hosszú távú 
memorizálására. Természetesnek mondható, hogy a hivatalos 
liturgiával közvetlenebb kapcsolatban álló írástudó deákok 
(vagy ezek közvetlen leszármazottai) nem ismernek archaikus 
apokrif imaszövegeket. 

b. A magyar imarepertoárok felbomlása a liturgikus szövegek 
elrománosodásával kezdődik. A nyelvi váltás felé vezető út 
második stádiumát az a fokozat jelenti, amikor az imádkozó 
még teljesen ismeri ugyan a magyar imarepertoárt, de bizo-
nyos, a hivatalos egyházi liturgiához erősebben kötődő imákat 
(például a gyónáshoz szökséges Gyónomnak, Töredelmességnek 
nevezett imákat vagy a legáltalánosabban használt Miatyánkot, 
Üdvözlégyet, Hiszekegyet stb.) románul is megtanul, illetve 
alkalomadtán használ is. Az egyéni imavégzés nyelve ezen a 
szinten alapjában véve még magyar marad. 

c. A jelzett folyamat előrehaladottabb fokozata az az eset, 
amikor egy személy párhuzamosan ismeri mind a magyar, mind 
a román liturgikus imaszövegéket Ilyen helyzetben vagy az egyik 
vagy a másik nyelvet használják, gyakori az is, hogy bizonyos 
imákat románul, másokat magyarul mondanak. Általános sza-
bály, hogy egyazon alkalommal történő imavégzés esetén nem 
mondják el mindkét nyelven ugyanazt az imaszöveget, hiszen 
egy ilyesfajta kétnyelvűséget semmi sem motivál: szakrális 
szempontból mindkét nyelv egyenértékű, az ismétlésnek pedig 
nincs teológiai értelme. Olykor előfordul, hogy a magyar 
imaszövegekhez való érzelmi ragaszkodás a két nyelv fakultatív 
váltakozását eredményezi, de az ilyen esetek ritkák, elszigeteltek. 
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„Mikor elmondom magyarul, utána nem még mondom rományul. S mikor 
elmondom rományul, nem még mondom magyarul. De én mondom igy es, 
hogy szeretem én." (Jenekest, 59.) 

A nyelvi egyensúlyt fenntartani egyénileg is nehéz, különösen 
a nyelvi asszimüáció előrehaladottabb állapotában szokott elő-
fordulni, hogy már nem értik, ezért értelmetlenné torzítják a 
magyar liturgikus imaszövegeket flásd az idézett 59. szám alatti 
imarepertoárt). Ebben a stádiumban a románul vagy magyarul 
végzett liturgikus imák mellett még sűrűn bukkannak fel a 
magyar nyelvű apokrifek is, de mondanunk sem kell, hogy ez 
a fokozat (akárcsak az előző) ma már csak kizárólag a legidő-
sebb korosztály egyes tagjaira jeUemző, tehát korántsem mond-
ható általánosnak. 

d. Az asszimüációs folyamat következő, előrehaladottabb 
szintjét jelenti az a helyzet, amikor bizonyos magyar liturgikus 
imákat elfelejtenek, a hagyornányos repertoáron belül románokkdl 
helyettesítenek. Egy ideig még - a használt nyelvtől függetlenül 
- megőrződhet a régi orális kiütúra imafüzéreinek teljessége, 
de a nyelvi váltás ezen a fokon már az imarendet is elbizony-
talanítja, felborítja, sőt a liturgikus imafüzérek kevésbé fontosnak 
ítélt darabjai (példáiü a katekizmusszövegek) el-elmaradoznak, 
elfelejtődnek. 

„Még vannak, de a Töredelmességet, azokot elfelejtettem. Met hogy osztán 
nálunk a templomba oláhul mondták a miséket a papok s a deákok es 
mindenféle, a Töredelmességet megtanótam oláhul. S még amit... az Ötparan-
csot, azt sem tudom. [A hét főbűnt, a hét szentséget...] Nem tudom! Ugye, 
mikor vele (ti. az édesapjával) mondtuk, akkor tudtam, de elfelejtettem." 
(Onyest, 78.) 

Mivel az archaikus imákat nem lehet románokkal helyettesí-
teni, és közvetlen módon nem hat rájuk a hivatalos egyház, 
ezért ez a folklórműfaj még a nyelvi váltásnak ezen a fokán is 
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megőrzi helyét az imarepertoáron belül. Olykor épp ezek az 
imaszövegek bizonyulnak a legszívósabbaknak: megesik, hogy 
esetenként még a Miatyánk, Üdvözlégy elfelejtése is hamarabb 
bekövetkezik, mint egy-egy pénteki imádságé flásd pl. 32., 33.). 
Ezt a törvényszerűséget azonban azért nem lehet abszolutizálni, 
mert az archaikus imák ritualizált szövegeit is közvetett módon 
meghatározza az általános nyelvi környezet, az egyház ideoló-
giai befolyása és legfőképpen az a rendszerkényszer, ami az 
imarepertoár egészén belül érvényesül. Az általános dezintegráció 
egy bizonyos szintjén túl már a magyar nyelvű archaikus imák 
integritása sem maradhat fenn. Tehát a liturgikus imarepertoár 
felbomlása, töredezetté válása után az archaikus szövegek rom-
lása, csonkulása, széttöredezése is beindul, sőt a románná lett 
rendszer kényszerítő hatása kövétkeztében a magyar liturgikus 
imákkal együtt rendszerint a magyar apokrifek is eltűnnek. 
Részben ez az oka annak, hogy az északi csángók között 
gyakorlatilag még azokban a falvakban sem lehet már archaikus 
imákat találni, ahol a közép is idős generáció még viszonylag 
jól beszél magyarul. A kötet végén található Repertórium alapján 
megállapíthatjuk, hogy az északi csángó falvak archaikus ima-
anyagából a folklórgyűjtőknek alig néhány szöveget sikerült 
feljegyezniük, ezek az imádságok ugyanis már korábban kihull-
tak a kollektív emlékezetből. 

Igaz ugyan, hogy a környezet hatása az imák nyelvére a 
ritualizált és mechanikus jelleg miatt kevésbé érvényesül, mint 
a beszélt nyelv esetében, de a szakrális kommunikáció nyelve 
mégsem fogható fel teljesen autonóm, csupán a hagyományok 
által meghatározott független rendszerként. Az önmagukat 
generációkon át változatlanul „továbbgörgető,, hagyományos 
imák egy bizonyos asszimilációs szinten túl inkább ritka 
kivételeknek, survival jelenségeknek számítanak, mintsem az 
élő vallásos kultúra fő erővonalait kifejező organikus sajátossá-
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goknak. A csángó templomban még „kiesikén" (értsd: halkan, 
magukban) ma is magyarul imádkozó öregek épp olyan időből 
kiesett, anakronisztikus ritka jelenségek, mint a magyarul már 
nem tudó, de még magyar apokrif imákat is mormoló adatközlők. 

Elképzelhető tehát, hogy bizonyos külső intézményi hatások 
folytán a szakrális kommunikációt megvalósító nyelvi rendszer 
is megváltozik, és többé már nem lesz azonos korábbi önmagá-
val. Az említett északi csángók körében például a vallásosság 
megélésének régi szövegei népi környezetben is teljesen eltűn-
tek, ugyanis a hivatalos egyháznak már a századforduló táján 
a szakrális kommunikáció teljesen új formáit sikerült kialakí-
tania. Egy-egy üyen új, mesterségesen kialakított szakrális 
nyelv egy adott pülanatban ugyancsak önelvű rendszerként kezd 
működni, és a rendszerkényszer következtében automatikusan 
felszámolja a szakrális kommunikáciö elöbbi rendszerének kultu-
rális csökevényeit. Esetünkben ez konkrétan azt jelenti, hogy a 
szakrális kommunikáció régi magyar nyelvü szövegei (a népi 
vallásosság rítusszövegei és -énekei, imák, áldásformulák, fohá-
szok stb.) még akkor is eltűnnek, ha fennmaradásuknak még 
megvolnának az általános nyelvi feltételeL 

A népi archaikus imák hagyományozódására az is kedvezőt-
lenül hatott, hogy ezeket a szövegeket nem erősítette meg a 
hivatalos egyházszervezet, így volt egy természetes „hátrányuk" 
a liturgikus szövegekkel szemben. Valószínü azonban, hogy 
ennek a ténynek a századokon át paphiánnyal küszködő moldvai 
katolikusok körében nem volt akkora jelentősége, mint a 
Kárpátrmedencén belül, hiszen a missziós területeken, így 
Moldvában is, intézményesített hivatalos vaüásosságról csak 
megszorításokkal beszélhetünk. 

Az apokrif imaszövegek átörökítését ezen felül az is nehezí-
tette, hogy a liturgikus egyházi és a jobbára családi környezetr 
ben használt népi apokrif imák viszonylatában nem következett 
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be világos funkciómegoszlás, így az imádkozók úgy érezhették, 
hogy elég a liturgikus imafüzér darabjait elimádkozniuk, hogy 
imavégzésük teljes értékű legyen. Ezért viszonylag könnyebben 
elfelejtették az apokrif imaszövegeket, illetve fakultatív feladat-
ként fogták fel ezek átörökítését. Az egyenlőtlen viszonyt jelzi 
az archaikus imák fentebb kifejtett másodlagos jellege, továbbá 
az a tény is, hogy a magyar nyelvű imarepertoárok jelentős 
része egyáltalán nem tartalmaz archaikus imadarabot. Mint 
előbb erről már szó esett, a népi imádságok búvópatakszerű 
hagyományozódását, a szövegek fennmaradását voltaképpen az 
égi hitelesítésű záradékok ígéreteibe vetett hit és az imaszöve-
gek tartalmával való érzelmi azonosulás magyarázza. 

e. A teljes nyelvi váltás fele vezető út utolsó előtti stádiumában 
egy-két magyar irnát még belemondanak a repertoárba. Ezek főleg 
archaikus apokrif szövegek, amelyek - mint láttuk - be nem 
helyettesíthetőségük folytán maradtak fenn. A jelen kötetben 
közölt archaikus imák jelentős része - például az 1. (Szabófal-
va), 12. (Bogdánfalva), 4. (Kelgyest), 57. (Gajdár) stb. adatköz-
lőktől közölt imák - ilyen kulturális maradvány. 

Idősebb személyek esetében, olykor csak az imafelajánlás 
történik magyarul az imavégzés végén. A kevéssé ritualizált, 
improvizatív imafelajánlások (népi terminussal: „elajánlások") 
meglétét - amint erről korábban már szó esett - a magyar 
anyanyelvűség magyarázza. Azokban a falvakban tehát, ahol az 
adatközlők gyermekkorukban még első nyelvként sajátították 
el a magyar nyelvet, az időközben románná vált imáikat ma is 
magyarul, anyanyelvükön ajánlják el, mert ezt a nyelvet érzik 
személyiségükhöz közelállónak. A nyelvi asszimiláció előreha-
ladottabb stádiumában azonban, ott, ahol a tágabb nyelvi 
kontextus alapvetően román jellegű, az imaelajánlások is román 
nyelvűekké válnak. 
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f. Gyakori eset, hogj7 egy kizárólag románul imádkozó személy 
passzív módon őriz még memóriájában magyar nyelvű imaszöve-
geket, de ezek kérésre történő felidézése olykor csak részben 
sikerül. A legáltalánosabban elterjedt magyar nyelvű liturgikus 
imák, például a Miatyánk és az Üdvözlégy szövegei közismertek, 
gyakoriak, könnyen megtanulhatók, az erdélyi katolikus litur-
giával való kapcsolatuk is erősíti fennmaradásukat, ezért még 
a középgeneráció körében is viszonylag gyakran találkozhatunk 
velük. A modern magyar liturgiától függetlenül fennmaradt 
archaikus Miatyánk-szövegeket, az ún. „csángó Miatyánk"-ot 
már csak a legidősebbek ismerik. 

A passzív emlékezetben archaikus imaszövegek is megőrződ-
nek. A gyermekkorban megtanult, de később „használaton kívül 
helyezétt,, archaikus imákat vagy imafüzéreket többnyire már 
csak töredékesen tudják felidézni, de olykor teljesen ép szöve-
gekkel is találkozhatunk (pl. Jugán, 5.). 

g. A magyar imaszövegek teljes elfelejtése után egy ideig még 
ismerik bizonyos irnák magyar nevét, de a felejtésnek ebben a 
stádiumában az összes imadarabokat, főleg a román megfelelőkkel 
rendelkezőket, rendszerint már nem tudják magyarul megnevezni. 

h. A teljes nyelwesztés határára jutott falvakban a legidőseb-
bek még emlékeznek arra, hogy valaha az öregek még magyarul 
is imádkoztak, de már nem tudják az imák magyar nevét. 

Hogy egy-egy személy imarepertoárja a fenti fokozatok közül 
melyikhez közelít, az több körülmény függvénye. Az egyén 
életkora és a közösség nyelvi asszimüációjának mértéke kétség-
kívül döntő tényezők. Általános törvényszerűség, hogy a legke-
vésbé asszimüálódott falvak idősebb generációinak körében a 
legelterjedtebbek, az elrománosodás utolsó állomásához érkezett 
falvakban pedig a legritkábbak a magyar nyelvü imaszövegek. 

A vallásos élet intenzitása, az egyházi értelmiség magatartása 
vagy a családi hagyomány ugyancsak meghatározó jelentőségű 
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lehet. Azokon a településeken például, ahol a papság évtizedek 
óta folyamatos kitartással üldözte a magyar szakrális szövege-
ket, még akkor is nehéz magyar imádságokra bukkanni, ha az 
idősebbek nyelvismerete viszonylag jónak minősíthető. Ilyen 
helyzetekkel főleg régi plébániális központokban - például a 
még magyarul is beszélő északi csángók falvaiban, Gorza-
falvában, Bogdánfalvában, Lujzikalagorban stb. - találkozhatunk. 
Sűrűn előfordul az is, hogy valaki az éppen ott szolgáló pap 
felszólítására változtatja meg imavégzési gyakorlatát. 

A hagyományos egyéni imarepertoárok megváltozását egyfe-
lől a megváltozott, „modernebbé" lett kulturális környezethez 
való alkalmazkodás igénye, másfelől a régi imaszövegek tényle-
ges elfelejtése okozza. Erre a műfajra is érvényes a Walter 
Anderson által megfogalmazott önhelyreállítás törvénye (más 
terminusokkal: az önkiigazítás elve, a visszaállítás törvénye), 
mely szerint az akkulturáció ellenében ható továbbépítő, meg-
őrző folyamatok feltétele a kultúra épsége, a népi értékrend és 
világkép egysége. Csak egy el nem bizonytalanodott kultúra 
képes arra, hogy a hagyományozódás során bekövetkező egyéni 
tévesztéseket helyreigazítsa, sőt az alkotásokat tovább csiszolva 
tökéletesítse, tehát végső soron a hagyományos népi kultúra 
stabilitását biztosítsa. (Ehhez a kérdéshez lásd: Voigt 1972. 
148-240., Ortutay 1981. 30-48.) 

Effajta önkiigazításra mindenekelőtt a közösségi műfajok 
esetében van lehetőség. Azáltal, hogy a magyar nyelvű imák 
kikerültek a közösségi gyakorlatból (ez az archaikus imák 
esetében néhány kivételes, véletlenszerű helyzettől eltekintve 
már századokkal ezelőtt megtörtént, a liturgikus szövegek vonat-
kozásában pedig a XX. század első felében következett be), 
többé-kevésbé megszűnt a korrekció lehetősége és felerősödtek 
a hagyományozódás degresszív, romboló folyamatai. Az imaszö-
vegek ritualizált jellege ellensúlyozta ugyan a széténeklés (Zer-
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singen) jelenségét, de hosszú távon, főleg a modernitás 
körülményei között, már nem tudta megakadályozni ezeket a 
folyamatokat. 

Hangsúlyozandó, hogy az imaműfaj degradálódása, a felejtés 
nemcsak generációk között megy végbe, hanem egy egyén folklór-
tudásán belül is. Gyakoriak az üyen adatközlői vaüomások: 
„tudtam, de elfelejtettem", „tudtam, de most csalatok meg" stb. 
E tekintetben a folklór műfajainak eróziója hasonló a nyelwál-
tás során bekövetkező degresszív folyamatokhoz, hiszen a nyelvi 
kompetencia csökkenése olykor egy egyén életútja során is 
megfigyelhető. 

Az állandó imavégzés lelki igényéből fakadó következmény-
ként a füzérszerü imavégzés igénye egy ideig még megmarad, de 
már nem az archaikus liturgikus szövegeket és az archaikus 
népi imákat végzik füzérszerűen, hanem leggyakrabban a 
rózsafüzért. Gyakori, hogy a régebbi imák olykor csak fakultatív 
függelékei lesznek a rózsafüzérnek. Idősebb adatközlők eseté-
ben előfordiü, hogy a régi magyar liturgikus imák (Miatyánk, 
Üdvözlégy, Hiszekegy) beépülnek a rózsafüzérbe, de általáno-
sabbnak az, hogy a rózsafüzért románul végzik, és a régi 
magyar liturgikus imaszövegeket végleg elhagyják. 

