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A Maros megyei Kibéd roppant gazdag néphagyománya már rég fölkeltette a 

kutatónemzedékek figyelmét. Marosszék első főorvosa, Kibédi Mátyus István 
(l725–1802) könyvei — elsősorban főműve, a hat kötetes Ó- és új diaetetica (Po-
zsony, 1737–1793) — behatóan foglalkozott a népi életvitellel, különösen az ét-
kezés szokásvilágával. Műveinek egyik legfőbb kibédi hozadéka a színpompás 
nyelvezet, rögzített történetei pedig nagyfokú folklórközelségről tanúskodnak. 

A helyi folklórkutatás később olyan nevekkel forrt össze, mint Ősz János 
(1863–1941), Seprődi János (1874–1923), Bartók Béla (1881–1945) és Barabási 
András (20. század eleje), akik már módszeres, a tudományos követelményeknek is 
eleget tevő gyűjtőmunkát végeztek. Volt mit gyűjteniük, hiszen a község — mint 
Marosszék „legnagyobb és legszebb faluja” (Orbán Balázs) — századokon keresz-
tül eleven társadalmi életet élt, s ez kedvezett a hagyománykincs virágzásának. 

Nincs most szándékunkban kutatástörténeti vázlatot adni (ezt más kiadvá-
nyokban már elvégeztük), csak éppen a mesegyűjtő Ősz János gyönyörű monda-
tát idézzük. Egyik Seprődihez intézett levelében (még 1897-ben) ezt írta: „Van itt 
mese, kedves barátom — druszám, zsákszámra, garmadájával, csak győzzem 
őket összefirkantani...” 

Magunk eddig 31 önálló könyvben, gyűjteményben népszerűsítettük a helység 
folklórját. A sort az 1975-ben megjelent Kibédi népballadák nyitotta (Kriterion 
Könyvkiadó, Buk.), ezt további balladakiadványok, meséket és találós kérdéseket 
tartalmazó gyűjtemények, szolgavallomások követték. Három tanulmányban kis 
„jelenségmonográfiákat” közöltünk, amelyekben egy-egy folklórműfaj tartal-
mi/formai sajátosságait jártuk körül. (…) 

Szólnunk kell arról is, hogy miként, hogyan rendeztük el az összegyűjtött anya-
got? Mintául Erdélyi Zsuzsanna Hegyet hágék, lőtőt lépék. Archaikus népi imádságok 
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(Pozsony, 1999) című már említett könyvét hasznosítottuk, az általa alkalmazott 
módszer áttekinthetővé, könnyen „hasznosíthatóvá” tette a szövegkészletet. 

Megjelenés előtt álló könyvemben minden jelentősebb szövegvariáns, típus 
sorszámot kapott. A szövegvariáns szót azért használjuk kiemelten is, mert a ki-
mondottan tipológiai körülhatárolás roppant nehéznek tűnt, az altípusok kialakí-
tása pedig még nehezebbnek. 

A sorszámot a cím követi. A főcím legtöbb esetben a szöveg egy kiemelt sora 
(mondata, kifejezése, szava), ettől csak a megjelenés előtt álló kötet végi néhány 
ráolvasásnál tértünk el, például: Fogfájás gyógyítása, A sümölcs (szemölcs) gyógyítása, A 
tehéntej megóvása. 

A zárójeles alcím rendszerint a kérdéses szöveg funkciójára utal: Pokolvar ellen, 
Igézés ellen, Esti ima, Bányászimádság, Kántáló ének stb. 

Következik maga a teljes szöveg, alatta az adatközlő neve (asszonyoknál a 
lánykori név is), életkora, valamint a lejegyzés időpontja. 

Ezeket — idézőjelbe téve — a „szövegmegőrző” vallomása követi. A gyűjtő által 
föltett kérdéseket zárójelben „adjuk”. 

A személyes vallomások után a tulajdonképpeni magyarázó jegyzetanyag követ-
kezik, az összehasonlításul szolgáló szövegváltozatokat, töredékeket is ide építettük 
be. Néhány esetben további vallomásszövegek közlését láttuk célszerűnek, ha azok 
valamelyest árnyalták/árnyalják a gyűjtő által megfogalmazott elgondolásokat. 

Utalnunk kell arra, hogy nem minden sorszámozott szöveg után olvasható 
személyes vallomás, sőt, néhány esetben a magyarázó jegyzet is hiányzik. 

