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CSÍKSZÉK RÉGI NÉPI IMÁDSÁGAI
Takács György: Angyalok csenditének. Archaikus
népi imádságok a régi Csíkszékrõl*
Takács György: Elindula boldogságos szép Szûz
Mária... Ráolvasók a régi Csíkszékrõl. Gyûjtötte
és közreadja Takács György**
Takács György magyarországi néprajzkutató 2015-ben két nagyszerû, tartalmilag szorosan összetartozó vaskos
kötettel lepte meg a magyar és nemzetközi néprajztudományt, valamint a folklórgyûjtések iránt érdeklõdõ szélesebb közönséget. Mindkét könyv a történelmi Csíkszék – Alcsík, Felcsík,
Kászon, Gyergyó, Gyimesek vidéke –
területén végzett folklorisztikai gyûjtõmunka eredményét adja közre: az Angyalok csendítének címû könyv apokrif
népi imádságokat, az Elindula Boldogságos Szép Szûz Mária címû kötet pedig ráolvasó imádságokat tartalmaz errõl a földrajzi területrõl.
Ez a két folklórmûfaj több vonatkozásban közeli rokona egymásnak.
1. Történeti szempontból mindkettõ a középkor vallásos világképében
gyökerezik, és ezt a világképet fejezi ki.
Ez a világkép köztudottan szinkretikus
jellegû volt olyan értelemben, hogy jól
megfértek benne a vallásos és mágikus
képzetek, a szent és profán rituális cselekvések, valamint a szent és karneváli
jellegû ünneplési gyakorlatok.
2. Mindkét vallásos folklórmûfaj lényege a kényszerítõ mágikus varázserõ
mûködése. A ráolvasó imádságok (más
néven: ráolvasók, ráolvasások, ráimádkozások, illetve székely népi terminussal: olvasások, sõt még archaikusabb
moldvai csángó kifejezésekkel: bájok,
bájolások) a kimondott szó és a hozzá

kapcsolódó rituális cselekvések erejével gyógyítják az emberek és állatok betegségeit, tartják távol az emberi társadalmat fenyegetõ egyéb veszedelmeket
(vihardémonok, természeti kár, betegségdémonok stb.). A ráolvasások mint
az egyház által végzett exorcizmusok
(ördögûzések) és benedikciók (áldások)
eredetileg középkori kolostori rítusok
részei voltak, tehát használatukat a hivatalos egyház is jóváhagyta, sõt egykor maga is gyakorolta. Az apokrif népi
imádságok ugyancsak tartalmazzák a
mágiát: a legtöbb ilyen szöveg, az ún.
„pénteki imádságok” Krisztus szenvedéstörténetének rendszeres szóbeli felidézéséért (imitatio Christi) megígéri
az üdvözülés túlvilági jutalmát, vagyis
a szövegek „mûködési alapelve” ugyancsak a mágikus kényszerítés. Épp ez az
oka annak, hogy ezekkel az ugyancsak
középkori egyházi gyakorlatból származó népi imádságokkal („hivatalos”
folklorisztikai megnevezéssel: archaikus népi imádságokkal) valamikor a reformáció korában az egyház megtagadta a közösséget, sõt ettõl kezdve tiltani
kezdte az ilyen mágikus elemet tartalmazó imaszövegeket. Így ez a folklórmûfaj csak egyéni használatban, családi környezetben búvópatakként élt
tovább egészen napjainkig. Erdélyben
a reformátusok körében fennmaradt
népi imádságok élõ bizonyságai a mûfaj középkori eredetének, hiszen ilyen

*Magyar Napló, Bp., 2015.
**L’Harmattan – PTE Néprajz–Kulturális Antropológia Tanszék, Bp., 2015. (Fontes Ethnologiae
Hungaricae X.)

téka

2017/1

96

típusú szövegek protestáns közösségekben nem keletkezhettek a reformáció után. Az ún. „pénteki imádságok”
mellett az archaikus népi imádságok
másik szövegtípusát azok a védekezõ,
bajelhárító imádságok jelentik, amelyek még közelebbi rokonai a ráolvasásoknak, ugyanis „mûködési elvük” még
erõteljesebben mágikus jellegû: ezek a
szövegek a szentségi jegyek – pl. szent
személyek (Krisztus, Szûz Mária, apostolok, szentek stb.), eukarisztia (szent
ostya, szent vér), egyéb szentelményi
erejû tárgyak, szimbólumok – szóban
történõ felsorakoztatásával védik az éjszakai nyugalomra térõ vagy haldokló
embert és annak házát, környezetét.
3. Végül az is rokonítja a két mûfajt,
hogy mindkettõ hangsúlyosan az oralitáshoz kötõdik, leírt népi ima- és ráolvasásszövegekkel csak igen ritkán találkozunk. Ennek következtében mind
a ráolvasások, mind az archaikus népi
imádságok az orális közösségi népi kultúrával együtt eltûnnek. Az emlékezetbõl való kiesésüket egyéb tényezõk,
mindenekelõtt a modernizáció tudati
hatásai is ösztönzik. Ezért napjainkban
ilyen régi vallásos szövegeket csak
nagy terepismerettel és nagy kutatói elhivatottsággal lehet már gyûjteni. A két
mûfaj utolsó, a legidõsebb generációhoz tartozó használói voltaképpen a
20. század utolsó harmadában haltak
meg, így a folklórkutató élõ gyakorlat
részeként ma már csak elvétve találkozhat ezekkel a imaszövegekkel.
Erdélyi vonatkozásban az eddigi
legjelentõsebb ima- és ráolvasás-gyûjtések a hagyományõrzõbb tájegységekrõl származtak (mindenekelõtt a Gyimesekbõl), de ugyanilyen, sõt sok szempontból még archaikusabb jellegû szöveganyag került elõ Moldvából is (csángók). A „polgárosultabb” tájegységekrõl, így a Székelyföldrõl, ideértve annak
katolikus részeit is, csak épp annyi
gyûjtéssel rendelkeztünk, hogy a két
mûfaj egykori meglétét és valamikori
élõ használatát ott is adatolni tudjuk.
Takács György most közreadott
gyûjtése tehát ebben a vonatkozásban