Sokan tudatában is vannak a felejtés veszélyének, és noha 
már könnyebben imádkoznak románul, még rendszeresen el-
végzik a családon belül örökölt magyar imákat is, csupán azért, 
hogy ne veszítsék el őket: „...akkortól még elhoztam, hogy ne 
felejsem el azkot se. Elimádkozom, szeretem.... Sokszor elmon-
dom magamba, hogy én mit tanoltam töüik, hogy én tudjam 
beszélni el." (Diószeg, 70.) 
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3.7. Ima és identitás 

A fent ismertetett folyamat egyik tanulsága az lehet, hogy az 
imarepertoár vonatkozásában nem alakulhat ki kétnyelvűség. Az 
út a hagyományos népi kultúra egynyelvűségétől a kevertnyel-
vűségen majd az anyanyelv elvesztésén át egy másik egynyel-
vűség, a modern államnacionalizmus egynyelvűsége fele vezet. 
Egyetlen pillanatig sincs egyensúlyi állapot, mert a nyelvi 
rendszer dinamikusan változó külső tényezők függvényeként 
állandóan alakul. Mint láttuk, a vallásos ember által írásban 
vagy szóban használt ritualizált imaszövegek rendszere (az 
imarepertoár) is külső tényezők által meghatározott: egy-egy 
imaszöveg - mint bármely más kultúrjelenség - hagyományo-
zódása attól függ, hogy müyen funkciót tölt be az ülető 
kultúrában, müyen mértékben alkalmas arra, hogy ennek a 
funkciónak megfelelhessen, vannak-e olyan intézmények, me-
lyek fennmaradását lehetővé tegyék, s mindezeknek megfelelő-
en mekkora az illető ima társadalmi presztízse. Végső soron 
minden imarepertoárt történeti fejlődés eredményeként kialakult-
nak kell felfognunk. Mint látjuk, mai folklóradatok révén egy-két-
száz éves időtávlatra visszatekintve viszonylagos biztonsággal 
következtethetünk az imaanyag és az imádkozási gyakorlat 
alakulására, sőt olykor a régebbi korokra jellemző szakrális 
kommunikációra is. Az imaműfaj élete tehát ugyancsak cáfolja 
a romantikus folklórelméletnek azt a tézisét, miszerint a népi 
kultúra egyfajta történelmen kívüli, autochton vüág. 

Az eddigiekben hallgatólagosan feltételeztük, hogy az imare-
pertoárban bekövetkezett nyelwáltás során nem maga a vallá-
sosság természete, azaz nem maga az embert Istennel 
összekötő metafizikai viszony változott meg (legalábbis a jelen 
dolgozat nem erről szól), hanem csak az a szöveganyag módo-
sult, ami ezt a viszonyt kifejezi, nap mint nap aktualizálja. Mivel 
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az imaanyag nyelvének, összetételének, az imamondás miként-
jének stb. módosulása nem a vallásos élmény természetének 
megváltozásából adódott, hanem - olykor kifejezetten draszti-
kus - külső beavatkozások eredménye volt, a folyamat az imákat 
használó közösség vonatkozásában identifikációs zavarokhoz 
vezetett. 

Az imát ugyanis nem lehet pusztán mechanikus mormolásnak 
tekinteni. M. Mauss az imádságról szóló tanulmányában 
(Mauss 1971) az ima fejlődésben megkülönböztet olyan vissza-
fejlődési szakaszokat is, amelyekben a szellemi imák elveszítik 
személyességüket, és a puszta recitálás tárgyaivá lesznek: 
„Visszaesnek a manuális szertartások szintjére, az imádkozó 
úgy mozgatja az ajkait, ahogy a végtagjait szokta mozgatni. A 
szüntelenül ismételgetett imák, az idegen nyelven mondott 
imák, az értelmüket vesztett formulák, melyeknek szavai a 
felismerhetetlenségig elhasználódtak, mind szembeszökő példái 
e visszakozásnak." (uo., 140.) 

Az ima valójában még akkor sem „értelmetlen,,, ha az 
imamondó számára szemmel láthatóan nem az ima szavai a 
fontosak, hanem az a hit, amivel kimondja ezeket Ennek 
bizonyítékát egyebek mellett abban látom, hogy az egyéni 
imarepertoároknak általában van egy személyesebb, többé-ke-
vésbé improvizatív, többnyire magánjellegű fohászokat, kérése-
ket tartalmazó rétege is, amelyekről korábban már esett szó. 
(Voltaképpen ez a helyzethez, személyhez adaptált réteg sem 
teljesen személyes és intuitív, hanem ugyancsak a közösségi 
vallásos értékrend irányítása alatt áll, és az ezt kifejező fraze-
ológiai sztereotípiákból vagy közhasznú imák töredékeiből, 
szövegegységeiből építkezik. (Szép egyedi, személyes „elhajlása,> 

a defenzív funkciójú középkori eredetü szövegnek a 31.1. szám 
alatt közölt gajcsánai fohász.) Az üyen típusú fohászok, szemé-
lyes imák mindig anyanyelven hangzanak el, jeléül annak, hogy 
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a hívő ember törekszik az Istenhez fűződő viszonyának szemé-
lyessé, értelmessé tételére. 

Az imádkozónak tehát lelki igénye van arra, hogy azonosuljon 
a kifejezett tartalommal, még akkor is, ha az ima szavainak 
teológiai-dogmatikai értelmével vagy az archaikus imák szim-
bolikus képeinek jelentésével nincs is teljesen tisztában. Ha ez 
az azonosulási szándék valami okból - esetünkben az imanyelv 
és az anyanyelv kölönbözőségének okán - akadályba ütközik, 
a személyiség sérülést szenved. 

Az idősebb, még magyar anyanyelvű generációk probléma-
ként, zavaró tényezőként élték meg a nyüvános vallásgyakorlás 
nyelvének elrománosítását. Közöttük sokan akadnak, akik lel-
kesedéssel beszélnek a csíksomlyói búcsún vagy a más erdélyi 
városokban hallott magyar imádságokról, énekekről, prédikáci-
ókról, mások azt nyüatkozzák, hogy a románul mondott szent-
misén ők magukban mindig magyarul mondják a Miatyánkot, 
a Hiszekegyet vagy az Udvözlégy Máriát. 

„Vadromán! [Ki vadromán?] Há osztá nálunk itt ne. Ijen ne. [A világ?] Há, a 
világ. Ujan lenne mind Kolozsváron, vaj Rádnán! (vágyakozva mondja) Vótam 
bócsura Máijarádnára. S Timisoárára es onnat mentem átol. [Somlyóra 
volt-e?] Vótam, vótam. Szép! [Hányszor volt?] Tudja-e, nem tudom, lehet még 
husszor es, vaj még többet, met az első gyónásom ott vót.... Hány éve immá 
annak? Vagyok hatvanhét, s osztá má annak rég." (Csík, T.J.) 
„Édesanyám tanyitott ezekre, de osztá az egészet nem birom imádkozni. A 
Tízparancsolatot, a Töredelmességet, a Gyónomot most es magyarul mondom 
el. S a hét szentség, azokot es mind magyarul. ... Én a templomba es 
magyarul. Én nem mondom, hogy Bucurá-te Maria, hanem hogy Üdvözlégy 
Mária. Csak úgy kicsikén (halkan) magamba. De itthon az egészet nem birom 
elimádkozni, csak a rózsafüzért mondom. ... De ha nem mondom, felejtem 
el. S irást ha tudnék, csak belénéznék. De nem tudok, s annyiféle megsirült 
(megfordult) az én fejemen es. ... Magamra vagyok. Sokféle érte a fejemet, s 
elfelejtettem. Má öregedem es meg. De annyit, mennyit én tudok imádkozni, 
nem tud fél Pusztina, lehet. Rományul tudnak." (Pusztina, L.I.) 
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Akik így nyilatkoznak, kivétel nélkül szeretnék, ha falujukban 
legalább a vasárnapi szentmisék egyikét magyariü mondanák. 

1990. júl. 8-án Gajcsána-Magyarfaluban egy moldvai születé-
sű, de Gyulafehérváron teológiát végzett pap elsőmiséjén erdé-
lyi katolikus papok megkísérelték magyarul is felolvasni az 
evangéliumot. A helybéli moldvai papok egyrésze tütakozáskép-
pen nyüvánosan levetette a miseruhát, és elhagyta az oltárt. 
Az eseményről egy helybeli asszony így számol be: 

„Akkor egy páter elcsitilta evángeliját (elolvasta az evangéliumot). Hamarébb 
elcsitilta rományul. S osztán el akarta csitüni magyarul es. S ezek a páterok, 
mejikek mondom, levetkeztek a gunyáktól, s elhuzakodtak, azok nem akarták 
engedni, hogy elcsitüja magyarul. Mük eleget szerettük vóna, hogy elhallgas-
suk, de ha azok nem hatták! [Maga szerette volna?] Hát métt ne szeresd? A 
te nyelvedet ne szeresd hogy hajjad magad? Hogyne szeressük! Szerettük 
vóna. De ha nem engedték el. ... Ez a kettő levetkeztek, s elmentek onnét, 
nem álltak meg. [De azok nem idevalók voltak.] Nem vótak innet a faluból, 
de mind csak a mük páteraink, a kátolik páterok. A horgyesti Budó (Bodó?) 
vót, s a gyioszéni. Au fost contra. (Ellenezték.) Azétt, hogy kutyák vótak. Met 
ha azt a pátert én ugy találtam vóna valahol, én erőst esszegyaláztam vóna. 
Biza! Mi baja vót neki? Ő ha nem értette, értettük lenne mük a falusiak. S 
vótak jöve sokand oda künnet a magyarokból! Hogy hallgassák ki. S rosszat 
nem mondott lenne, ha mondott lenne egy-két szót magyarul, me mind csak 
az Istent emlitette lenne. Nem mondott lenne a cigányokrói. De ha nem 
engedték meg hogy mondjanak? ... Szkándál (botrány) lett, szkándál lett. Ez 
el van menvel ez a hír! Gondolom még hallták lesz. [...] Páter Istán, mikor 
sokszor Béjő a faluba, me járogat haza, minden esztendőbe hazajő keccer vaj 
háromszor, mük szeretnők hogy meghalljuk, hogy mondjon misét, ugy ahogy 
mondják magyarul. De ha mük nem tudunk felelni nekije, hogy kéne mük 
feleljünk, nem tudunk felelni. [Hamar megtanulnák.] Há csak annyi kéne, 
hogy eccer-keccer kimondja, erőst szeretnénk. De... Rendel még nekünk es 
az Isten vajegyszer nekünk es ojant es hogy még mondja a mük nyelvünköt 
es, ne csak a románt." (Magyarfalu, Gy.P.) 

Az idősebb generáció esetében nyilvánvaló, hogy az anyanyelv 
társadalmi nyilvánosságának megszűnése identifikációs zavaro-
kat és személyiségproblémákat okozott. Minden okunk megvan 
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azonban feltételezni, hogy a fiatalabb generációk mindezt már 
nem így élik meg: a magyar imát még azok sem igénylik, akiket 
egyébként magyar anyanyelvűeknek tekinthetünk, de nevelteté-
sük körülményei folytán nem ismerik a magyar imaszövegeket. 

„Mü beszéllünk itt egyfelé, de én eljártam Hargitára, s há nem értettem 
semmit! A páter (a pap) ott prédikált, de semmit nem tudtam én abból. [Hová 
járt el? Somlyóra?] Somjóra, igen. A bócsura. [Es nem értett semmit?] 
Semmit, semmit. Abszolút! Csak annyit: Isten... Szüzmárja... De azt hiába 
értettem, ha a másikot nem értem. [...] Nekünk nem kell magyar! [Miért nem 
kell?] Noi vrem sá fim románi! Atát! Ardealul sá facá ce or vrea. In partea 
asta facem ce vrem. (Mi románok akarunk lenni. Ennyi! Erdély csináljon azt, 
amit akar. Ezen a részen azt csinálunk, amit akarunk.) [Ertem. Maga román 
akar lenni.I Én román akarok lenni! Én amikor cánd a fost recensámántul, 
origine románá §i atát! De ce sá spun maghiará, dacá nu §tiu nimic? (Én 
amikor á népszámlálás volt, akkor is román eredetűnek mondtam magam. 
Ennyi, és kész! Hát miért mondjam, hogy magyar, ha nem tudok semmit?)'' 
(Forrófálva, 1993., középkorú asszony) 

Az így vélekedők számára az erdélyi katolikus templomok (pl. 
a csíksomlyói búcsú) magyarnyelvűsége egyenesen taszító té-
nyező, és ha véglegesen a Kárpátokon belülre telepednek - még 
a Székelyföldön is - román nyelvű egyházi szolgáltatásokat 
igényelnek maguknak. Ez gyakran konfliktusos helyzeteket 
teremt köztük és az erdélyi katolikus papság között, akik nem 
alaptalanul tartanak attól, hogy a betelepülő csángók követelései 
az őshonos magyar lakosság románosodását fogják ösztönözni: 

„Petrosénba tiszta magyarul mondják a misét. S mü kértük [hogy mondják 
románul], met sokan vannak innen töllünk elmenvel, akik nem tudnak 
magyarul, se csángóul. De ők ott tiszta magyarok. S kérték [a csángók], hogy 
mondják románul, de azt mondta a tisztelendő onnat: - Nem! - aszondja -
mikor Moldvába lesz magyarul, akkor mondunk mük es románul itt! -
Mondunk: - Nem ugy van! Ha nekünk nem mondják, akkor csinálunk münk 
is kérvént. S osztá csináltunk. Csináltunk, s mondták rományul. S eccer 
e[gy] napba mondja románul. Vasárnap. [...] Met vótak, kik nem értették [a 
magyar misét]. Magyarok, magyarok, de nem értették. S csináltunk [kér-
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vényt] az episcophoz (a püspökhöz), s a püspök kiadta. S osztá fél kilenckor 
mondta rományul." (Gyoszény, B.M.) 

Az asszimiláció következő fokán álló réteg számára, mely már 
román anyanyelvűnek tekinthető és románul jobban beszél -
ide sorolom a csángó falvak zömének fiatalabb nemzedékeit -
már nem okoz ily mérvű identifikációs problémát a használt 
imarepertoár román nyelvűsége, hiszen ők, a felülről jövő 
manipulatív ideológiai hatásoktól befolyásolva, magukat „ro-
mán katolikusoknak" tekintik: 

„Noi suntem socotiti romano catolici. (Minket román1 katolikusoknak tarta-
nak.) A páterek sem akarnak [hallani arról], hogy mü magyarfődiek vagyunk.w 

(Ketris, 42.) 

Talán megkockáztatható a kijelentést: a nyelwesztés és asszi-
müáció előrehaladottabb szakaszában a személyiség kevésbé 
sérülékeny, a többséghez való asszimüálódás fájdalommentesebb. 
A nyelwáltás eme utolsó fázisában a magyar származású szemé-
lyiség már románul fogalmazza meg azt a transzcendens viszonyt, 
ami a metafizikai szférához kapcsolja őt. 

Az imaszövegeket kísérő kommentárok vüágosan jelzik, hogy 
a szövegek adatközlői a müfaj eredendően szakrális-mágikus 
funkciója meUett az imádságok társadalmi-ideológiai kontextusát 
is számon tartják. 

Ennek egyik megnyüvánulása, hogy ezt a modern társadalom 
kulturális intézményei által egyáltalán nem támogatott archai-
kus műfajt egy halálra ítélt hagyományos vüág tartozékának 
tekintik, és ennek megfelelően a társadalom nagy része úgy 
vélekedik, hogy a régi, szóbeliségben élő, nyüvánosságukat 
elveszített imák nem annyira értékesek, mint azok a modern 
1 Az adatközlő a „romano9 jelzőt román jelentésben használja. A moldvai katolikus 

papság ugyanis a „romano catolic" (értsd: római katolikus) kifejezést hívei számára 
már a harmincas évek óta román katolikus-nak fordítja. 

320 



román nyelvű szakrális szövegek, melyeknek legitim voltát 
hivatalos templomi használat bizonyítja. 

Az erőteljes akkulturációs folyamatok közepette a hagyomá-
nyos népi kultúra számos megnyilvánulása funkcióját veszti, és 
bizonyos jelenségeket a köztudat már csak mint kuriózumókat 
tart számon. A hagyományos kulturális értékek devalválódása 
nyomán a folklór műfajai gyakorlatilag már megszüntek identi-
fikációs tényezoknek lenni a moldvai csángóság körében. Az 
etnográfusok által nagy nehézségek által felkutatott survival 
jelenségek egyre kevésbé alkalmasak arra, hogy körülöttük 
egy-egy közösség identitásának tényleges erővonalai kirajzolód-
janak. 