 

 

1.�
«lment�Jézus�szent�kertjibe«lment�Jézus�szent�kertjibe«lment�Jézus�szent�kertjibe«lment�Jézus�szent�kertjibe����

(Pokolvar ellen) 
 

Elment Jézus szent kertjibe, 
Béült Jézus szent székibe, 
Térgyig vérbe, 
Könyökig könnybe, 
Aranyhaja leeresztve, 
Szent könnye orcáját mossa. 
Odaméne szent evangyélista Lukács, 
Kérdi tőle: 
— Miér van Jézus szent kertjibe, 
Miér van térgyig vérbe, 
Könyökig könnybe, 
Aranyhaja leeresztve, 
Szent könnye orcáját mossa? 
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— Hogyne, evangyélista Lukács, 
El vagyok rendeltetve, 
Feszítsetek keresztfára, 
Két kezemet két vasszeggel, 
Két lábomot egy vasszeggel. 
Menjetek a fekete főd alá, 
S hirdessétek: 
Aki ezt elmondja 
Pénteken, 
Szombaton, 
Háromszor egymás után, 
Elnyeri az örökkévaló üdvösséget. 
Elment az én anyám 
Hideg havas tetejire, 
Hogy gyógyítson meg 
Minden nyilalásokat, 
Minden csattanásokat, 
Minden pokolvarokat, 
 
Temesse el 
Hideg havas tetejire, 
A jó lelket pedig 
Szerelmes szent templomába. 
Ámmen. 

 
Simonfi Györgyné Nagy Eszter 65 éves 

1991. december 15. 
 
„Ezt édesanyám, Nagy Daniné Simonfi Eszter mondta el mindig, mikor hívta 

le a pokolvart. Háromszor mondta el egymás után, de csak úgy, magában, nem 
szabadott hangosan mondja. 

Édesanyám nem tanított meg rea, csak amikor már ágyban fekvő nagy beteg 
lett. Azt mondta, hogy csak a tiszta lelkű embereknek szabad megtanítani. Ak-
kor, a halála előtt mondta el háromszor-négyszer, s úgy megtanoltam. Meghagy-
ta, hogy ne mondjam el másnak senkinek se, mert akkor nem használ. Mert ő ezt 
imának mondta. Ő úgy mondta ezt az imát, hogy nem lehetett érteni. 

(Mi a pokolvar?) 
Hogyha valakinek fáj nagyon a feje, nyilallik, lükög, ez a pokolvar, ezt kell le-

húzni. Legtöbbször odajött a beteg hozzánk, de vót úgy, hogy édesanyám ment 
el a házhoz, s ott húzta le a pokolvart. Leültette a beteget az ágyra vagy a székre, 
s a feje felett a jobb kezivel kört csinált, sok körököt csinált s mondta az imádsá-
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got. Addig a kezivel mind körzött, amíg mondta a szavakot. Mikor a harmadikot 
is elvégezte, vetett a betegnek a fejire egy keresztet, s azt mondta: 

Atyának, 
Fiúnak, 
Istennek nevibe, ámmen. 
Ennyi vót az imádság, evvel gyógyított édesanyám. Osztán mikor indult haza, 

hát megkínálták egy pohár borral, egy pohár pálinkával, a legtöbb egy köszönöm 
szépen vót. De legtöbbször azt se hagyta, hogy megköszönjék, mert azt mondta, 
hogy akkor nem használ a lehúzás. 

(Eszti néni járt-e iskolába?) 
Igen, hat osztályt végeztem.” 
Imánk először a kolozsvári Helikon 1992. február 14-i számában jelent meg, a 

Menj el, gonosz Sátán. Kibédi ráolvasások, népi imák, legendaballadák című ösz-
szeállításunkban (a továbbiakban: Ráduly 1992). Innen „emelte be” könyvének 
harmadik kiadásába Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtöt lépék. Archaikus 
népi imádságok. (Pozsony, 1999. 861–862. A továbbiakban Erdélyi 1999). Meg-
látása szerint ebben a szövegben „…már megjelenik az archaikus imádságokra 
jellemző záradék, s egy meglehetősen ritka kettős képzetű befejező szakasz, 
amely a ráolvasó szövegeknek nem jellemző szerkezeti eleme.” 

