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Imádkozási szokások
a Nógrád megyei Terényben

A néprajzi és a teológiai irodalomban egyaránt ritkán lát napvilágot az imádko
zás módozatait tanulmányozó munka; a test- éskéztartás változatainak leírásá
ról, történeti elemzéséről. illetve az imádsággal kapcsolatos tárgyak, eszközök,
helyek és szokáscselekmények bemutatásáról szóló írás.

A természeti népek rítusaiban és a keresztény liturgiában is az imádkozás
eredetileg állva folyt. Gyakori, de későbbi eredetűnek tekinthető a térdeplés,
melynek nyomai a sumér, az egyiptomi, a zsidó, a görög és a keresztény vallás
ban egyaránt felfedezhetők.Az imádkozást eredetileg fölemelt és kitárt kézzel,
az istenség felé nyitott tenyérrel végezték. Indiában, Tibetben. Japánban összetett
kézzel imádkoztak. Nyugaton az ujjak összekulcsolásának első példája Szent Sko
lasztika imádsága az V. század tájékáról. A mai vallási rítusokban az imádkozó test
és kéztartása minden bizonnyal ősi, talán üdvözlési gesztusokban gyökerezik.

Anyaggyűjtésünk helyszíne Terény, a Cserhát hegyekkel körülzárt katlanában
fekvő község, ahol az evangélikus szlovák és a katolikus magyar felekezet egy
más mellett élése figyelmet érdemlő kölcsönhatásokat eredményezett a falu val
lási életében, a lakosok imarendjében és imádkozási szokásaiban. A falu népe,
az 195D-esévekig zárt életet élt, mivel a környező pusztákon, uradalmi földeken
a földszűkében lévő szegényebb réteg is talált munkalehetőséget.A férfiak szá
mára az 1950-es évekig a szandai kőbánya és a kiskéri szénbánya kínált munkát,
amelynek bezárása után sokan a fővárosban kerestek munkát. A 60-as évektől

kezdve a városba költözködés, a csökkenő gyermeklétszám és a még az időseb

bek körében is tért hódító szekularizáció miatt fogyás állt be mindkét felekezet
lélekszámában.

.A legidősebb, legvallásosabb réteget választottuk adatközlőül,hogya hagyomá
nyos anyag gyűjtésénekamúgy is csökkent lehetőségeit némileg kiküszöböljük.

A testtartást illetően Terényben mind az evangélikusoknál, mint a katoliku
soknál elfogadhatatlan még reggel és este, vagy betegség esetén is a fekve imád
kozás. Ilyenkor az ágy szélére ülnek, este pedig az asztal mellett maradnak:
"úgy tanultuk a régi öregecskéktól. hogy fekve nem érvényes az imádság, sem
az ágyban. Ott nem beszélgethetünk úgy az Ur Jézussal, mint állva vagy térdel
ve." A vizsgált korosztálynál sokszor még az ülö helyzetben történő imádkozás
is akadályokba ütközik, mégis ragaszkodnak hozzá. Van aki operáció után in
kább elhagyta az imádságot, és csak fohászkodott: "Drága Szűzanyám, látod,
hogy nem vagyok képes..." Harmadnapra ülhetett csak fel, és ekkor tért visza
szokásos imarendjéhez. Ezt a problémát meg is beszélik egymás között, és terjed
az a papság által is támogatott vélemény, hogy: "A Jóistenke meghallgatja úgy
fekve, mint ülve..." A fekvő testhelyzetben való imádkozást általában szégyenlik
is, és megkértek, el ne mondjuk senkinek, hogy - derékfájás miatt - nem tud
minden reggel ülve imádkozni.
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Ezt az imádkozási testtartást elsősorban a hagyomány erősítette,de gyakorlati
szerepe is van, mert az imádkozásnak ez a módja meggátolja aszövegmondás
közbeni elalvást: "Egyszer eldőltem. elaludtam ima közben. Akkor jutott eszem
be: Ne dugd a lábad a dunyha alá! Es azóta soha!" Az esetenként térdepelve
való imádkozás előfordul még a faluban, de az életkor előrehaladtával egyre
ritkábban kerül rá sor. Inkább csak emlékekból idézik fel, amikor a család még
együtt, térdepelve imádkozott.

Imádkozás közben az összekulcsolt kéztartás az általános, de ennek különbö
zö változatai fordulnak elő. Otthon ölbe ejtett, vagy mellkasra, szívre tett ősz

szekulcsolt kézzel imádkoznak. "Ugy, hogy a jobb kézzel a rossz gondolatokat
lefogjuk, a balt lefogjuk a jobbal, hogya jobb gondolataink maradjanak fölül."
Templomban inkább kinyújtott, összetett kézzel imádkoznak, amelyet esetleg az
ajakhoz is hozzáérintenek.