Az identitásvizsgálat szakirodahnában közhelynek számít, 
hogy a modern polgári nemzettudat kialakulásában a folklórnak 
és általában a népi kultúrának döntő jelentősége volt. Ezekre 
a kulturális értékekre Európa-szerte az értelmiség irányitotta 
rá a figyelmet, Moldvában azonban sohasem volt olyan egyházi 
vagy vüági értehniség, amely a hagyományos magyar nyelvű 
folklórnak valamiféle szerepet szánt volna a csángóság modern 
közösségi identitásának megszerkesztésében. Ezért a modern 
polgári nemzettudattal nem rendelkező moldvai csángóság 
nincs is tudatában annak, hogy a népi kultúrának egyáltalán 
lehet olyan jelentéseket is tulajdonítani, amelyek többé-kevésbé 
függetlenek a népi kultúra hagyományos funkcióitól. Annyit 
azonban vflágosan érez mindenki, hogy a hagyományos kultúra 
és az ezt hordozó csángó tájnyelv már nem ad érvényes 
válaszokat a megváltozott vüág kihívásaira. Ez az érzés hívja 
életre a hagyományos népi kultúrával szembeni mai közömbös, 
sőt olykor kifejezetten negatív beállítódásokat, ami alól a 
szakráhs jellegű kulturális értékek sem kivételek. Ezzel egyide-
jűleg a hagyományos szakrális folklór nyelve is - amit egyébként 
nem tekintenek a Kárpát-medencében beszélt magyar nyelwel 
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azonosnak - értékét yeszti, hiszen egy meghaladni kívánt 
archaikus életformával kapcsolódik össze. A modern életvilág 
megjelenítésére alkalmas román nyelv ellenében egy ilyen 
értékét vesztett nyelvnek és az általa hordozott kultúrának 
egyáltalán nincs esélye. 



A MOLDVAIARCHAIKUS NÉPIIMÁK 
REPERTÓRIUMA 

Az itt következő repertórium csak a szűk értelemben felfogott 
népi archaikus ima műfajára vonatkozik, nem tartalmazza a 
műfaji határterületek (ráolvasások, kántálóénekek, elnépiese-
dett himnuszfordítások és a liturgikus eredetű imák) szöveg-
anyagának feldolgozását. 

A repertórium összeállításakor a következő forrásokai vettem 
figyelembe: 

1. Feldolgoztam az eddig nyomtatásban megjelent moldvai 
archaikus imaanyagot, számbavéve a néprajzi szaksajtóban 
megjelent közleményeket. 

2. Felvettem az MTA Zenetudományi Intézetében és a Nép-
rajzi Múzeum Etnológiai Adattárában archivált imaszövegek 
adatait. 

3. A repertórium tartalmazza az összes saját gyűjtésű moldvai 
archaikus ima adatait. A legfontosabb szövegeket már megje-
lentettem, a nem publikált imák esetében pedig a doktori 
dolgozatom adattári fejezetére hivatkozom. 

Tűdatában vagyok annak, hogy az alábbi repertórium nem 
teljes: 1. Az utóbbi évek folyamán a magyarországi és az erdélyi 
sajtóban elszórtan jelentek meg moldvai archaikus imaszövegek, 
de ezek számbavétele meghaladta a lehetőségeimet. 2. A 
Moldvát járó amatőr és hivatásos kutatók sok olyan archaikus 
imát is rögzítettek, illetve jegyeztek le, melyek csak „házi 
archívumaikbann találhatók, és így számomra nem voltak hoz-
záférhetők. 

Mindezek ellenére több meggondolás alapján is úgy vélem, 
elérkezett a számbavétel ideje, és egy üyen repertórium össze-
állítása a magyar néprajztudomány időszerű feladatává vált: 
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1. A moldvai magyar etnikum a nyelvi asszimiláció utolsó 
stádiumába lépett, és ez a folyamat a hagyományos kultúra 
kicserélődésével (akkulturáció) párosul. Ilyen körülmények kö-
zött a hagyományos folklórműfajok, így a népi archaikus imák 
továbbélésére nincs esély. 2. A folkloristák az imaműfaj vonat-
kozásában megítélésem szerint az utóbbi évtizedekben alapos 
gyűjtéseket végeztek Moldvában. így kevés a valószínűsége 
annak, hogy a jövőben olyan eddig ismeretlen szövegek kerül-
nek majd elő, melyek a jelen repertórium alapján kialakítható 
műfajképet jelentős mértékben módosítanák. 3. A repertórium 
- még ha csak a magyar nyelvű imaanyag egyik részére -
vonatkozik is, elősegítheti a műfajra vonatkozó további folklo-
risztikai kutatásokat. 

A repertórium összeállítása során feldolgozott források: 
(időrendi sorrendben) 

D1 = Diószegi Vilmos: Egyházaskozári gyűjtés 1951-ből a Néprajzi Múzeum 
Etnológiai Adattárában 
KO = Kallós Zoltán: Szabófalvi g3rűjtés 1956-ból a Néprajzi Múzeum Etnológiai 
Adattárában 
D = Diószegi Vilmos: Embergyógyítás a moldvai székelyeknél. Néprajzi 
KözLemények V. 1960. 35-124. 

Ráolvasás funkcióban szereplő archaikus imatöredékek is vannak a tanul-
mányban. 

K = Kallós Zoltán gyűjtései az MTA Zenetudományi Intézetének Archívumá-
ban. A gyűjtések időpontja: 1965-1993. A közölt jelzetek az archívum 
katalógusából származnak. 
Kl = Kallós Zoltán: Ráolvasás a moldvai és a gyimesi csángóknál. Műveltség 
és hagyomány VIII. 1966. 137-157. 

Közöl egy ráolvasás funkcióban élő Szent Margit-imát. 
E1 = Erdélyi Zsuzsanna: Archaikus és középkori elemek apokrif népi 
szövegekben. Ethnographia 1971. 3. 343-374. 

A tanulmányhoz csatolt függelékben közöl 4 moldvai eredetű imát is. 
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E2 = Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék... Archaikus népi imádsá-
gok. Somogyi Almanach 19-21. (szerk. Kanyar József) Kaposvár, 1974 

A kötet 11 moldvai eredetű imát tartalmaz. Ezek mind szerepelnek a 
bővített „nagy" Hegyet hágék...-ban is. (E3) 

E3 = Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék. Archaikus népi imádságok. 
Bp., 1976/1978. 

A kötet 27 moldvai eredetű archaikus imát tartaimaz. 
Gy = Gyurka Mihályné gyűjtő 1979-ből származó egyházaskozári felvételei az 
MTA Zenetudományi Intézetében. 

Összesen két archaikus imaszöveg. 
B1 = Bosnyák Sándor: A moldvai magyarok hitvilága. Bp., 1980. (Folklór 
Archívum 12.) 

Közöl 18 archaikus népi imát is. 
Pócs = Pócs Éva: Magyar ráolvasások. I—II. Bp., 1985-86. 

Bizonyos ráolvasások archaikus imamotívumokat tartalmaznak. A Reper-
tóriumba felvettem 4 hangsúlyosan ilyen jellegű moldvai szöveget. 

E4 = Erdélyi Zsuzsanna: „Csokolja Egész Magyarországot Juliskanéni". 
Vallásos hagyományaink mentése külországi magyarjaink között. In: Fejős 
Zoltán-Küllős Imola szerk.: Vaüásosság és népi kultúra a határainkon túl 
(Vallási néprajz 4.) Bp., 1990. 9-57. 

A tanulmányban két pusztinai ima is található. 
V = Végvári Rezső gyűjtései a Magyarországra telepedett moldvai csángóktól 
az MTA Zenetudományi Intézetének archívumában. A gyűjtések ideje: 
1983-1990. A közölt jelzetek az archivum katalógusából származnak. 
CsÚ = Csángó Újság (a 22. számtól: Moldvai Magyarság) 1990-1998. I-IX. 
évf. 1-95. szám. 

A lap időnként archaikus népi imákat is közölt. 
T1 = Tánczos Vilmos: „Gyöngyökkel gyökereztér. Archaikus népi imádságok. 
Művelődés 1991. 2-3. 49-51. 

A közölt imaszövegek között 3 moldvai is van. 
CsD - Seres András-Szabó Csaba: Csángómagyar daloskönyv. Bp., é.n. [1991.1 

A kötetben 13 archaikus ima található. Seres András moldvai imagyűjtése 
megtalálható az MTA Zenetudományi Intézetében M.6520-6526. szám 
alatt. 

H1 = Harangozó Imre: „Anyám, anyám, Szép Szűz Márjám..." Régi imádságok 
a moldvai magyaroktól. Újkígyós, 1992. 

A kis kötet 37 moldvai archaikus imát is tartalmaz. Közülük négy nem 
szerepel a szerző második moldvai gyűjtésében (H2). 
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B2 = Bosnyák Sándor: Jobban lapul a szívemhez, ha magyarul mondom. 
Örökség. 1992. 1. 9-10. 

Közöl 10 archaikus imát is. 
K2 = Az Uram irgalmazz nékünk című hanglemez kísérőfüzete. Osszeállította 
Pávai István. Marosvásárhely, 1993. 

A hanglemezen van 9 archaikus ima. 
M = Mohay Tamás: „Megszenteltessék áldott szent neved...". Magyar imád-
ságok Moldvából. Pannonhalmi Szemle 1993. 1/2. 53-66. (Megjelent még: A 
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 2. Kolozsvár, 244-261. Itteni címe: 
„Virág Jézus benne van ..." Magyar imák Moldvából.) 

Közöl 10 archaikus és néhány liturgikus imát. 
P = Pozsony Ferenc: Szeret vize martján. Moldvai csángómagyar népköltészet. 
Kolozsvár, 1994. 

A gyűjtemény a klézsei Lőrinc Györgyné Hodorog Luca folklórtudásának 
monográfiája. Három archaikus imát is tartalmaz. 

T2 = Tánczos Vilmos: „Feltekinték napkeletre*. Moldvai archaikus imádságok. 
Néprajzi Látóhatár III. évf. 1994. 1-2. szám, 217-243. 

A közlemény liturgikus imák mellett 36 archaikus imaszöveget tartalmaz. 
T3 = Gyöngyökkel gyökereztéL Gyimesi és moldvai archaikus imádságok. 
Csíkszereda, 1995. 

A közölt 191 ima- és ráolvasásszöveg közül 83 moldvai archaikus ima. 
Te = Tekei Erika: „Nem tudsz énekelni, gyónni, anyád nyelvén imádkozni" 
(Imaszövegek lés vallomások) In: Barna Gábor szerk.: Vaüásos népélet a 
Kárpát-medencében. Népismereti tanulmányok és közlések. Bp., 1995. 
168-180. 

Közöl két szabófalvi, egy gajdári és egy lészpedi imát. A szöveglejegyzés 
megbízhatatlan. 

T4 = Egy apokrif Szent Antal-ima és műfajkörnyezete. Néprajzi Látóhatár V. 
1996. 3-4. 141-150. 

A tanulmány tartalmaz 3 moldvai Szent Antal-imát. 
GB = Gazda Enikő-Benedek H. Erika: Pusztinaiak csíksomlyói búcsújárása 
1993-ban. In: Pozsony Ferenc szerk.: Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 
5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kolozsvár, 1997. 259-285. 

A tanulmányhoz csatolt függelékben az imák között közölnek 12 archaikus 
apokrif szöveget is. 

Sz = Székely László: Csiki áhítat A csíki székelyek vallási néprajza. Bp. é.n. 
[1997] 

Közöl 8 csügési és kosteleki archaikus imát. 
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NI = Németh István felvételei az MTA Zenetudományi Intézetében, 199(^es 
évek 
H2 = Harangozó Imre: JCrisztusz háze arangyosz..." Archaikus imák, ráolva-
sások, kántálók a gyimesi és moldvai magyarok hagyományából. Újkígyós, 
1998. 

A feldolgozás során csak a moldvai archaikus imaanyagot, 137 szöveget 
vettem figyelembe. Kimaradtak a gyimesi imák, a moldvai liturgikus imák, 
ráolvasások, kántálók stb. 

Ta = Takács György: „Menyországbá csenditének..." Hárompataki csángó 
imák. In: Pozsony Ferenc szerk.: Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 6. 
1998. 219-258. (Megjelent még: „Imádkozik vala véres könnyhullatásokkal". 
Hárompataki csángó imák. MandoHa füzetek 1. Miskolc, 1996) 

Imaközlés a Moldva és Gyimes határán fekvő Magyarcsügés, Kostelek és 
Gyepece falvakból. A szövegek között 22 archaikus ima van. 

T5 = A Moldvai csángó archaikus népi imádságok című doktori dolgozat 
adattári részében közölt 439 archaikus imaszöveg. Kolozsvár, 1999. 761. p. 
Magyar Nyelv és Kultúra Tanszék 
T6 = A jelen gyújtemény imaanyaga. A töredékekkel együtt összesen 217 
archaikus imaszöveg. 

A rövidítések utáni számok az imaszöveg kiadványon belüli sorszámát 
jelölik. Ha a kiadványban a közölt imák nincsenek megszámozva, vagy ha egy 
sorszám alatt több ima is található, akkor az oldalszámot (p.) tüntetem feL 
A jelzetek előtti * jel azt jelöli, hogy a közlő és a gyűjtő személye nem esik 
egybe. 

A. Északi csángók 
Szabófalva 
Szoszu Józsefné Domok Ilona, szüL 1926.: „Megzsengítik a mennyországot.." 
(pénteki) *E3: 159. 
Özv. Szeszku Ferencné Perka (Pers) Mária, szüL. 1927.: ,Sengitének 
menyországba..." (pénteki, énekelt) T3: 190., H2: 180., T5: 1.1., *Te: 174.p., 
NI: AP.17826., T6: 1.1.; „Jézusz, Jézusz, kelárám..." (defenzív) H2: 177., T5: 
1.2., NI: AP.17827., T6: 1.2. 
Szászka Péter, szüL 1918.: „Zsengitik a menyországba..." (pénteki) H2: 88., 
CsD: 271., T5: *251.1., T6: 2.1.; ,Kidzsülnek ez andzsalok..." (defenzív, 
töredékes) T5: *251.2., T6: *2.2. 
Minuc Jánosné Ferenc Mária, szül 1910.: „Felkelek szentpénteken régvel..." 
(pénteki, töredék) K0: EA.5540., T5: *252.1.; „Én Uram Teremtőm..." 
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(pénteki, énekelt) KO: EA.5540., K: M.3122.70., K: M.3122, K: AP.10924.h, 
K: AP.6212, +E3: 229, +T3: 189, T5: *252.2., +Te: 172.p.; „Jőjjötök, jőjjötök, 
andzsalak..." (haldokló meüett) K: M.3122.69, K: AP.10924.g, T5: +252.3. 
Péter Véta, szül. kb. 1915.: „Szent Barbar a székibe...,, (Szent Borbála-ima) 
K: AP.7153.C, T5: +253.1, T6: 3.1.; „Felkelek szent pénteken regvel..." 
(pénteki) K: AP.7153.d, T5: *253.2, T6: +3.2. 
Lakatos Demeter költő, szül. 1911.: „Add meg nekem Isztenem..." (esti fohász) 
Bl: 1748. 
Kelgyest 
Kélaru Agata, szül 1935. (1933?): „Szent péntekbe felkelék..." (pénteki) 
H2: 74, T5: 2.1, T6: 4.1. 
Bálint Mihályné Martinás Verona, szül. 1922.: „Hány Isztenke vagyon?" 
(katekizmusi szöveg, töredék) H2: 117.p.; „...Szent térgye vírbe mász..." 
(pénteki, töredék) H2: 117.p. 
Damok György, szül. 1916.: „Szentséges Szűz Mária..." (fohász Máriához, 
liturgikus elemekkel) H2: 164. 
Jugán 
Özv. Gerka Joszifné Petre Antálut Maria, szuL 1913.: „En isz Uram Terem-
tőm..." (defenzív, töredék); H2: 211.p, CsD: 332.p, CsÚ: 1997.VIII.83-84. 
l .p, T5: 3.1, T6: 5.1.; „Én lefekszem ez én ádzsamba...* (defenzív) H2: 211.p, 
CsD: 332.p, T5: 3.2, T6: 5.2.; „Hány Iszten vadzson?* (katekizmus szöveg) 
H2: 211.p, CsD: 332.p, CsÚ: 1997.VIIL83-84. l .p, T5: 3.3, T6: 5.3.; „Mi 
után virrodván..." (reggeli himnusz); H2: 211.p, CsÚ: 1997.VHI.83-84. l .p, 
T5: 3.4, T6: 5.4.; „Jézusz Krisztosz, Szépszüzmárja..." (defenzív fohász, 
improvizatív) T5: 3.5, T6: 5.5.; „Elajállom ez imácsegacskáimot..." (imafel-
ajánlás) T5: 3.6, T6: 5.7.; „Csengittük a menyországban..." (pénteki) *H1: 
18, *H2: 89. 
Antalucc Peter Iiána [sic!]: Marica, szül. 1933.1: „Kerülgyed az házamat..." 
(esti defenzív) E2: 14, E3: 25. 
Balusest 
Ismeretlen, kb. 60 éves asszony: „Iszten, őrözz meg e tüztül, e víztül..." 
(defenzív fohász, töredék) T5: 4.1, T6: 6-8. 
Tamasán Kati, szül 1915.: „Az Iszten őrözzön meg mind a világot..." (defenzív 
fohász, töredék) T5: 5.1, T6: 6-8. 
Dumea Anica, szüL 1915.: „Én Uram, Teremtőm, őrözz meg..." (defenzív 
fohász, töredék) T5: 6.1, T6: 6-8. 

