
 1

Angyalozás 
 

Keresztelő Szent János ünnepének vigíliáján a csíki székely falvak 
népe falurészenként lombsátrat készített – néhol a legutóbbi időkig – va-
lamelyik ház előtt. Ebben az imasátorban az előimádkozó vezetésével ol-
vasókat és litániákat imádkoztak az összegyűlt szomszédok. Csíkszentdo-
mokoson, Csíkmadarason ezeket keresték fel az angyalozók. A játékban a 
csengettyű kivételével lányok vettek részt. A menet élén a csengettyűs 
nyomában haladt a királyné, a két kicsid angyal társaságában, a harmadik 
sorban a két zsuzsanna, akiket a két hátulsó angyal követett. Házról házra 
jártak köszöntő énekükkel, amelyet recitálva adtak elő. A házbeliektől to-
jást, süteményt, pénzt kaptak jutalmul, amit a hátsó angyalok gyűjtöttek 
össze a kosárba, és az ünnep végén elosztották egymás között. 

 

Felséges Úristen, ki lakozol mennyben, 
Örvendezz és vígadj királyi székedben! 
 

Dícsértessék Jézus kenyér s bor színében, 
Dícsértessék Jézus föld kerekségiben. 
Örvendj szüvem, örvendj várakozó napon, 
Keresztelő János nevének napján. 
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Fényes kristálytükör a Jézusnak szüve, 
A szép liliomnak zöldellő mezeje. 
 
Itt bár hátra térjen világosság ege, 
Semmi ehhez képest a világ szépsége. 
 
A tiszta lelkeknek te vagy ékessége, 
Sőt paradicsomnak egész fényessége. 
 
Te angyaloknak vagy szép virágos kertje, 
Szüzek seregeinek balzsamos edénye. 
 
Feljött immár  a nap az ég táblájára, 
Ragyogó csillagok piaccára. 
 
Örvendj szüvem, örvendj várakozó napra, 
Keresztelő János nevének napjára. 
 
Ma Szent János napja, Isten felvirrasztja, 
Mert édesatyánknak ma a nevenapja. 
 
Iskolásainknak e fő patronusa 
És a küsdedeknek tanító doktora. 
 
Józafát vőgyibe vizek áradának, 
Citromfák újultak, rozmarint hajtottak. 
Hol vagytok, angyalok, itten az egekben, 
Hogynem iszonyultok az új történetben? 
 
Látjátok a Jézust talpig álló vérben, 
Ő isteni szívit nagy keserűségben. 
 
Számtalan megszegték, fejét koronázták, 
Tövissel kirakták, s a fejibe nyomták. 
 
Szent Jánoson kívül egy kerek dombocska, 
Azon növelkedik egy édes almafa. 
 



 3

Édes az almája, csukros a rózsája, 
Az alatt ül vala Szűzanya Mária. 
 
Úgy köti, úgy köti ékes koszorúját, 
Fejérrel, veressel, fejérrel, veressel. 
 
(A dallam utolsó részére:) 
 
Ha avval nem éri, arannyal béfejzi. 

 
Csíkszentdomokos  

 
Forrás: Magyar népi kultúra – Szövegyűjtemény.  
Erdélyi Tankönyvtanács. Kolozsvár 

  
 
 
 
 
 