A koncentrálást segíti elő a csukott szem, mely szintén inkább a templomban
gyakori: "Azt nem lehet, hogy lesnek ide is, oda is. Ha csukva van a szemem,
mégiscsak jobban megy az imádság." Az imádkozás közbeni viselkedésmód
másik fontos jellegzetessége mindkét felekezetnél az, hogy az számít igazi imád
ságnak, amit mozgó ajakkal, "susogva", .rebegve", félhangosan mondanak:
"Hát úgy hogy lehet imádkozni, ha lecsukja a nyelvét az ember? se "Szája, se
nyelve nem mozog. Azért adta a Jóisten a nyelvünket, hogy az rebegjen az
imára. Azt hallgatja meg a Jóisten. Isten ments, lecsukott nyelvvel imádkozni!"

E jelenség a közös vaIIásgyakorlatra vezethető vissza, melyet a templomban
most is, a családban pedig a múltban hagyományosan együtt, hangosan végez
tek. "Minden vallási kultusznak egyik fóeleme az imádság - mégpedig a nyil
vános közös kultusznak szükségképpen a hangos imádság..." - írja Kühár Fló
ris. A népi léleknek is jobban megfelelt a hangos könyörgés, a közös ájtatosság.
A közösségí légkörben a vallási élmények kiteljesedettebbek. Ezért is élednek fel
és népszerúsödnek újabban templomon kívüli együttes imádkozási alkalmak
(Szentcsaládjárás, Mária eljegyzése, Mária jelenések emléknapjai, stb.)

A család együttes hangos imaalkalmai már csak emlékezetben élnek - a
többnyire egyedül vagy kettesben élő - adatközlők körében. A közös imagya
korlat megszúnése és a külsö környezet elvilágiasodása során az eredetileg han
gos, beszédszerű ima az egyedül imádkozók körében susogássá, rebegéssé vál
tozott: "En már csak magamba imádkozom... Még egy olyan tízéves koromig
hangosan. Most meg már csak magamnak."

A fenti okokon kívül más egyházi hatások is érhették az imaszokásokat. Ha
ugyanis az imádsághoz búcsú elnyerése van kötve, nem elég a gondolatban
végzett ima, hanem szóbeli ima is szükséges: az előírt ima szavait, ha csöndben
is, de ki kell mondani. Az imádság végzésének egyénenként kialakult szertar
tása van. Ugyanúgy, mint más szokások esetében, itt is biztosítani kell a meg
felelő körülményeket. Kevéssé ismerjük ezeknek az archaikus formáit. Terény
ben egy másik faluba költözött idős emberről mondják, hogy "...az minden
reggel kigyütt, és az mindég napkelet,felé fodult, és még mielőtt föl nem kelt a
nap már imádkozott. Meg este is az Urangyalát, kiment már az udvarra mon
dani. De nem mondta meg, hogy miért, de azt mondta az az igazi imádság, az
ég alatt." Mások csak rendkívüli eseményelőfordulásakor választanak a meg
szokottól eltérő környezetet az imádság hatékonyságának fokozására. "Este a
csillagos ég alá menni, az leghatásosabb..." "Ház sarkára menni imádkozni. Este,
mikor mán harangoznak." A szabad ég, a sötétség, az egyedüllét, a harangszó
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mind fontos körülmény. Ezeknél a régies formáknál gyakoribb a "leroskadás",
azaz térdenállva imádkozás, mely még evangélikusoknál is előfordul, akár ka
tolikus kereszt előtt is.

A templomban mondott imának országszerte nagyobb erőt tulajdonítanak, de
Terényben az evangélikusok nem mennek be a templomba, hogy magukban
imádkozzanak, míg katolikusoknál ez gyakran előfordul. Katolikus részről ha
tékonynak tartják az imaszövegek minél többszöri elmondását, de megjegyzik,
hogy "szívesen kell végezni". Néhány evangélikus adatközlő szerint is "több
ször mondva jobban hat", de rájuk összességében inkább jellemző a kételkedés
ebben: "Nem kell a Miatyánkot ötvenszer elmondani. Elég egyszer is, ha szívből

imádkozza." Az egyház fontosnak tartja, hogy az imádkozás ne csak "ajakima"
legyen, azaz ne csak a formulák eldarálásából álljon: "Azt úgy szeretem, hogy
oda gondoljak, mert az nem érvényes, akkor fölösleges is mondani, ha nem
odagondolunk."

A figyelmetlenség azonban nem feltétlenül ront az ima értékén. főleg, ha az
nem szándékos, hiszen az összes kimondott szóra irányuló tartósan feszített
figyelem szinte lehetetlen. Ugyanezek a szempontok kerülnek elő a népi gya
korlatban:

"Az úgyis jön, hogy elkalandozik az ember esze imaközben, de azért az semmi.
Az nem bún, ha nem is ollyan jó gondolatok jönnek. Nem tehet az ember arról:'