1 Lehet, hogy azonos az előző adatközlővel. 
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Ploszkucény 
Ryés Anica, szül. 1945. -Ryés Margareta, szül 1930.: „ Jóisten, Szépszizmárja, 
szegissz meg..." (reggeli fohász, improvizatív, töredék) T5: 7.1., T6: 9-10.; 
„...tüztül, víztül, hirtelenszégektül..." (fohász, töredék) T5: 7.2., T6: 9-10.; „A 
Jóisten fizesse...w (fohász, töredék) T5: 7.3, T6: 9-10.; „A Jóiszten vedzse 
számra, mit mondtam... (imafelajánlás) T5: 7.4., T6: 9-10. 

B. Déli csángók 
Szeketura 
Dávid János, sziíL 1908.: „Ajánlom az én kevesz imádságomot...w (imafelaján-
lás, töredék) T5: 8.1., T6: 11. 
Bogdánfalva 
Habari M.-né, Budó Ferenc leánya (gyűjtés: 1933.): „Hol ül vala, hol ül vala 
asszonyunk Mária?" (pénteki) *E3: 188.; „Krisztosz mene kénnyára..." 
(pénteki) *E3: 373.p. 
Róka Jánosné, szül. 1887.: 
„Éj után megviijadván..." (reggeli himnusz) Bl: 1740.; „Hajnal, hajnal, pirosz 
hajnal..." (reggeli) Bl: 1743.; „Jézuszkám, neked ajánlom..." (imafelajánlás, 
defenzív) Bl: 1746.; „Ó te pokol, szátán, ne készérgessz éngem..." (defenzív) 
Bl: 1751.; „Ma péntek az a nap..." (pénteki, töredékes) Bl: 1749.; „Gyönyörű 
szép hajnal..." (reggeli és pénteki) *E3: 158. 
Bulai JánosnéPál Katalin, szül. 1932.: „Ma péntek, annak e napja..." (pénteki) 
T2: 5A., T3: 162., T5: 9.1.; „Hajnal, hajnal, pirosz hajnal..." (reggeli, defenzív) 
T2: 5B., T3: 169-170., T5: 9.2. 
Zsitár Veronika, sziü. 1901.: „Hajnal, hajnal, piros hajnal..." (reggeH, defenzív) 
T3: 80., T5: 10.1.; „Mivel már megviijadván...w (reggeli himnusz) T3: 81., T5: 
10.2. 
Bece Ilona, szül 1936.: „Gyönyörü szép hajnal..." (reggeli, defenzív) T3: 84., 
T5: 11.1.; „Szent péntek, asszonyunk Máija..." (pénteki) T3: 88., T5: 11.2. 
Duma Györgyné Moller Anna, szül. 1937.: „Miután megvirjadván..." (reggeli 
himnusz) T5: 12.1., T6: 12.1.; „Hajnal, hajnal, pirosz hajnal..." (reggeli, 
defenzív) T5: 12.2., T6: 12.2.; „Ma uram péntek..." (pénteki) T5: 12.3., T6: 
12.3. 
Bodó Krisztina, szül. 1967.: „Ma uram péntek...,, (pénteki) T5: 13.1., T6: 13.1. 
Turbuj Márton, szüL 1901.: „Ma péntek, ugyan a napja..." (péteki) T3: 135., 
T5: *254.1.; „Uram Jézosz Krisztosz legyen velünk..." (fohász Jézushoz) T3: 
136.,T5: *254.2. 
Jhnkó Mihályné Duma Róza, szül. 1932.: „Asszonyunk Mária, annak a 
napja..." (pénteki) H2: 50. 
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Dobos Jánosné Győri Teréz, sziíL 1943.: „Hainal, hajnal, pirosz hajnal..." 
(reggeli) H2: 118. 
Kerekesz Máris, szüL 1934.: „Gyönyörű szép hajnal../ (reggeli) Hl: 26, H2: 
123. 
IsmereÜen: „Én kimentem házam elejibe..." NI: AP.17837. 
Űjfalu/Belcseszkii 
Szabó Istvánné Zsitár Máris, sziíL 1924.: „Z Atya ki teremett..." (reggeli, 
recitált) CsD: 264. 
Farkas A. Mária, sziíL 1933.: „Én lefekszem én ágyámba..." (esti, defenzív) 
T3.75, T5: 14.1.; „Nyissz kaput, ongyal..." (pénteki) Tl: 4 , T3: 90, T5: 14.2. 
Petrascu Ilona, sziíL 1956.: ,Szent Borbár az égbe..." (Szent Borbála-ima) T2: 
9.B, T3: 103, T5: 15.1. 
Dobos Petrikáné Ilona, szüL 1937.: ,Ma péntek, annak e napjo..." (pénteki) 
T3: 89, T5: 16.1. 
Benke Márton, szüL 1907.: ,Ma péntek, hogy annak napja...* (pénteki) Hl: 
15., H2: 21. 
Dobos Magda, szüL 1936.: ,Ma péntek, annak a napja..." (pénteki) H2: 57. 
Buláj Hona, szül 1924.: „Immáron péntek..." (pénteki) H2: 76. 
Thnkó Antal leánya, szüL 1943.: ,Mik lefekszünk mik ágyunkba..." (esti, 
defenzív) H2: 103. 
Bodó Hona, szüL 1931.: ,Ién lefekszem ién ágyamba..." Hl: 7, H2: 110. 
Bukur Mónika, szüL 1977.: „Ajánlom az én kevesz..." (imafelajánlás) Hl: 19, 
H2: 179. 
Trunk 
Özv. Róka Mártonné Csobotár Katalin, szüL 1915.: „Hajnal, hajnal, pirosz 
hajnal..." (reggeli, defenzív) T5:17.1, T6:14.1.; ,Már megvirjadván éj után..." 
(reggeli himnusz) T5: 17.2, T6: 14.2. 
Róka Márton, szüL kb. 1943.: ,Már megviijadván..." (reggeli himnusz) K: 
M.6300.14, K: AP.18400.; „Elébb hogyszem lefékügyem..." (esti) K: 
M.6300.15, K: AP.18400. 
Csuráj Györgyné Dogár Magda, szüL 1913.: „Hajnal, hajnal, pirosz hajnal...* 
(reggeli, defenzív) T5: 18.1, T6: 15.1.; „Szent Barbar az égbe..." (Szent 
Borbála-ima) T5: 18.2., T6: 15.2.; »Szép fényesz hajnalo ragyogó 
c8illagec8ka..." (reggeli) T5: 18.3, T6: 15.3.; ,Én lefekszem én ágyamba..." 
(esti, defenzív) T5: 18.4, T6: 15.4. 
Ismeretíen, középkorú asszony: ,Én lefekszem én ágyamba..." (esti, defenzív) 
T5: 19.1, T6: 16.1.; .Mivel megviijadván z éj után..." (reggeh himnusz) T5: 
19.2, T6: 16.2. 
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Gyurka Jánosné Benedek Róza, szüL 1920.: „Üdvözlégy mártir Borbára..." 
(Szent Borbála-himnusz) T5: 21.1., T6: 17.1.; „En lefekszem én ágyamba..." 
(esti, defenzív) H2: 133.p., T5: 21.2., T6: 17.2.; ,0, én édességes Jézuszom..." 
(esti, defenzív) T5:21.3., T6:17.3.; wMiel már felvirradván..." (reggeli himnusz 
és népénektöredék, kevert) H2: 94. 
Ozv. Timár Mártonné Zsitár Magda, szüL 1909.: „Hajnal, hajnal, pirosz 
hajnal..." (reggeli, defenzív) T5: 22.1., T6: 18.1.; „Hozzád kiáltok Uriszten..." 
(fohász viharban) T5: 22.2., T6: 18.2.; „Szent Antal csudajelekvel..." (Szent 
Antal-himnusz, töredék) T5: 22.3., T6: 18.3. 
Bordás János, szüL kb. 1935.: „Gyönyörüszép hajnal...,, (reggeli) T3: 137., T5: 
23.1.; „Már megviijadván éj után..." (reggeli himnusz) T3: 138., T5: 23.2.; 
„Ma uram péntek..." (pénteki) T3: 139., T5: 23.3.; „Szent Borbár az égbe..." 
(Szent Borbála-ima) T3: 140., T5: 23.4.; „Én elajánlom ezt a Miatyánkot..." 
(imafelajánlás) T3: 143., T5: 23.5.; „Én elajánlom ezt a keveske 
imádságecskámot..." (imafelajánlás) T3: 148., T5: 23.6. 
Bordás Jánosné Kósa Magda, szüL 1938.: „Szent Borbár az égbe..." (Szent 
Borbála-ima) T5: 24.1., T6: 19.1. 
Buda Andrásné Benedek Magdó, szüL 1920.: „Szép ragyogó csillag..." (reggeli 
hálaima) T5: 25.1., T6: 20.1.; „Anyám, anyám, édeszanyám..." (Mária-ima) 
T5: 25.2., T6: 20.2.; Jnfár megvirjadván ez éj után..." (reggeH himnusz) T5: 
25.3., T6: 20.3.; „Én lefekszem én ágyomba..." (esti, defenzív) T5: 25.4., T6: 
20.4.; „Páduai Szent Antalkám..." (fohász Szent Antalhoz) T5:25.5., T6: 20.5.; 
„Mondtam ezt a Miatyánkecskát..." (imafelajánlás az őrzőangyalhoz, esti, 
defenzív) T5: 25.6., T6: 20.6. % 
Gyurka Györgyné Buduj Rózo, szüL 1913.: „Én lefekszem én ágyamba..." 
(pénteki) H2: 49. 
Dogár Kaü, szüL 1922.: „Ma péntek szent arannyasz péntek..." (pénteki) H2: 
84.; „Hajnal, hajnal, pirosz hajnaL.." (reggeh) H2: 119. 
Ismeretlen, szüL 1943.: „Mik lefekszünk..." (esti, defenzív) Hl: 8. 
Gyoszény 
Benke Jánosné Benedek Rozália, szüL 1906., Szárúszra telepedett: „Hegyet 
hágék, lőtot lépék..." (pénteki) El: VIII., E2:59., E3:97.; „A fényes nap tőlünk 
eltávozik..." (elnépiesült himuszfordítás) E3: 208. 
IsmereÜen középkorú férfi: „Páduai Szent Antal, légy velem..." (esti fohász 
Szent Antalhoz) T5: 28.1.; „Én őrzőangyalkám..." (imafelajánlás az őrzőan-
gyalnak) T5: 28.2. 
Ismeretlen középkorú asszony: „Én Istenem, őrizzen meg..." (esti fohász, 
töredék) T5: 30.1. 
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Özv. Cálara Antonné Cálara Magda, szül 1909.: „Felajánlom az imádságo-
mat..." (imafelajánlás, esti defenzív) T5: 32.1., T6: 21.1.; „Istenem, segéjj 
meg..." (fohász szentekhez) T5: 32.2., T6: 21.2. 
Jankó (Nechita) Anna, szül 1907.: „Mivel már bésetétedik..." (esti himnusz) 
Hl: 29, H2: 167. 
Nagypatak 
Özv. Antal Andrásné Merketán Borbála, szül. 1913.: „En lefekszem én 
ágyamba..." (esti, defenzív, töredékes) T5: 36.1, T6: 22.1.; „Szent Borbár az 
égbe..." (Szent Borbála-ima) T5: 36.2, T6: 22.2. 
Berbuc Jánosné Csurár Mária, 55 éves: „Ma uram péntek..." (pénteki) K: 
M.6251.A.1, K: AP.18109, T5: +255.1, T6: *23.1.; „Elébb hosszem 
lefekeszem...w (esti, töredék) K: M.6251.A.2, K: AP.18109, T5: *255.2, T6: 
*23.2.; „Né, hol menen madárka..." (látomás, defenzív) K: M.6251.A.3, K: 
AP.18109, T5: *255.3, T6: *23.3. 
Anonyma, sziíi 1937.: „Felkelék én vasárnap jó regvel..." (pénteki) H2: 26. 
Istvánka Rózsa, szül 1925.: „Ma Uram Péntek..." (pénteki) Hl: 17, H2: 77.; 
„Megvirjadván éjj után..." (reggeli himnusz) Hl: 30, H2: 170. 