is rendkívül jelentõs. Az 1992 táján elkezdett, majd 1995-2009 között hosszú
éveken át céltudatosan és következetesen végzett terepmunkájának óriási
eredménye, hogy ebben a két vaskos
kötetben most sikerült bemutatnia
a teljes Csíkszék népi ima- és ráolvasásszövegeit. A két kötet arról gyõzi
meg az olvasót, hogy mind a szimbolikus tartalmú vallásos motívumok,
mind a szöveghasználat tekintetében
a teljes tájegység szövegkorpusza egységes, azazhogy az ún. „polgárosultabb” vidékek, így például a Csíki- és
Gyer-gyói-medence imahagyománya
sem tér el az „archaikusabb” népi kultúrájúnak mondott Gyimesekétõl, sõt
hogy ez a teljes szellemi hagyomány
szerves módon illeszkedik abba az egyetemes magyar imádsághagyományba is,
amelyet legteljesebben Erdélyi Zsuzsanna mutatott be a Hegyet hágék,
lõtõt lépék címû híres, több kiadást is
megért (1974, 1976, 1978, 1999, 2013)
archaikus népi imagyûjteményében.
A két kötet folklórszövegeinek gyûjtõje, Takács György egyszersmind kitûnõ folklórkutató is. A gyimesi folklórgyûjtéseit (hiedelmek, ráolvasások, népi imák) közreadó korábbi kötetei1 mellett az évek során több jelentõs folklorisztikai tanulmányt tett közzé, amelyekben az ima- és ráolvasásszövegek
motívumanyagát elemzi.2 A most kiadott két kötet bevezetésében, könyvészetében, a köteteket záró mutatókban,
a könyvek jegyzeteiben megtalálunk
minden olyan adatot, elõzetes tudományos eredményekre való hivatkozást,
amelyek a két könyvet mind a szûk
szakma, mind a tágabb érdeklõdõk számára jól használhatóvá teszik.
Végezetül ki szeretném emelni,
hogy Takács György sem a terepmunka
hosszú évei alatt, sem a gyûjtés feldolgozása és értelmezése során családján
kívül más támogatással nem rendelkezett, így ezt a két igen jelentõs könyvet
a kutató részérõl önzetlen ajándékként
kapta a magyar folklorisztika és a magyar mûvelõdés egésze. Köszönet érte!

Tánczos Vilmos
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A „CSÍKSOMLYÓ-JELENSÉG”
Tánczos Vilmos: Csíksomlyó a népi vallásosságban
A Csíksomlyó a népi vallásosságban
címû könyv 2016-ban jelent meg a budapesti Nap Kiadó gondozásában. E
könyvben a szerzõ, Tánczos Vilmos
több évtizedes tereptapasztalatainak és
ez irányú folklórgyûjtéseinek feldolgozását nyújtja, amely teljes körû forrás(köztük számos fotó, videoanyag) és
szakirodalmi feldolgozással egészül ki.
Témáját illetõen a könyv a csíksomlyói
zarándoklattal kapcsolatos népi vallásgyakorlatok és képzetek (a „Csíksomlyójelenség”) történeti mélységû és antropológiai érzékenységû monográfiája.
A könyvben helyet kapó elemzések
végsõ soron a hagyományos ember vallásos mentalitását tárják fel, amely
szimbolikus jelentésekben gazdag rítusrendszerben és vallásos folklórnarratívokban egyaránt kifejezõdik.
A szerzõ megfogalmazása a könyv
elsõ fejezetének témáját illetõen, miszerint „az élmény elérésének hagyományos útjait” (26.) elemezte, tulajdonNap Kiadó, Bp., 2016.

képpen az egész könyv kutatói fókuszára igaz, mivel a könyv elsõsorban a hagyományos közösségi tudásból táplálkozó képzetrendszer felõl közelít a témához. Elsõsorban jelzésszerûen, a további kutatás irányait illetõen veti fel
a csíksomlyói kegyhely szinkretikus
spiritualitás-képzetrendszereket, a posztmodern vallási piac részeit képezõ
pszeudovallási megnyilvánulásokat és
ideológiákat magába ölelõ, „kozmogóniai fekete lyuk” szerepét, amelynek ez
irányú mûködésérõl meglátása szerint
eddig kevés értelmezés született, és
mélyebb kutatás sem zajlott.
Lássuk, mit tartalmaz a könyv.
A Búcsú Csíksomlyón: egy rituális
dráma katarzisa címû fejezet tulajdonképpen egy szubjektív, de antropológiai
észrevételekre alapozott értelmezés
a vallásos ünnepbe való betagolódás
kognitív folyamatainak fokozatairól.
A szerzõ intellektuálisan magas szinten
mutatja be a Szenttel való találkozás, a
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