A vallásos megnyilatkozások hagyományos, élőszavas formáinak eltűnésével

párhuzamosan - az írás-olvasás terjedése következtében - gyakoribbá vált az
imádságos és énekes könyvek használata. Az imakönyvek az imádkozás meg
könnyítését szolgálják, és az egyház az általa helyesnek tartott és egységes imád
kozási gyakorlatot erősíti velük. Az idős korosztálynál falun gyakran az ima
könyv az egyetlen könyv, ezért - illetve a hozzákapcsolódó szakrális jelleg
miatt - megbecsült tárgy. A régi imakönyvek szemükben nagy értéket képvi
selnek, büszkék rá, régiségüket gyakran túlozva emlegetik, és személyes élmé
nyek (öröklés, világháború, utazások) fűződnek hozzájuk. Az imakönyv hasz
nálata és az ezekből tanult szövegek nagyrészt háttérbe szorították a "szívből

fakadó", egyéni imákat, vagy a hagyományozódás útján örökölt archaikus ima
anyagot. Van akinél núnden imaalkalomhoz elengedhetetlen segédeszköz az
imakönyv; az egyszerű imákat is innen olvassa. Oregségre, feledékenységre hi
vatkoznak; a könyvből "pontosabb" az ima, nem marad ki semmi. Van, aki csak
alkalmanként veszi elő az imakönyvét: "Van benne ima mindig, szomorúságra,
betegségre." Ritkább, aki egyáltalán nem használ könyvet: "En csak, amit meg
tanultam édesanyámtól". Az imakönyvhöz olykor hiedelmek is fűződnek: "Ez
a könyv az enyém és a szomszédasszony elvitte. Ha ebből a könyvből imádko
zik ő, értem imádkozik, mert a könyv az enyém."

A katolikusok körében a legkedveltebb ájtatossági forma a rozsfüzér imádko
zása. Az egyház számos búcsút fűzött a szeritolvasóhoz. "Hogy ezeket ellehes
sen nyerni, ahhoz paptól megáldott rózsafüzért kell használni. Ha a rózsafüzért
eladják, vagy darabokra szakadt, a búcsú nem nyerhető el vele. (...) Ha dolgo
zunk, vagy bármely más okból nem tarthatjuk kezünkben, elegendő, ha a ró
zsafüzér nálunk van, hogy elnyerhessük a búcsúkat" - írja Radó Polikárp (Az
egyhdzi év 1957. 215.) E tanításokhoz a terényi katolikusok különféleképpen vi
szonyulnak. Megszentelt olvasót használnak, a hozzákapcsolódó búcsúnyerés
hite is él, de az olvasót nem mindenki hordja menetközbeni imádkozásnál ma
gával; s ez a racionalizálódás felé mutat: "Mindegy, hogy ott van-e nálam. Bu-
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szon elvégzem az ujjaimon is." Más viszont ragaszkodik a megszentelt tárgy
hoz: "Mindig ott van a táskámban, anélkül nem megyünk egy lépést sem. Kézen
szoktam én azt hordani, de széjjeltépődő tt" .

A rózsafüzér imádkozásához fűződő érdekes, jelképes szokásra is bukkan
tunk: "Jobban reggel szeretem elvégezni, mert a régi öregek azt mondták, ha
nem reggel végzi, este az mán el van fonnyadva az a virág."

A imádkozás szokásainak fontos dologi tartozékai még a szentelmények.
Ezek közül a legfontosabb a szenteltvíz. A vele való mindennapos reggel-esti
keresztvetés ugyan már ritka, de rendkívüli esetekben (betegség, halál, a rossz
távoltartása) vagy a lakóház megszentelésekor alkalmazzák. A szenteltvízzel
egyenértékűnek tartják Terényben a szentkúti vizet, ebből betegség esetén isz
nak, vagy meghintik magukat. A szentelt és a szentkúti víz Terényben a katoli
kusokon kívül néhány evangélikus asszonynál is használatos. Szentelt gyertya
melletti imádkozás vihar idején, halottért való harangozáskor, vagy közös imád
kozási alkalom esetén fordul elő. Hagyományosan ennél jóval szélesebb körben
alkalmazták a szentelményeket. Katolikus házaknál gyakran találkozunk szen
telt barkával is, vagy az úrnapi sátorról szedett virággal, de mára ezek használati
köre is beszűkült.

A fentieken kívül a lakótér szakrális berendezése is kapcsolatban áll az imád
kozási szokásokkaI. A házak berendezése, díszítése is a vallásos magatartást
mutatja, s a vallásosság jellegével együtt változik. Falvainknak olcsó, művészi
etIen, sablonos, sokszor giccses kegytárgykészlete a népi ízlésvilág mai szintjét
és lehetőségeit is mutatja. Katolikusoknál e tárgyak szakrális funkciója az elsőd

leges: "be van ez szentelve mind." A tárgyak nemcsak díszítmények, védő sze
repük is van, s egyes képek, szobrok előtt imádkozni is szoktak.

Végezetül megemlítjük, hogy az imádkozás a népi vallásosságban egyéb te
vékenységi formákkal is összefügg: az útmenti keresztek felvirágozása, a temp
lom takarítása és díszítése, a közeli kápolnaszobor öltöztetése, valamint a temető

sírjainak gondozása is imagyakorlatnak tekinthető.

Imádkozó Mária, aranyozott pohártalp az 1. századból
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