C. Szeret menti székelyes csángók 
Kalugarén 
Imre András, szül 1929.: „Hond ülőre Krisztus urunk..." (pénteki) T5: 37.1, 
T6: 24.1. 
Lészped 
Sunön Ferenc Józsefné Fazétas Rona, szül. 1894., Mekényesre telepedetL' „En 
őröző szent angyalom..." (fohász őrzőangyalhoz, defenzív) El: III.; „Én 
felkelék jó regvel hajnalba..." (pénteki) El: IX, E2: 96, E3: 162.; „Elindula 
szüz leán Szen' Margit...w (Szent Margit imádsága) El: XVIII, E2: 12, E3: 
20.; „Oh Bódogságos szép Szüz Anyánk Mária..." (Mária-ima, liturgikus 
eredetű) E3: 209.; „Tövis nélkül megnyüt rózsák..." (Szent Rozália imája, 
kolera ellen) E3: 213.; „Ó, Szent Rókus az életbe..." (Szent Rókus imája, 
liturgikus eredetű); Bl: 1425, E3: 214, Pócs: XIV.81.; „Föiszántotám cinto-
rom elejit...w (énekelt, „Mária altatója") E3: 231. 
Barta Péterné Dénes Marika, szüL 1894.: „Elindula József, József Máriával..." 
Qátomásformulák) K2: A.2.b. 
Jánó Antiné Tunár Marika, szüL 1902.: 
"Mivel már bésötétedett..." (esti defenzív, elnépiesedett himnusz) K2 - B.5.a. 
Rózsa Erzsébet, szüL kb. 1925.: „Mivel már bésetétedik..." (esti, defenzív) T2: 
14, T3: 79, T5: 38.1. 
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Sipos Katalin, szül. 1924.: „Ma péntek annak a napja..." (pénteki) T3: 92, 
T5: 39.1. 
Kompot (Hompoth?) Mihályné Bartos Anna, szül. 1945.: „Ma szent péntek..." 
T5: 41.1. „Jézusom, a szent sebeid érdeme áltol..." (felajánlás) T5: 41.2. 
aÉn Istenem, őrözz meg..." (esti, defenzív, töredék) T5: 41.3. 
Tót üona, szül kb. 1946.: Én lefekszesz (?) az én ágyomba..." (esti, defenzív, 
töredék) T5: 42.1. 
Demeter Antalné Jánó Anna, szüL 1926.: „A reggeli imádság. Hajnal, szép 
piros hajnal...,, (pénteki) K: M.3122.B.49., K: M.5845.A.3., K: M.4785., K: 
M.2783.23., K: AP.10061., K: AP: 17304., K: M.4785., K: AP.13452.1., K: 
AP.10923.h., *E2: 166.p., *E3: öll.p., B2: 9.p., T3: 182., T5: 43.1.; „Az estéji 
imádság. Én lefekszem..." (defenzív, esti) K: M.3122.B.50., K: M.5845.A.2., 
K: M.4785.46., K: M.2783.24., K: AP.10061., K: AP: 17304., K: AP.13452.h., 
K: AP.10923.g., K2: B.6.b., T3: 183., T5: 43.2.; „A Szent Antal imádságja..." 
(pénteki és defenzív) K: M.6270.40., K: M.3122.B.53., K: M.5845.A.1., K: 
M.5284.B.29., K: M.4785.44., K: AP.13452.f., K: AP: 17304., K: AP.10923. f., 
*E2: 165.p., *E3: 510.p., B2: 9.p., T3: 184., T5: 43.3.; wAz őröző szentangyal 
imádságja...', (esti, defenzív) K: M.3122.B.56., K: M.5845.A.4., K: M.4785.45., 
K: AP: 17304., K: AP.13452.g., K: AP.10923.L, B2: 9.p., T3: 185., T5: 43.4.; 
„Én Uram s én Istenem! Názáreti Jézus..." (pénteki) K: M.6270.39., K: 
M.3122.B.51., K: M.5284.B.28., K: M.4785.42, K: AP.13452.d-e, K: AP. 
10923.e., K2: A.5.a., *E2: 165.p., *E3: 509.p., T3: 186., T5: 43.5. 
"A pénteki imádság..." (pénteki, töredékes) K: M.6270.38., K: M.3122.B.52., 
K: M.5284.B.27., K: M.4785.43., K: AP.13452.C., K: AP.10923.d., *E2: 163.p., 
*E3: 509.p., T3: 187., T5: 43.6.; „Felkelék én jó reggel hajnalba..." (énekelt 
ima) K: M.3122.B.58., K: M.5845.A.7., K: AP: 17304, K: AP.17305a, K: 
AP.10923.k, K2: A.4.a, T5: 43.*7. 
Jánó Anna, szül ?: „Én felkeltem szép piros hajnalba..." K: AP.4834. 
Simon Mária Magdolna, szül. 1967.: „Én lefekszem én ágyamba..." (esti, 
defenzív) K: AP.13452.L, K: M.4785.5.; „Hajnal, hajnal, szép piros hajnal..." 
(reggeli) K: AP.13452.j, K: M.4785.5. 
Ismereüen (gyüjt. 1971.): „Hajnali imádság" K: M.2783.23.; „Estéji imádság" 
K: M:2783.24. 
Márton Ferencné Rózsi Erzsi, szül 1919.: „Ma van péntek..." (pénteki) K: 
M.5284.B.25, K: AP.18328, K: AP.10923.b, T5: *256.1.; „Mivel már bésetéte-
dik..." (esti himnusz); K: M.5284.B.26, K: AP.18328, K: AP.10923.C, T5: 
*256.2.; sMa vagyon péntek..." (pénteki) K: M.5284.B.27, K: AP.18328.; 
„Názáreti Jézus Krisztusunk..." (pénteki) K: M.5284.B.28, K: AP.18328.; „Én 
házomba Szent Antal..." (defenzív) K: M.5284.B.29, K: AP.18328. 
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Simon Péterné Bráz Erzsi, 24 éves: „Ma van szent péntek..." (pénteki) K2: 
B.l.a. 
Ismeretlen középkorú asszony. „Ma van szent péntek..." (pénteki) K: M.4731.4, 
K: AP.13656.C, T5: *257.1. 
Ismeretlen asszony. „Ma van szent péntek..." (pénteki) NI: M.6541. 
Fazakas Péter Hona, szüL 1902.: „Jó reggel feíkelék, megmosdódám..." 
(énekelt ima) K: M.6270.41, T5: *258.1.; „Szizleján Szen' Margit elindula..." 
(Szent Margit-ima) K: M.6270.42, K2: 156.p, T5: *258.2, Pócs: XV.2.11.; 
„Kejj, fel Mária első kakasszókor..." (pénteki, töredék) K: M.6270.43, T5: 
*258.3. 
Imre Péterné Balán Erzsébet, szüL 1955., Kostelehen éh „Kelj fel, ember, mély 
álmodból..." (pénteki) Ta: 4. 
Csonka Erős Erzsi, szüL ?: „Az én házam Szent Antal..." (vegyes motívum-
anyagú) *Te: 178.p. 
Gerlény 
Ismeretlen fiatalasszony, szüL 1965.: „En lefekszem z én ágyomba..." (esti, 
defenzív, töredék) T5: 44.1. 
Bergyila 
Özv. Tót Jánosné Márton Kataün, szüL kb. 1926.: „Edes Máijacskám... őröjz 
meg tüztől..." (defenzív, esti) T5: 45.1. 
Imre Hona, szül. 1913.: „Én elajállom..." (imafelajánlás, defenzív/ töredékes) 
T5: 46.1. 
Lujzikalagor 
Anonyma, szül 1889.: „Ma van péntek, annak es a napja..." (pénteki) *E2: 
83, *E3: 147. 
Horváth Jánosné Farcádi Ilona, szüL 1909.: ,Ma péntek, úgy van a napja..." 
Bl: 1750. 
Gyöngyös Péterné (Jánosné?) Ádám Verona, szüL 1921.: „Feltekinték napke-
letre..." (pénteki, töredékes) Bl: 1742, NI: AP.17827.; „Kerülj, kereszt 
házamat..." (defenzív) NI: AP.17828. 
Csernik Antalné Marica, szüL 1945.: „Én felkelék z én ádzsomból..." (pénteki) 
B2: 9.p, T3:99, H2:51, T5:48.1.; „Én felkelek szép piros hajnalba..." (reggeli, 
énekelt) T3: 191, H2: 184, NI: M.6297, NI: AP.17832, T5: 48.2.; „Ézus 
Gecemányi kertbe..." (énekelt aranymiatyánk) H2: 192. 
Fikó Míhály, szül. 1923.: „Lehullott a Jédus vére..." (népének, imamotívumok-
kal) T3: 105, T5: 49.1. 
Salamon Györgyné Horvát Mária, szül 1947.: „Én felkelék szép piros 
hajnalba..." (énekelt) K: M.2738, AP.10105, Hl: 42, H2: 182. 
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Két női hang: „Én felkelék szép piros hajnalba..." (énekelt) K: M.2738.12., K: 
AP.lOlOö.d, T5: *259-260.1. 
Jankó János, szül ?, gyűjt 1979.: „Szent Antalkám, Szent Antal!" (pénteki) 
K: M.6114.A.2, T5: *261.1.; „Ó, édes Jézusom, én veled élek..." (fohász) K: 
M.6114.A.3, T5: *261.2. 
Salamon Maric, szüi 1941.: „Én fölkelék én ágyamból..." H2: 41. 
Csernik Anna, sziíL 1950.: „Én felkelék zén ágyamból..." (pénteki) H2: 42. 
Csernik Dzsenovéva, szüL 1975.: „Én felkelék zén ágyamból..." (pénteki) Hl: 
2., H2: 47. 
Zsigmond Verona, sziiL 1939.: „Ma péntek, ugyan a napja..." (pénteki) H2: 
72.; „Szent Antal, Szent Antal..." (pénteki) H2: 78.; „Én lefekszem én 
ágyamba..." (esti, defenzív) H2: 112. 
Csukány Anna, szüL 1931.: „Az ién házam Szent Antal..." (pénteki) H2: 75. 
Jánku András, szüL 1919.: „Én lefekszem én ágyamba..." (pénteki, töredék) 
H2: 139.p. „Ma péntek..." (pénteki, töredék) H2: 139.p. 
Szeszku Anna, szül. 1975.: „Én lefekszem z én ágyamba..." (esti, defenzív, 
töredék) Hl: 10, H2: 115. 
Dászkálné Butáku Verona, szüL 1926., Veres Antalné Dászkál Anna, szül 
1948.: 
,Én felkelék szép piros hajnalba..." (énekelt) H2: 183. 
Kalapács Anna, szüL 1931.: „Az ién házam Szent Antal..." (pénteki) Hl: 27. 
Forrófalva 
Benke Dávidné Petrás Bona, szÜL 1940.: „Szent Borbár az iégbe..." (Szent 
Borbála-ima) T5: 50.1. 
Benke Hona, sziíL kb. 1938.: „Ma uram péntek..." (pénteki, töredékes) T5: 
51.1.; jVngyal ingem megőrözzön...,, (defenzív, töredék) T5: 51.2. 
Benke Frinku Teréz, szüL 1931.: „Ma van péntek..." (pénteki, töredékes) T3: 
91, T5: 52.1. 
Bezsán Klára, szüL 1973.: „Iersié kokasszó szolit..." (töredék) T2: 11, T3: 
101, T5: 53.1. 
Benke Teréz, szül 1931. „Szent Sziz Szent Borbár..." (Szent Borbála-ima) T2: 
9A, T3: 102, T5: 54.1. 
Antal Vajda Jánosné Páü Borbála, szüL 1922.: „Ién lefekszem ién ágyamba..." 
(esti, defenzív) H2: 149.; „Hajnal, hajnal, piros hajnal..." (reggeli) H2: 120.; 
„Már megvirjadván éjj után..." (reggeli himnusz) H2:166.; „Én es csak felkelék 
vasárnap jó régvel..." (énekelt) H2: 181. 
Kósa Rozália, szüL 1976.: „Szent Szűz Szent Bárbára..." (Szent Borbála-ima) 
H2: 125. 
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Klézse 
Demse Dávidné Antal Lucia, szül. 1897., Sásdra telepedett: „Dicsírtessék Jézus 
Krisztusnak szent neve!" (himnusz) E2: 115., E3: 617.p.; „Már megvirradván 
éj után..." (reggeK himnusz) E3: 617.; „Péntek, annak a napja..." (pénteki, 
töredék) E3: 374.p. 
Pezsán Jánosné, szül. 1913.: „En fölkelék én ágyamból...,, (pénteki) *E3: 113. 
Habari Péterné, Benke Bari, szül. 1904.: „Megvirjadván, kérjük Istent 
leborulván..." (reggeli himnusz) Bl: 1741. 
László Mihályné Benke Mária, szül. 1912.: „Már megvirradván éj után...,, 

(reggeli himnusz) Bl: 1744.; „Mivel már besötétedett..." (esti himnusz) Bl: 
1747.; „Bár csak egy nap volna békével lelkünk...,, (liturgikus eredetű?) Bl: 
1752. 
Simon Mihályné Szájka Magdó, szül. 1925.: „Gyönyörüség szép hajnal...* 
(reggeli) T2: 2A, T3: 149, T5: 55.1.; „Én felkelek én ágyombóL." (reggeli, 
defenzív) T2: 2B, T3: 150, T5: 55.2.; „Imár megviijadván..." (reggeli 
himnusz) T2: 2C, T3: 151, T5: 55.3.; „Szent Borbár az égbe..." (Szent 
Borbála-ima) T2: 2L, T3: 154, T5: 55.4. 
IsmereÜen asszony, szül. 1935.: [aMár megvirjadván..."] (reggeH himnusz, 
töredék) T5: 56.1. 
IsmereÜen asszony, kb. 60-70 éves: „Ma péntek, annak a napja..." (pénteki, 
töredék) T5: 57.1, T6: 25.1. 
IsmereÜen asszony, kb. 60-70 éves: „Hajnal, hajnal, piros hajnal..." (reggeli, 
töredék) T5: 58.1, T6: 26.1.; „Szent Borbár az égbe..." (Szent Borbála-ima) 
T5: 58.2, T6: 26.2. 
Bartos Mihályné Bocskoros Rózsa, szül. 1914.: „Már megvirjadván éj után..." 
(reggeh himnusz) T2: 13, T3: 86, T5: 59.1. 
Özv. Istók Györgyné Kotyor Arúca, szül 1926.: „Hajnal, hajnal..." (reggeli) 
3A, T3: 155, T5: 60.1.; „Már megviijadván..." (reggeh himnusz) T2: 3B, T3: 
156, T5: 60.2.; „Az én házam Szent Antal..." (defenzív) T2: 3C„ T3: 157, T5: 
60.3.; „Én lefekszem én ágyomba...,, (esti, defenzív) T2: 3D, T3: 158, T5: 
60.4.; „Felajánlom ezt a keves imádságecskámot..." (imafelajánlás) T2: 3K, 
T3: 160, T5: 60.5. 
Bartos Mihályné Petrás Rózsa, szül 1913.: „Már megviijadván éj után..." 
(reggeh himnusz) K: M.5285.A.5, K: AP.18328, T5: *262.1.; „Méltóztassál 
uram a mái napon...,, (fohász) K: M.5285.A.5, K: AP.18328, T5: *262.2. 
Petrás Györgyné Farkas Rózsa, szül. 1903.: „Mikor Jézusom Krisztusom...,, 
(pénteki) K: M.5285.6, K: AP.18328, T5: *263.1.; „Ma péntek annak e 
nagja..." (pénteki, töredék) K: M.5285.7, K: AP.18328, T5: *263.2. 
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Csobán Péterné Benke Magdó, szül. 1905.: „Ma vagy uram (?) péntek..." 
(pénteki) K: M.6270.1., T5: +264.1. 
Gondos Mártoné Benke Erzse, szül. 1921.: „Nyugugyatok, hótak..." (halottak-
hoz, defenzív) K: M.6270,2, T5: *265.1, T6: *27.1. 
Csurál Józsefné Kánya Katalin, szül. 1904.: „Ma uram péntek..." (pénteki) K: 
M.6270.3, T5: *266.1, T6: *28.1.; „Én lefekszem én ágyamba..." (esti, 
defenzív) K: M.6270.4, Bl: 1745, T5: *266.2, T6: +28.2.; „Első kakasszó 
szólitá..." ("éjjehw) K: M.6270.5, T5: *266.3, T6: *28.3.; „Hajnal, hajnal, piros 
hajnal..." (reggeh) K: M.6270.6, T5: *266.4, T6: *28.4.; „Máija, maiasztnak 
anyja..." (Mária-fohász, defenzív) K: M.6270.7, T5: *266.5, T6: *28.5.; „Márja 
után (?) már megvirjadván..." (reggeli himnusz) K: M.6270.9, T5: *266.6, 
T6: *28.6.; „Ha csudákot keressz szükségedbe..." (Szent Antal-ima) K: 
M.6270.10, Bl: 1756, T4: *2, T5: +266.7, T6:28.7.; „Hercekeknek onokája..." 
(Szent Rozália-ima) K: M.6270.11, T5: *266.8, T6: *28.8.; „Ó, édességes 
Jézusom...w (esti, defenzív) K: M.6270.26, T5: *266.9, T6: *28.9.; „Jézus, 
Mária, Szent József..." (fohász, felajánlás) Bl: 1753.; „Boldogszágos szép Szűz 
Mária...,, (pénteki, töredék) Bl: 1754.; „Mennyországnak asszonya..." (defen-
zív, vegyes) Bl: 1755. 
Malotás Györgyné Kádár Erzse, szül. 1921.: „Hajnal, hajnal..." (reggeh, 
defenzív) K: M.2783.B.25, K: AP.10061, T5: *267.1.; wMár megvirjadván, éj 
utári..." (reggeli himnusz) K: M.2783.B.26-27, K: AP.10061, K2: A.l.a, T5: 
*267.2.; „Regvel mikor mosdol meg. Éduskának az ódalából foljo viz..." 
(fohász) K: M.2783.B.28, T5: *267.3.; „Én lefekszem én ágyomba..." (esti, 
defenzív) K: M.2783.B.29, T5: *267.4. 
Özv. Piszár Jánosné Estány Rózsa, szüL 1914.: „Hajnal, hajnal, szép piros 
hajnal..." (kevert motívumú) K: M.2783.B.30, *E3: 512.p.; „Regveli imádság" 
(pénteki) K: M.2783.B.31, K2: B.3.a, *E3: 163, *E2: 169, T5: *268.1.; „Szen 
Mihálj arkangyal..." (fohász) K: M.2783.B.32, T5: *268.2. 
Mengelés Magdolna, szüL 1930.: „Én felkelék én ágyamból..." (pénteki) H2: 
22.; „Én felkelék jó regvel..." (pénteki) H2: 43.p.; „Hajnal, hajnal, szép 
hajnal..." (reggeü) H2: 43.p. 
Lőrinc Györgyné Hodorog Luca, szüL 1920.: „Ién fölkelék ién ágyamból..." 
(pénteki) Hl: 3 , H2: 32.; „Szentséges Jézusom, édes kegyes királlom..." 
(defenzív fohász) Hl: 25, P: 234, H2: 175.; „Úgy sír, úgy súr vala..." (pénteki, 
látomásformulákkal) P: 233.; „Elindula uram Jézus Krisztus..." (pénteki, 
töredék) P: 235. 
Kádár Bori, szüL 1933.: „Én felkelék én ágyambul..." (pénteki) H2: 40.; „Szen 
Borbár e zégbe..." (Szent Borbála-ima) H2: 128. 

337 



Bezsán Borbála, szül 1945.: „Ién felkelék vasárnap jó régvel..." (pénteki) Hl: 
4., H2: 48. 
Prutyán Gusztiné Róka Katika, szül. 1972.: „Ma Szent Péntek napjára..." 
(pénteki) H2: 60.; „Hajnal, hajnal, piros hajnal..." H2: 117. 
László Katalin, szüi 1935.: „Z én házam Szent Antal..." (pénteki) Hl: 33., 
H2: 79. 
László Katalin, szüL 1927.: „Hajnal, hajnal, szép hajnal..." Hl: 20., H2: 124. 
László Mária, szül. 1935.: „Szen' Borbála ül e székbe,...B (Szent Borbála-ima) 
Hl: 35., H2: 126. 
Szályka Jani, szuL 1965.: „Első kakasszó előtt szólít a Márja..." (pénteki) Hl: 
28., H2:80. 
Anonyma, szuL kb. 1933.: „Én lefekszem én ágyamba...w (esti, defenzív) H2: 104. 
Botezátu Jánosné Bezsán Viktória, szül. 1970.: „En lefekszem..." (esti defenzív) 
H2: 111. 
István Durna Márton, szuL 1905.: „Hajnal, hajnal, szép piros hajnal..." 
(reggeli) H2: 153.p.; „Első kakasszókor szólít a Mária..." H2. 153.p. 
Balán Györgyné Kotyor Máris, szüL 1943.: „Hajnal, hajnal, piros hajnal..." 
(reggeli) Hl: 24., H2: 121.; „Szen Borbála az iégbe..." (Szent Borbála-ima) 
Hl: 34., H2: 127.; „Elajállom z én imádságomat./ (imafelajánlás) Hl: 23., 
H2: 178. 
Benke Róza, szuL kb. 1932.: „Elébb hogy sem lefekedjem..." (esti fohász) 
Hl: 21., H2: 168.; „Oh iédes Mennyei Atyám..." (fohász, liturgikus) Hl: 22., 
H2: 172. 
Bezsán Erzsébet, szül 1934.: „Istenem segíts mega mái nap es..." (reggeli 
improvizatív fohász) B2: 9.p.; „Öröjz meg tűztől, víztoL.." (esti defenzív fohász) 
B2: 9.p. 
Kádár Magdó, szül. 1939.: „Ma uram péntek..." (pénteki, töredékes) B2: 9.p. 
Benke Szép Krisztina, fiatal Zány:"Kerüld kereszt házunkat..." (defenzív) CsÚ: 
1993.IV.31.4.p.; „Szent Borbár az égbe..." CsŰ: 1993.IV.31.4.p. 
Pokolpatak 
Szüágyi Ferencné Gondos Magdolna, szüL 1912.: „Jöjj el Jézus..." (esti fohász) 
T5: 62.1.; „Én lefekszem én ágyomba..." (esti fohász, defenzív) T5: 62.2.; 
„Istennek örzőangyala..." (ima az őrzőangyalhoz, töredék) T5: 62.3.; „Már 
megvirjadván...,, (esti himnusz, töredék) T5: 62.4. 
Csík 
Márkus Józsefné Márkus Veronika, szüL 1948.: „Ma péntek..." (pénteki, rovid 
töredék) T5: 64.1. 
IsmereÜen öregasszony, szül kb. 1923.: „En lefekszem én ágyomba..." (esti, 
defenzív) T5: 66.1. 
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Nyikoláj Antiné Varga Ilona, szuL 1907.: ,Én lefekszem én ágyamba..." (estí, 
defenzív, töredék) T5: 67.1. 
Özu. Tamás Józsefné Mengerés Mária, szüL 1926. (1927?): „Én felkelek én 
ágyamból..." (reggeli fohász) Hl: 5 , H2: 134, T5: 74.1.; „Én Uram Terem-
tőm..." (defenzív) T5: 74.2. 
Szüágyi Ferenc, szüL 1909.: „A mi nrunk a felfeszitetL..5* (fohász ima előtt) 
T3: 85., T5: 75.1.; J/Lér megviijadván éj után..." (reggeli himnusz) T5: 75.2. 
Pisti Ilonka, 21 éves: „Ingem angyal megőrözzön..." (esti, defenzív) K: 
M.6251.A.18, K: AP.18110, T5: *269.1.; „Szent Barbar az égbe..." (Szent 
Borbála-ima) K: M.6251A.19, K: AP.18110, T5: *269.2.; wÉn ejállom keves 
imácságecskámot..* (imafelajánlás) K: M.6251A20, K: AP.18110, T5: 
*269.3. 
Tamás Mariána, 19 éves: „Jöjj el, Jézus, áldd meg..." (defenzív) K: 
M.6251-A.21, K: AP.18110, T5: #270.1. 
Külsőrekecsin 
IÁcsujka Mária, szüL 1921.: JHajnal, hajnaL.." (reggeh, defenzív) T3:83, T5: 76.1. 
Drunki Duma Amca, szüL 1916.: M* péntek..." (pénteki, töredék) T5: 77.1. 
Balán Miháfyné Mária, szüL 1951.: „Én iefekszem én ágyomba..." (esti, 
defenzív) T5: 78.1.; „Gyönyörüség szép hajnaL.." (reggeli) T5: 78.2. 
Thmás Veronka, szüL 1966.: „Szent Borbár az égbe..." (Szent Borbála-ima) 
T3: 104, T5: 79.1. 
Dobos Péter Miháfyné Dobos Nyica, 51 éves: „Pénteken jó régvel..." (pénteki) 
K: AP.17284h, T5: *271.1.; „Hajnal, hajnal, piros hajnal..." (reggeli, töredék) 
K: AP.17284Í, T5: *271.2.; J á a péntek, annak es a napja..." (pénteki, töredék) 
K: AP.17284j, T5: *271.3.; „Qrző angyalkám őrözzön meg..." (defenzív) K: 
AP.17284k, T5: *271.4. 
Ismeretlen: „Pénteki imádság" (pénteki) K: M.5904.B.6, K: AP.17284. 
Magyarfálu 
Ismentíen: „A szent egyházba Szent AntaL.." (ráolvasásként, töredék) D: 
56.p, *Pócs: XIV.99. 
Bogdán Anialné Jánku Ceeüia, szüL kb. 1950.: „Péntek, szent arannyos 
péntek..." (pénteki, töredék) T5: 83.1. 
Gyurka Andrásné Gyurka Andris Tsréz, szüL 1948.: „Kerijj kereszt házomot..." 
(defenzív) T5: 84.1, T6: 29.1.; „Kimenék, felnezék az égbe..." Qátomás, 
töredék) T5: 84.2, T6: 29.2. 
Csernik Jánosné, Pali János RozáUa, szüL 1913.: ,Én Istenem hálád legyen..." 
(reggeli hálaima) T5: 85.1, T6: 30.1.; „Ma péntek! Annak es a napja..." 
(pénteki) T5: 85.2, T6: 30.2.; „Én fekszem én ágyomba..." (esti, defenzív) T5: 
85.3, T6: 30.3. 
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Damok Aurika Csicsi, szüL kb. 1965.: „Ma péntek..." (pénteki) T5: 89.1.; „Az 
én házam Szent Antal../ (defenzív, töredékes) T5: 89.2. 
Vadána Rozália, szüi 1925.: „En lefekszem én ágyomba../ (defenzív, töredé-
kes) T5: 91.1. 
Gál Margareta, szüL 1929.: „Ma péntek, szent arangyas péntek..." (pénteki és 
defenzív) T5: 92.1.; jVz én házam Szent AntaL." (defenzív, töredék) T5: 92.2. 
Bogdan Bernadeta, szüL 1963.: „Szent kezibe ajájjuk..." (defenzív) T5: 93.1., 
T6: 31.1.; „Én lefekszem én ágyomba..." (esti, defenziv) T5: 93.2., T6: 31.2. 
Özv. Bondea Jánosné Tálász Aurika, szüL 1926.: „Ma péntek, szent arangyas 
péntek..." (pénteki, defenzív) T5: 94.1., T6: 32.1.; „Z én házam Szent Antal..." 
(defenzív, töredék) T5: 94.2., T6: 32.2.; „Ó, Bodogságos Szizmárqám..." 
(imafelajánlás) T5: 94.3., T6: 32.3.; „Én lefekszem én ágyamba..." (esti, 
defenzív) T5: 94.4., T6: 32.4. 
Zsórát Péterné Jankuj Teréz, szüL 1933.: ,Ma péntek, szent arangyos 
péntek..." (pénteki); T5: 95.1., T6: 33.1.; „Az én házam Szent AntaL." 
(defenzív); T5: 95.2., T6: 33.2. 
Jankuj Anna, szüL 1926., Egyházaskozárra telepedett: „Ma péntek, annak es 
a napja..." (pénteki, töredék) V: M.5629.B.4., V: AP.17161b., T5: *272.1. 
Ismeretlen, Egyházaskozárra telepedett Jkifa péntek...* (pénteki) 
V: M.5628.A.6., V: AP.1622 7. 
Petrics Istvánné Csóbán Amva, szüL 1920., Egyházaskozárra telepedett „Ma 
péntek, szent arangyas péntek...* (pénteki) Hl: 16., T5: *273.1. 
IsmereÜen asszony: „Ma péntek, szent aranyos péntek..." (pénteki) Gy: 
M.3994.B.2., AP.18297., T5: *274.1.; Jildott szent ostya...* Gy: M.3994A.5., 
AP.18295. 
Kádár Kata, 70 éves: mA szent egyházba Szent AntaL.." (töredék) Dl: 
EA.2275., T5: •275.L 
Petrics Istvánné Csobán Arma, szüL 1925.: ,Ma péntek, szent arangyas 

péntek..." H2: 59. 
Lábnik 
Gyurka Demeterné Laczkó RozáUa, szüL 1919., Magyarországrn telepedett „A 
Jézus Krisztus kiméne szent siralmas székibé..." (pénteki) E3: 143. 
Ismereüen: „Mirigyeknek imádsága..." ("csuma elhárítása) *D: 46, *Pócs: 
XIV.89. 
Ismereüen, Egyházaskozár, 1972: ,Én kimenék kis kertembe..." (pénteki) 
M.4647.A.25. 
Puskás Liliana, szüL 1967.: „Ma péntek, szent arangyos péntek... (pénteki, 
töredék) T5: 99.1. 
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Bot Márton Györgyné Polgár Klára, szül. 1944.: „Én Istenem hálád legyen..." 
(imafelajánlás) T5: 100.1, T6: 35.1. 
Ismeretlen asszony, szül. kb. 1925.: „O, Jézus, ó, Jézus, élő Istennek..." (fohász, 
felajánlás) T5: 102.1, T6: 36.1. 
Szászkút 
Baboschiné Ferenc Mária, szül 1922.: „Édes Jézusom, hálákat adok..." 
(imafelajánlás) T3:78, T5: 103.1, T6: 37.1.; „Felajállom ezt az én keves..." 
(imafelajánlás) T5: 103.2, T6: 37.2.; „Ma péntek, ugy van ennek a napja..." 
(pénteki) T5: 103.3, T6: 37.3.; „Az én házam Szent Antal..." (defenzív) T5: 
103.4, T6: 37.4. 
Csobotár Rózsi (Ciobotaru Ruxandra), szuL 1931.: „Itt van mánt Jézus 
paradicsom kertbe..." (pénteki) T5: 104.1, T6: 38.1. 
Szkripkár Rózsi (Ruxanda), szül 1920.{ „Négy szegibe négy angyal..." (vegyes, 
töredékes) T5: 105.1, T6: 39.1.; „Édes Jóistenem, őrözz meg..." (defenzív, 
töredék) T5: 105.2, T6: 39. 
Özv. Dürvar Györgyiné Báboschi Arvna, szül. 1909.: „Orözz meg tenger 
üdőktől..." (fohász) T5:106.1, T6: 40.; „Adjon a Jóisten egészséget..." (fohász) 
T5: 106.2, T6: 40. 
Varga Józsefné Bálint Rózsi (Ruszanda), szül 1924.: „Szent pénteki szent 
immádság..." (pénteki)T5:107.1, T6:41.1.; „Szent Antalnak az immádsága..." 
(vegyes) T5: 107.2, T6: 41.2.; „Én Istenkém, őrözz meg..." (defenzív, töredék) 
T5: 107.3, T6: 41. 

D. Tázló menti székelyes csángók 
Frumósza 
Özv. Dávid Györgyné Kovács Magda, szül. 1915.: „Már megviijadván z éj 
után... (reggeli himnusz) T5: 110.1, T6: 43.1.; „Én lefekszem én ágyomba...* 
(esti, defenzív) T5: 110.2, T6: 43.2.; „Édes Márjám hálád legyen..." (hálaima) 
T5: 110.3, T6: 43.3. 
Özv. Molnár Jánosné Diák Mária [Morár MarikaJ, szüL 1919.: „Édes Márjám, 
legyen hálá..." (hálaima és defenzív) T5: 111.1, T6: 44.1.; „Mennyországba 
csenditének..." (pénteki, töredék) T5: 111.2, T6: 44.2.; „Szüzliján Szen 
Margit..." (Szent Margit-ima) T5: 111.3, T6: 44.3. 
Deák Istvánné Deák Katalin, szül. 1921.: „Ma mi vagyon Szent Péntek..." H2: 
38.; „Elindula Szen' Margit leán..." (Szent Margit-ima) H2: 137.; „Én felkelék 
jó reggel hajnalba..." (énekelt) H2: 185. 
Bács György Veronka, szüL 1910.: „Ma péntek..." (pénteki) H2: 44. 

341 



Bálázs Aurélné Józsa Margaréta, szül. 1956.: „Első kokis szókor, kelj föl..." 
(pénteki) H2: 81.p.; „Ma péntek, napján esik esetye..." (pénteki, töredék) 
H2: 81.p. 
Dáuid Marcellné Bács Klára, szül. 1972., Józsa Máriuszné Bács Juli, szül. 
1975.: „Uram ízus Krisztus..." (pénteki) H2: 55. 
Mikók Antiné Dávid Eva, szül. 1936.: „Ma is vagyon péntek..." H2: 61. 
Dávid Józsi Primár, szuL 1910.: „Az én házam Szent Antal..." (pénteki) H2: 73. 
Fülöp Fülöpné Deák Borbála, szül 1927.: „Az én házam Szent Antal..." 
(pénteki) H2: 81. 
Józsa György Szula, szül. 1917.: „Ma mi vagyon péntek..." (pénteki) H2: 82. 
Mihók Anti, szül. 1930.: „Mennyországba csendítének..." (vegyes) H2: 92. 
Józsa Lajosné Józsa Klára, szül. 1932.: „Én lefekszem..." (esti defenzív, 
töredék) H2: 137.p.; „Ma ugyanas péntek..." (pénteki) H2: 137. p. 
Bernát Róza, szül. 1939.: „Én lefekszem én ágyamba..." (esti, defenzív) H2: 
109. 
Pista Antiné Róza, szüL 1916.: „Az Uristen legyen áldott..." (reggeh hálaima) 
H2: 209.p.; „Hiszek az Istenbe..." (gyónó ima) H2: 209.p. 
Bernát Nyica, szül. 1912.: „S a szent keresztfa tövire lehullott a Jézus vére..." 
(népének) H2: 189. 
Anonyma, szüL kb. 1930.: „Ma péntek..." (pénteki) M: 12. 
Pusztina 
Idős Anonyma, Magyarországra telepedett: „Ma mi van? Péntek?..." E3: 144. 
Erős Józsefné Keszóp Katalin, 65 éves: „Edesz Márjacskám hálád légy..." (esti 
hálaima) CsD: 267.; „Kerüljed kereszt házomat..." (defenzív) CsD: 268.; „Én 
Isztenkém őrözz meg...,, (esti defenzív) CsD: 269.; „Én felkelék ágyamból..,, 
(pénteki) CsD: 273. 
Ózv. Bece Antalné Bece Anikó, szüL 1941.: „Megindula Szüzleán Szen' 
Margit..." (Szent Margit-ima) T2: 17., Hl: 37., T3: 62., H2: 161., T5: 112.1.; 
„Ma péntek, ugyanannak a napja..." (pénteki) Hl: 13., H2: 20. 
Bece Demeterné Mátyás Margit, szüL 1949.: „Én lefekszem én ágyomba...,, 
(esti, defenzív) T3. 74., T5: 113.1. 
Becze Demeter, szül. 1940.: 
„Elindult Szép szűzleány Szent Margit..." (Szent Margit-ima) H2: 162. 
Mátyás Péterné Juzsi Ilona, szüL 1926.: 
„Ma péntek, ma péntek..." (pénteki) T3: 87., T5: 114.1. 
Bdrta Mihályné Buüák Katalin, szüL 1930.: 
„Az én házam Szent Antal..." (pénteki) Tl: 2., CsD: 272., T5: 115.1., T6: 45.1.; 
aÉn lefekszem én ágyomba...,, (defenzív) T5: 115.2., T6: 45.2.; „Én Uram 
Teremtőm...,, (defenzív) CsD: 266., T5: 115.3., T6: 45.3.; „Dícsöséges szent 
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aranyos szent vasárnapL." (pénteki)Tö: 115.4., T6: 45.4.; „Koronának három 
ága..." (haldokló meüett) T2: 10, T3: 80, T5: 115.5, T6: 45.5.; „Elindula 
Szent Margit asszon...,, (Szent Margit-ima) T3: 63, T5: 115.6, T6: 45.6.; „Óh 
én édesz Isztenem..." (esti hálaima, hturgikus eredetű) CsD: 270.; „Oh, én 
elajánlom..." (imafelajánlás, improvizatív) CsD: 278. 
Elyés Istvánné Jancsi Juzsi Erzsi, szül 1920.: jMa péntek..." (pénteki, töredék) 
T5: 116.1.; „Én lefekszem én ágyomba...,, (defenzív) T5: 116.2.; „Az én házam 
Szent Antal..." (pénteki, töredék) T5: 116.3. 
Pusztinai Antalné Nyisztor Katalin, szül. 1941.: „Én lefekszem én ágyomba..." 
(defenzív) T5: 117.1.; ["Az én házam Szent Antal...w] (pénteki, töredék) T5: 
117.2.; „Ma péntek, ugyanes a napja...w (pénteki) T5: 117.3. 
Páncél Péterné (szül Román), szül. kb. 1921.: „Én felkelék szép piros 
hajnalba..." (pénteki); T5: 118.1, T6: 46.1. 
Páncél Péter, szüL kb. 1920.: „Máma péntek, annak es a napja..." (pénteki, 
töredékes) T5: 119.1. 
Fekete Jánosi Ilona (Lészáné) Rós János Rona, szül. 1912.: „En kimenék én 
házomból..." (pénteki) T5: 120.1, T6: 47.1.; „Koronának háram ága..." 
(haldokló melett) T5: 120.2, T6: 47.2.; „Én lefekszem én ágyamba..." 
(defenzív) T5: 120.3, T6: 47.3.; „Hiszek egy Uristenbe..." (gyónó ima) T5: 
120.4, T6: 47.4. 
László Katalin, szüL 1922.: „Ma szent péntek..." (pénteki) T5: 121.1.; „Én 
lefekszem én ágyomba..." (esti, defenzív) T5: 121.2. 
Páncél Péterné Rosu Katalin, sziiL 1924.: „Kerüld kereszt házamat..." (defen-
zív) T5: 122.1.; „Piros, piros szép hajnal..." (reggeli) T5: 122.2.; „Én léfekszem 
én ágyamba..." (defenzív és pénteki) T5: 122.3.; „Szent Margit szüzliján..." 
(Szent Margit-ima, töredék) T5: 122.4.; „Én lefekszem én ágyamba..." (esti, 
defenzív) T5: 122.5. 
Ismeretlen női adatközlő: ,Én felkelék szép piros hajnalba..." (pénteki, recitált) 
T5: 123.1, T6: 48.1. 
Ismeretlen idős asszony. „Én felkelék szép piros hajnalba..." (pénteki) T5: 
124.1, T6: 49.1.; „Ma péntek, ugyanannak a napja..." (pénteki) T5: 124,2, 
T6: 49.2.; „Én lefekszem én ágyomba..." (esti, defenzív) T5: 124.3, T6: 49.3. 
Román Péter Anna, szül. 1927.: „Én lefekszem én ágyamba..." (esti, defenzív) 
T5: 125.1, T3: 73. 
László Józsefné Kis Erzsébet, szüL 1935.: „Udvezlégy mennyországnak kirájné-
ja..." (Mária-antifóna); T2: 7F, T3: 181, T5: 126.1, T6: 50.22.; „Dücsörséges 
szent arangyos szent vasárnap..." (pénteki) T2: 7A, M: 4, T3: 176, H2: 23.p, 
T5: 126.2, T6: 50.11.; „Mennyországba csengetének... (pénteki) T2: 7B, M: 
5, T3:177, H2: 24.p, T5:126.3, T6: 50.12.; „Ma arangyos péntek..." (pénteki) 
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T2: 7C., M: 6., T3: 178., H2: 23.p., T5: 126.4.; wNe, hol áll az áldott Úrjézus..." 
(pénteki) T2: 7D., M: 7., T3: 179., H2: 25.p., T5: 126.5., T6: 50.13.; „Valaki 
csodát akarsz keresni..." (Szent Antal-ima), T2: 7E., M: 8., T3: 180., T4: 1., 
H2: 25.p., T5: 126.6., T6: 50.16.; „Én lefekszem én ágyomba..." (esti, defenzív) 
T5: 126.7., T6: 50.1.; „Dicsirtessék Atyaisten..." (esti, defenzív) T5: 126.8., 
GB: 15., T6: 50.25.; „Néked ajállom testemet..." (imafelajánlás) T5: 126.9.; 
„Adj, Uram, örök nyugudalmat..." (imafelajánlás halottnál) T5: 126.10., GB: 
15., T6: 50.19-20., T6.26.; „Ma van szent péntek..." (pénteki) T5: 126.11., T6: 
50.15.; „Ma van szent péntek../ (pénteki) T6: 50.14.; „Názáréti Jézus 
Krisztusunk felmene...,, (pénteki) T5: 126.12., T6: 50.17.; „Jézuskának szent 
piros vére..." (improvizatív fohász) H2: 26.p.; „Én Istenem hálákat adak 
néked..." (reggeli improvizatívfohász) B2:9.p.; „Szentimákat imádkoztunk..." 
(rózsafüzér felajánlása) T6: 50.24. 
László Istvánné Lackó Katalin, szül 1931.: „Ma péntek, úgy van annak a 
napja..." (kevert motívumú, töredékes) T2: 8A, T3: 171., H2: 70., T5: 127.1.; 
„Én felkelék szép piros hajnalba..." (pénteki) T2: 8B., Hl: 32., T3: 172., GB: 
17., CsÚ: 1993.IV.38.4.p., H2: 24., T5: 127.2.; „Én lefekszem én ágyomba..." 
(esti, defenziv) T2: 8C., Hl: 6., B2: 9.p., T3: 173., H2: 131.p.., T5: 127.3. 
„Koronámnak három ága..." (haldokló mellett) T2: 8D., T3: 174., H2: 131.p., 
B2: 9.p., T5: 127.4.; „Világosiccsad Úristen..." (imafelajánlás) T2: 8E., T3: 
175., GB: 14., T5: 127.5.; „Adj Uram örök nyugodalmat.." (imafelajánlás 
halottakért) H2:131.p.; „Szent ohrasót elvégzettem..." (rózsafüzér felajánlása) 
Hl: 31., H2: 173. 
Kripke Péterné Simon (Están) Ilona, szüL 1927.: „Ma arangyos péntek..." 
(pénteki, töredék) M: 9. 
Erős Julianna, szüL 1955.: „Az én házam Szent Antal..." (defenzív, töredék) 
M: 10.; „Én felkelek piros hajnalba..." (pénteki) M: 11. 
Stan Lucia, szüL 1972.: ,Én kimeném ajtóm elejibe..." (pénteki) T5: 128.1.; 
„Szent kereszt, szent kereszt..." (defenzív, töredék) T5: 128.2., T6: 51.1. 
László Józsa Verona, szül. 1908.: „Dicsőséges szent arangyos szent vasár-
nap..." (pénteki) M: 3.; „Ótalmad alá folyamodunk..." (fohász Máriához) T5: 
*276.1.; „Imádkojzál érettünk" (fohász) T5: *276.2.; „Örök Atya mindenható 
Uristen..." (fohász Szent Borbálához) T5: *276.3. 
Öreg Anonyma: „Áldott Páduai Szent Antal..." (Szent Antal-ima, töredék) T5: 
*277.1.; „Menyországba csendítének..." (defenzív és pénteki) T5: *277.2.; „Ma 
vagyon péntek..." (pénteki) T5: *277.3.; „Hiszek egy Istenbe..." (defenzív) T5: 
*277.4.; „Édes Máijocskám..." (defenzív) T5: *277.5.; „Én lefekszem én 
ágyomba..." (esti, defenzív) T5: *277.6.; „Elindula Szüz leán Szen* 
Margitasszon..." (Szent Margit-ima) T5: *277.7. 
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Anonyma: „Elindula szüz leán Szent Margitasszon..." (Szent Margit-ima) T5: 
+278.1.; „Én felkelék szép piros hajnalba..." (pénteki) T5: *278.2.; „Ma 
péntek..." (vegyes, töredék) T5: •278.3.; „Én lefekszem én ágyamba..." (esti, 
defenzív) T5: *278.4. 
Anonyma, szül. 1907.: „Ma arangyos péntek..." (pénteki, töredék) *E4: 45.p.; 
„Dicsőséges szent arangyos szent vasárnap..." (pénteki) *E4: 45.p. 
Erős Istvánné Laczkó György Ilona, szüL 1924.: „Én felkelék szép piros 
hajnalba..." (pénteki) H2: 27.p.; „Ma péntek..." (pénteki és defenzív) H2:28.p.; 
„Én lefekszem én ágyamba..."' (esti) H2: 28.p.; „Koronámnak három ága..." 
(vegyes motívumanyagú) H2: 29.p. 
Barta Marika, szüL 1954."Ma péntek, ma péntek..." (pénteki) Hl: 14., H2: 29. 
Pusztiánu Mária, szül. 1922.:"Ma péntek, ma péntek..." (pénteki) H2: 30.; 
wMa péntek, ugyan a napja..." H2: 53.; „Én lefekszem én ágyamba..." (esti, 
defenzív) H2: 107. 
Mátyás Ilona, szüL 1921.: „Én felkelék én ágyamból..." H2: 33.; „Ma péntek..." 
(pénteki) H2: 86. 
Ismeretlen: „Én felkelék én ágyamból..." (pénteki) Hl: 1. 
Timár Erzsébet, szüL 1905.: „Hiszek a Jó Istenbe..." (gyónó ima) GB: 7.; 
„Koronának három ága..." Qátomás, imafelajánlás) GB: 12.; „Ma van szent 
péntek..." (pénteki) GB: 13.; „Elindul a szűz leány..." (Szent Margit-ima, 
ráolvasás) GB: 20.; „Édes Máriám, őrizd meg a mezeinket..." (defenzív fohász) 
GB: 23. 
Szőcs Katalin, szül. 1914.: „Hiszek egy Istenbe..." (gyónó ima, töredék) GB: 
8.; „Az én házam Szent Antal..." (töredék) GB: 11. 
Ghipi Györgyné, idős asszony: „Elindul a szűz leány..." (Szent Margit-ima, 
ráolvasás) GB: 19. 
Szoloncka 
Ádám István, szüL 1904.: „Ma péntek..." (pénteki) T5: 131.1, T6: 52.1.; 
„Urunk, urunk születék..." (defenzív) T5: 131.2, T6: 52.2.; "Felajálom ezt a 
keves imádságomot..." (imafelajánlás) T5: 131.3, T6: 52.3. 
Kukujéc 
Thnásze Istánné Ilona, szüL 1911.: „Én lefekszem én ágyomba..." (esti, 
defenzív) T5: 135.1, T6: 53.1.; „Z én házom Szent Antal..." (pénteki) T5: 
135.2, T6: 53.2.; „Ne, hol ül a Boldogságos Szüzmárja..." (pénteki)T5:135.3, 
T6: 53.3.; ["Én felkelek én ágyamból...,'l (pénteki) T5: 135.4, T6: 53.4.; „Édes 
Máijám, érezz tüztol, viztől..." (defenzív, esti) T5: 135.5, T6: 53.5.; „Elajállom 
ezt a keves imádságot..." (imafelajánlás) T5: 135.6, T6: 53.6. 
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Szerbek 
Mihály Jánosné Bece ílona, szüL 1937.: „Ma péntek, szent péntek..." (pénteki 
és defenzív) Hl: 12., H2: 62., T5: 139.1., T6: 54.1.; „Én lefekszem én 
ágyomba..." (esti) T5: 139.2., T6: 54.2. 
Özv. Bologa Mihályné Handóka Rozália, szül. 1909.: „Mivel már 
megvirrjadván éj után..." (reggeli himnusz) T5: 140.1., T6: 55.1.; „Én 
lefekszem én ágyomba..." (esti) T5: 140.2., T6: 55.4.; „Én lefekszem én 
ágyomba...w (esti)T5: 140.3., T6: 55.5.; „Ma péntek, szentpéntek..." (pénteki) 
T5: 140.4., T6: 55.6.; „Ótalmad alá foljamodunk..." (Mária-ima, liturgikus) T5: 
140.5., T6: 55.7.; „Uram, hallgasd meg a keves könyörgéseinket..." (fohász 
szentekhez) T5: 140.6., T6: 55.8.; „Én ajánlom ezt a mái szennapi..." 
(imafelajánlás) T5: 140.7., T6: 55.9.; „Én ajánlom ezt a keves..." (imafelajánlás 
Szent Antalhoz) T5: 140.8., T6: 55.10.; „Uram Jézus Krisztuskám..." (fohász 
viharban) T5: 140.9., T6: 55.11. 
Paládi Mária, szüL 1922.: „Ma péntek, hogy úgy van..." (pénteki) Hl: 11., 
H2: 43. 
Máriafalva/Lárguca 
Özv. Cigenás Mihályné Turku Mária, szüL 1920.: „Én Uram s én Istenem, 
hálát adok... (esti fohász, defenzív) T5: 143.1., T6: 56.1. 
Benedék Jánosné Turku Katalin, szüL 1922.: „Mivel már megvirrjadván éj 
után..." (reggeli himnusz) T5: 145.1.; „Elajánlom ezt a keves imádságot..." 
(imafelajánlás) T5: 145.2.; „Elajánlom ezt a keves imádságot..." (imafelajánlás 
holtakért) T5: 145.3. 
Gajdár 
Özv. Radu Míhályné Horvát Anica, szül. 1945.: „Jézus Krisztus légy velünk..." 
(fohász) T5: 146.1., T6: 57.1.; „Üle Krisztus urunk..." (pénteki) T5: 146.2., Te: 
169.p., T6: 57.2. 
Szeszka Ileána, szül. 1932.: „Én fölkelék Szent Péntek regvelin...w (pénteki) 
H2: 46. 
Esztufuj 
Bodó István, szül. 1925.: „Mi van az Ótáriszentségben?" (katekizmusi töredék) 
T5: 149.1., T6: 58.1.; „Elajánlom a Bodogságos Szépszüzmárjámnak...,, 
(imafelajánlás) T5: 149.2., T6: 58.2. 
Jenekest 
Albert Györgyné Albert Katalin, szül. 1916.: „Én Uram, ki ingemet teremtet-
tél..." (esti) T5: 155.1., T6: 59.1.; „Ó, áldott Uram Teremtö Jézus Krisztu-
som..." (hálaima) T5: 155.2., T6: 59.2. 
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Gyidráska 
Albert Károly, szül. 1911.: „ImmádÍak, áldlak..." (imafelajánlás, liturgikus) T5: 
158.1, T6: 60.1. 
Berzunc 
Amiháies (szül. Csipke/Cipcá) Maria, szül. 1922.: „Pénteki immádság,, (pén-
teki) T5: 161.1, T6: 61.1. 

E. Tatros menti székelyes csángók 
Csügés, Kostelek, Gyepece (Hárompatak) 
Korbuly Demeterné Györgyicze Virág, szül. 1900.: „Hiszek egy Istenben..." 
(gyónó ima) Sz: 16.p.; „Uram Jézus Krisztus! Kimenék..." (pénteki) Sz: 34.p. 
Vrencsán Györgyné Gábor Eona, szül. 1903.: „Angyalok csendítének...,, Qáto-
más, gyónó ima) Sz: 21.p.; „Én lefekszek én ágyamba..." (esti defenzív, 
töredék) Sz: 25.p.; „Ma mi vagyon, péntek..." (vegyes: pénteki és esti defenzív) 
Sz: 29.; „Én felkelek én ágyamból..." (pénteki) Sz: 35.p. 
Tankó Fülöpné Nagy Katalin, szül. 1897.: „íme ház szép ház..." (pénteki) 
Sz: 29.p.; „Ma mi van, ma péntek..." (pénteki, töredék) Sz: 30.p. 
Karácsony Emilné Vrencsán Anna, szül 1923.: „Én fölkelék én ágyamból...,, 
(pénteki) H2: 36. 
Vrencsán Józsefné Vrencsán Anna, szül. 1915.: „ Ma péntek, ugyanannak a 
napja..." H2: 37. 
Albert Mária, szül. 1967.: „Ma mi vagyon, péntek..." H2: 39. 
Fábián Anika, szül. 1911.: „Én lefekszem én ágyamba...,, (esti, defenzív) Hl: 
9, H2: 106. 
Gábor Emilné Vrencsán Ibolyka, szül. 1938.: „Én lefekszek én ágyamba..." 
(esti, defenzív) H2: 113. 
Timár Jenőné Csilip Ágnes, szül. 1937.: 
"Én Uram Teremtőm..." (vegyes motívumanyag: defenzív és pénteki) Ta: 1. 
Vrencsán János, 1906-1996.: „Mi van ma, péntek..." (pénteki) Ta: 2. 
Gergely Mártonné Fekete Terézia, szül. 1922.: „Máma péntek, ugyanaz a 
napja..." (pénteki) Ta: 3. 
Györgyicze Gáborné, szül. 1941.: „Ma mi vagyon, péntek..." (pénteki) Ta: 5. 
Korbuly Demeterné Bokor Eona, szül. 1932.: „Felkelék én ágyomból..." 
(pénteki) Ta: 6. 
Domos Jánosné Gábor Katalin, szüL 1931.: „Én kimenék ajtóm elejibe..." 
(pénteki) Ta: 7. 
Csilip Andrásné Vrencsán Zámfira, szül. 1920.: „Mi vagyon ma, péntek..." 
(pénteki) Ta: 8 . 
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Tankó Jenőné Bodor Virág, sziíL 1930.: „Én kimegyek én ajtómon..." (pénteki) 
Ta: 9. 
Hajnal Tódorné Ardeleán Virág, szül. 1928.: „Uram Jézus, Uram Jézus..." 
(pénteki) Ta: 10. 
Gábor Györgyné Vrencsán Anna, szüL 1920.: „Ma mi vagyon, ma péntek..." 
(pénteki) Ta: 11. 
Szőcs Péterné Vrencsán Tekla, szüL 1920.: „Menyországon csendítének..." Ta: 12. 
Gábor Jánosné Szőcs Ilona, szüL 1926.: „Menyországfoa csenditének..." (gyónó 
ima) Ta: 13. 
Páll Jánosné Bogdán Erzsébet, szüL 1911.: „Menyországba csenditének..." 
(gyónó ima) Ta: 14. 
Fekete Jánosné KorbüLy Rozáüa, szüL 1933.: „Ó, mért sírsz, názáretbeli...?" 
(pénteki, liturgikus elemekkel) Ta: 17. 
Ardeleán Tódorné Szőcs Jolán, szüL 1932.: „Jézus kimene szent kertyibe..." 
(pénteki) Ta: 19. 
Fekete Miklósné Oláh anna, szüL 1924.: „Az Urjézus Krisztus kiment a virágos 
kertyibe..." (pénteki) Ta: 20.1.; „Sok ördögi pokolságot.." (Szent Antal-him-
nusz, töredék) Ta: 20.A.; „Elindula Pádovai Szent Antal..." (Szent Antal-ima) 
Ta: 20.2.B.; „Krisztus nézi sebeit..." (töredék) Ta: 20.3.; „Ó, élő Istennek áldott 
Szent Fia..." (fohász boldog kimúlásért) Ta: 20.4. 
Gábor János századdeji füzetéböl, Magyarcsügés: »Atya kereszt csodákat..." 
(Szent Antal-imá) Ta: 21. 
Jhnkó Ferenc (szüL 1936.) kosteleki imádságos füzetébőL „...csak egy szót tégy 
kéréscmhez..." (Szent Antai-ima) Ta: 22. 
Dormánfalva 
Bartos Józsefné Balázs Mária, szüL 1906.: „Azon kérem a Jóistent..." (fohász, 
improvizatív) T5: 162.1., T6: 62.1.; „Hallod, füem, hallod..." (defenzív, 
haldoklónál?) T5: 162.2., T6: 62.2.; „Kimene Jézus kőkertjibe..." (pénteki) Tő: 
162.3., T6: 62.3.; „Én házam Szent Antal... (defenzív) T5: 162.4., T6: 62.4.; 
„Én lefekszem én ágyomba..." (esti, defenzív) T5: 162.5., T6: 62.5.; „A Jóisten 
segétsen meg..." (imazáró fohász) T5: 162.6., T6: 62.6.; »Ajánlom azétt a 
lélekétt..." (imafelajánlás halottért) T5: 162.7., T6: 62.7.; „Kérem 
őszentvességit.." (fohász ráohrasás végén) T5: 162.8., T6: 62.8. 
Szálka 
Morár (Molnár) Györgyné Bartos Katalin, szül. 1926.: „Atya, kereszt, 
csudákok..." (Szent Antal-ima) T5: 164.1., T6: 63.1.; „Én kimenék ajtóm 
elejimbe..." (pénteki) T5:164.2., T6:63.2.; „Hajnal, hajnal, szép hajnaL." (reggeli) 
T5: 164.3., T6: 63.3.; „Én ajánlom..." Gmafelajánlás) T5: 164.4., T6: 63.4. 
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Degettes 
Popa $t. Roza (Pap Rózsi), sziíL 1919.: „Én Uram, Teremtóm...w (reggeli 
fohász, töredék) T5: 169.1, T6: 65.1.; „Mára megvirjadtunk... (reggeli 
himnusz, töredék) T5: 169.2, T6: 65.2.; ,Ma, uram, péntek..." (pénteki) T5: 
169.3.; „Én lefekszem én ágyamba..."' (esti, defenzív) T5: 169.4, T6: 65.3. 
Martin Rusanda (Mártin Rózsi), szüL 1910.: „Én lefekszem Jédus nevibe..." 
(esti, defenzív) T5: 170.1, T6: 66.1.; „Hajnai, hajnal, piros hajnal..." (reggeli) 
T5: 170.2, T6: 66.2.; ,Ma uram, péntek..." (pénteki) T5: 170.3.; ,Édes Jédus 
Krisztusomnak hálákot adok...w (hálaima, fohász) T5: 170.4, T6: 66.3. 
Mártin Kati, szüL 1922.: „Hajnal, hajnal, piros hajnal..." (reggeli) T5: 171.1. 
Popa (szüL Mártin) Anica, szüL 1912.: „Ma Uram péntek..." (pénteki) T5: 
172.1, T6: 64.1.; .Hajnal, hajnal, piros hajnal..." (reggeli) T5:172.2, T6:64.2.; 
„Édes Jédusom, őrözzetek meg..." (defenzív) T5: 172.3, T6: 64.3. 
Szalánc 
Solomon (Salamon) Maria, szüL 1921.: ,Ma péntek, annak a napja..." (pénteki) 
T5: 180.1, T6: 67.1. 
Tatros 
Szakács Istuánné Jákob Lina, szüL 1924.: „Szent Péter, Szent Pál misét 
mondanak vala..." (pénteki, töredék) T5: 183.1, T3: 94, T6: 68.1. 
Bezsnár Ilona, szüL 1934.: ,Ma péntek, ugy van a napja..." (pénteki, töredék) 
T5: 184.1, T6: 69.1. 
Diószeg 
Lupu Mária, szüL 1906.: ,Én lefekszem én ágyomba..." (esti, defenzív) Tl: 
3 , T3: 96, T5: 186.1.; „Ma péntek, ugyanannak a napja..." (pénteki, töredék) 
T5: 186.2. 
Körtés Istvánné Bartis Anica, szüL 1914. (1916?): »Ma péntek, ugyanannak a 
napja..." (pénteki); T2: 6A, T3: 165, H2: 58, T5: 188.1.; „Én felkelék én 
ágyamból..." (kozmikus megváltás) T2: 6B, T3: 166, H2: 54, T5: 188.2.; „Én 
lefekszem én ágyomba...* (esti, defenzív) T2:6C, T3:167, H2:105, T5:188.3. 
Lupuj Lüa (Ilona), szüL 1912.: .Ajállom ezt a keves imádságomot...* (imaeJ-
ajánlás, defenzív) T5: 189.1, T6: 70.1.; »Adj, Uram, örök nyugodalmat 
nekik..." (imafelajániás halottakért) T5: 189.2, T6: 70.2.; „Szent Ilona, én 
neked..." (ima a védőszenthez) T5: 189.3, T6: 70.3.; „Szent Antalkám, annyi 
jót tettéL.." (fohász Szent Antalhoz) T5: 189.4, T6: 70.4. . 
Szőlőhegy 
Unguru (Dzsermán) Jánosné szuL Elek Anica, 1938.: „Ma áldott szent..." 
(pénteki) T5: 190.1. 
Jancsika Katalin, szüL 1901.: „Benned bízom, Szüzanyám..." (ima Máriához, 
improvizatív) T5: 192.1, T6: 71.1. 
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Újfalu 
Laji Istvánné Bartók Anica (Bodó Györg)>i Nici), 1905-1996: „Áldott hajnal! 
Szép piros hajnal!" (reggeli) 4A, T5:194.1., T6: 72.1.; „Ma péntek, ugyanannak 
a napja...,> (pénteki) T2: 4B., T5: 194.2., T6: 72.2. 
Polgár Anica, szül. 1929.: „Ma péntek, ugy van a napja..." T5: 195.1. 
Vas (Feru) Mária (szül. Lakatos), szül. 1922.: „Ma péntek, ugyanannak a 
napja...,, (pénteki, töredék) T5: 196.1.; „Én lefekszem én ágyomba...,, (esti, 
defenzív) T5: 196.2.; „Krisztus urunk keresztfán sír vala..." (pénteki, töredék) 
T5: 196.3. 
Ozv. Gál Jánosné Bernád Anica, szül. 1909.: „Ajállom testemet, keves 
imádságomat...,, (imafelajánlás) T2: 12B., T3: 76., T5: 197.1.; „Én lefekszem 
az én ágyomba...'' (esti, defenzív) T5: 197.2. 
Darvas M. Mária, szül. 1918.: „Ma péntek, annak ugy a napja..." (töredékes, 
vegyes) T5: 198.1. 
Özv. Józsa Györgyné Lengyel Mária, szül. 1923.: „Péntekiimádság...,, (pénteki) 
T5: 199.1. 
Alexi Viorica (Nyikuláj Viorika), idős asszony: „Édes Jóistenkém, ne hiagyj 
el...w (imafelajánlás, defenzív) T5: 201.1. 
Vas Anna, szül. 1933.: „Én lefekszeín én ágyimba..." (esti és pénteki) T5: 
203.1. 
Vas Andrásné Bullák Anica, szül 1939.: „Én lefekszem én ágyimba...,, (esti 
és pénteki) T5: 204.1., T6: 73.1.; „Én kimenék én ajtimba..." (töredék) T5: 
204.2., T6: 73.2.; „Hajnal, hajnal, szép piros hajnal..." (reggeh) T5: 204.3., 
T6rW 3;; „Jézus, Márja, Szent József..." (fohász) T5: 204.4., T6: 73.4.; „Szent 
Antal érdemiből...,, (Szent Antal-ima, töredék) T5: 204.5., T6: 73.5. 
Antálka Mihályné Jancsi Péter Mária, szüL 1918.: „Atya, kereszt, csudák..." 
(Szent Antal-ima) T2: 16A., T3: 64., T4: 4., T5: 205.1. 
Frinku Teréz, szüL kb. 1968.: „Én kimenék én ajtómon..." (pénteki, töredék) 
T3: 100., T5: 206.1. 
Rotáru (Kerekes) Nikoletta, szüL 1975.: „Ma van szentpéntek..." (pénteki) H2: 67. 
Szitás 
Özv. Jancsi Istvánné Elek Ilona, szüL 1921.: „Istennek hív szent őrzoangyala..." 
(esti, defenzív) T5: 207.1., T6: 74.1.; „Uram Jézus Krisztus Márjacskám..." (esti, 
defenzív) T5: 207,2., T6: 74.2. 
Jancsi Anica, szül. 1932.: „Ma péntek..." (pénteki) H2: 95.p., T5: 208.1.; 
„Ongolának három ága..." (töredék) H2. 95.p., T5: 208.2.; „Hajnal, hajnal, 
szép hajnal..." (reggeh) T5: 208.3. 
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Jancsi Péterné Rozália, szül 1931.: „Ma péntek, úgy van a napja..." (pénteki) 
T3: 93., T5: 209.1.; „Én lefekszem én ágyimba..." (esti defenzív és pénteki) 
T5: 209.2.; „Én kimenék én ajtimba..." (vegyes motívumanyag) T5: 209.3. 
Jancsi Péterné, szül. 1932.: „Felajánlom ezt a keves imádságomot..." (imafel-
ajánlás) T3: 107, T5: 210.1.; „Imádkozom a meghótt hívek lelkiétt..." 
(halottakért) T2: 15, T3: 106, T5: 210.2. 
Jancsi Rozália, szül. 1940 körül: „Én lefekszem én ágyemba..." (esti defenzív 
és pénteki) T3: 97, T5: 211.1. 
Imre Mária, szül. 1932.: „...négy angyalka, közepibe..." (pénteki, töredék) 
T5: 212.2. 
Özv. Pántya Mihályné Imre Katalin, szül 1926.: „Édes Jóistenem, áldott szent 
Napocska..." (fohász a Naphoz) T5: 213.1.; „Hálá Istennek megértem..." 
(pénteki) T3: 98, T5: 213.2.; „Felajánlom én ezt a keves..." (imafelajánlás) 
T5: 213.3. 
RotárMária, 1928.: „Oltalmad alá foljamodunk..." (ima Máriához) T5: 214.1, 
T6: 75.2.; „Fogadd szívesen..." (imafelajánlás) T5: 214.2, T6: 75.3.; [„Kimenék 
én Nagy Pénteken reggel..."] (pénteki) H2:46.p, T5:214.3, T6: 75.4. [„Hajnal, 
hajnal..."] (reggeli) H2: 46.p, T5: 214.4, T6: 75.5.; [„A szent Antal imádság"] 
(Szent Antal-ima] T5: 214.5, T6: 75.6.; „Édes Jézus Krisztusom..." (imafel-
ajánlás, hálaima) H2: 47.p. 
Ismereüen asszony, szül kb. 1928.: „Szent Antal érdemiből..." (Szent antal-ima) 
T5: 215.1.; „Ma péntek, úgy annak a napja..." (Pénteki, töredék) T5: 215.1. 
Márton Jéni Katalin, szül. 1913.: „Én lefekszem én ágyomba..." (vegyes 
motívumanyag, töredék) T5: 216.1.; „Istennek a hív szent őrzőangyala..." (esti 
defenzív) T2: 12A, T5: 216.2. 
Alexi (Elek) Katalin, szül. 1904.: „Ma péntek, annak ugyan a napja..." (vegyes 
motívumanyag, töredék) T5: 218.1. 
Márton Mihályné Rotár Mária, szül 1930.: „Ma péntek, úgy van a napja..." 
(vegyes motívumanyag, töredék) T5: 219.1. 
Özv. Kerekes Györgyné Buksi Mihály Péter Ilona, szül. 1916.: „Hajnal, hajnal, 
szép hajnal..." (reggeli) T5: 220.1.; „Kimenék ajtóm elejibe..." (pénteki) T5: 
220.2.; „Felajánlom az áldott szent napnak..." (imafelajánlás) T5: 220.3.; „Én 
Istenkém, őröjzön meg..." (esti, defenzív) T5: 220.4.; „Felajánlom ezt a keves 
imádságot..." (imafelajánlás) T5: 220.5. 
Bartos Katalin, szül. 1940.: „Ma van péntek, annak es a napja..." (pénteki) 
T3: 95, T5: 221.1.; „Az Istennek a hiv szent őrzőangyala..." (őrzőangyalhoz) 
T5: 221.2, T6: 76.1.; „Én lefekszem én ágyomba..." (vegyes motívmnanyag) 
T5: 221.3, T6: 76.2.; „Ajálom ezt az én keves imádságomat..." (imafelajánlás) 
T5: 221.4, T6: 76.3. 
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Bucsak Jánosné, sziiL. 1922.: „Szent Antal érdemibül...,' (Szent Antal-ima, 
töredék) T5: 222.1, 
Rotár Mária, szül 1927.: „Zo (?!) kántorbűnök..." (pénteki, romlott szöveg) 
T5: 223.1. 
Ciágoj Mária, szül. 1945.: „Kimenek én nagypénteken reggel..." (pénteki) T5: 
224.1. 
Bahána 
Martinás Jánosné Jéni Mária, szüL 1908.: „Istennek a hív szent őrzőangya-
la...w (örzőangyalhoz) T5: 225.1., T3: 77.; „Én lefekszem én ágyomba..." (esti, 
vegyes motívumanyag) T5: 225.2.; „Uram Jédus Krisztusom..." (esti, defenzív) 
T5: 225.3. 
Bucsak Aranka Gyula Aranka, szüL 1938.: „Ma péntek, ugyanaz a nap..." 
(pénteki, töredékes) T5: 226.1. 
Középkorú asszony: „Az én házamba Szent Antal..." (defenzív, töredék) T5: 
227.1. 
Özv. Gyurka Györgyné Bartos (Reskuj) Mária, szüL 1907.: „Ma péntek, 
ugyanannak a napja..." (pénteki) T3: 161., T5: 228.1.; „Hajnal, hajnal, szép 
piros hajnal..." (reggeh) T3: 162., T5: 228.2.; „Felajálom...* (imafelajánlás, 
defenzív) T3: 164., T5: 228.3.; „A Szent Antal érdemiből..." (Szent Antal-ima) 
T5: 228.4. 
Palló Andrásné Paüó Kaialin, szüL 1932.: „Ma péntek, ugyanannak a napja..." 
(pénteki) T5: 229.1.; „Felajánlom ezt az én keves..." (imafelajánlás) T5: 229.2. 
Bucsak Katalin, szüL 1933.: „Ajállom az éj (én?) mondtam..." (imafelajánlás) 
m r . o n A -t 

Gorzafalva 
Domokos Hona, szüL 1908.: ,Uram Jézus Krisztuskám..." (esti defenzívfohász) 
H2: 20. p.; „Én ezt a keves imádságomat.." (imafelajánlás) H2: 20. p. 
Fűrészfalva 
Antal Katalin (szüL Füttyös), szüL 1923.: „Jóistenem, őrözz meg..." (esti, 
defenzív, töredék) T5: 232.1. 
Onyest 
Özv. Simon Istvánné Andorkó Kataün, szüL 1917.: „Én lefekszem én 
ágyomba..." (esti, defenzív) T5: 234.1., T6: 77.1.; „Dicsértessék Jézus, Józsep 
és Mária..." (fohász szentekhez) T5: 234.2., T6: 77.2. 
Özv. Andorkó Györgyiné Simon Anica, szüL 1919.: „Én ajánlom ezt a kicsi..." 
(imaelajánlás, töredék)T5:236.1., T6: 78.; „Áldottszentvíz..." (mosakodáskor 
és Mária-fohász) T5: 236.2., T6: 78.1.; „Én kimenék arangyas vasárnapján..." 
(pénteki) T5: 236.3., T6: 78.2.; „Ma péntek, ugyanannak a napja..." (pénteki) 
T5: 236.4., T6: 78.3.; „Ó, már megviradván éj után..." (reggeli himnusz, 
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töredékes) T5: 236.5, T6: 78.4.; »Én Istenem hálákat adok...w (fohász, 
defenzív) T5: 236.6, T6: 78.5.; „Én lefekszem én ágyomba..." (esti, defenzív) 
T5: 236.7, T6: 78.6. 
Thnkó Györgyné Tyipereán Katalin, szül 1919.: „Én Uram, én Istenkém..." 
(fohász, defenzív) T5: 237.1.; „Ajájjvk ezt a mü keves imádságunkot..." 
(imafelajánlás, fohász) T5: 237.2. 
Váliszáka 
Morár (Molnár) Lina, szül. 1940.: „Én lefekszek én ágyomba..." (esti, defenzív, 
töredék) T5: 240.1. 
Vizánta 
Imre (szüL Vizitiu) Anna/Imbrea Arúta, szuL 1907.: „Én felkelék én álmom-
ból..." (pénteki) T5: 246.1, T6: 79.1-; Jsten fízesse a Jóistennek..." (reggeli 
fohász, defenzív) T5: 246.2, T6: 79.2. 
Gándea (Gönde?) Anica, szüL 1912.: „Felkelék én az én ágyamból..." (pénteki) 
T5: 247.1, T6: 80.1. 
Csobotár Margit, szüL 1928.: „Én felkelék én ágyamból..." (pénteki); T5:249.1., 
T6: 81.1. 
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