Szövegünk tehát teljes értékű változat, amely egyben újdonsággal is szolgál: 
mintegy kaput nyit a kutatóknak ahhoz, hogy vizsgálódásaikat más irányban is 
tovább folytassák. Erdélyi Zsuzsanna szövegünk legfontosabb részéről, az úgy-
nevezett „törzsi” anyagról ezt írta: „E jellegzetes gyászjegyű Krisztus-kép (vir 
dolorum: ikonográfiai motívum) az archaikus népi imádságok vezető toposza. 
Üdvözlést biztosító misztikus ereje mögül előtűnnek a mágikus gondolkodás 
máig is ható meghatározó erővonalai.” 

Adatközlőnk — miközben imája megtanulásának körülményeit vázolta — 
utalt arra, hogy a pokolvar erős fejfájását jelent (véleményével — látni fogjuk — 
nincs egyedül). Kijelentése meglepőnek tűnik, ugyanis a szakirodalomban (főleg 
a nyelvtörténetben) a pokolvarnak másfajta értelmezésével találkozunk. Idézünk 
— nem a teljesség igényével — néhány adatot Szabó T. Attila: Erdélyi Magyar 
Szótörténeti Tár című munkájának X. Or — P (Bp. — Kv. 2000. 783) kötetéből: 

pokolvar (lépfenés fertőzésből származó) tüzes kelés… 1574: … Es azt 
Monta hogj Mind Mirige es ket pokolwara vagjon fianak Meg hal vele… 1653: 
Az én feleségemnek… két mirigye és pokolvara is volt, de… meggyógyula. 1684: 
… az bal vakszememen egy mérges pokolvar kelvén, az az  felem eldagadott. 
1809: Léányok Ilona meg halt 8 napra születése után. Szederjes pokol var szök-
vén a feje lágyán. 

Figyelemre méltó az utolsó adat, amely „szederjes pokolvart” emleget. Nos, 
Kibéden ezt a fajta „tüzes kelést” kékpokolvarnak nevezik. Bábáink ezt is „kezel-
ték”. Íme két vallomásszöveg:  
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„A kékpokolvar az kelésféle vót. Úgy gyógyították, hogy lehúzták. Ha, mond-
juk, az ember lábán vót a kelés, akkor kívül kézzel meg kellett kerengetni kilenc-
szer, s mondták: 

 
Én Istenem, 
Tisztítsd meg a pokolvartól, 
Tisztítsd meg a fájdalomtól. 
Így gyógyítottak régebb.” 
 

Mátyus Mihályné Orbán Erzsébet 68 éves 
1991. december 23. 

 
„Mikor leányka vótam, olyan tizenkét éves, hát az egész talpam s a lábom teli 

lett hólyagos kiütésekkel. Akkora kelés lett a talpamra, mint a mostani öt lejes. 
Véreres vót a teteje, azt mondták, hogy kékpokolvar. 

Édesanyám mondta, hogy menjünk el Sándor Jóskánéhoz, ott lakott a Jádzó-
szorosban. Mentünk, hogy húzza le a lábomról a kékpokolvart. 

Az öregasszony vette a tűt, cérnát fűzött belé, s amelyik hólyag volt a talpa-
mon, azt keresztülszúrta. Ugyi, elkezdett levezni, kijött a sok genny. Közben 
feszt mondott, imádkozott az öregasszony, halkan mondta, ugyi, alig értettem. 
Így gyógyította a kékpokolvart.” 

 
Péterfi Béláné Gálfi Róza 57 éves 

1991. december 1. 
 
A kibédi néphagyományban tehát a pokolvarnak kétféle értelmezése van. Va-

lójában összefügg a kettő, hiszen köztudott, hogy a fejen jelentkező kiütések 
rendszerint erős fejfájással (is) járnak, amelyek egy-két nappal meg is előzhetik a 
kelések tényleges „előszökését”, felbukkanását. 

Feltűnhetett, hogy eddig imáról, imádságról beszéltünk, s nem használtuk a 
ráolvasás, olvas szavakat. Kibéden mind a két fogalom közismert. Különben a 
„használók terminológiájáról” jó tájékoztatást ad Pócs Éva: „Legelterjedtebb ki-
fejezés mind a közelmúltban, mind a 16–18. századi boszorkányperek nagyszá-
mú hivatkozásában a ráimádkozik, imádkozik (pl. „ráimátkoztak a kelésre...”), 
másodsorban az olvas, ráolvas (pl. „nem olvasott reá…”), ritkábban a kiolvas és 
bájol. Utóbbi a nyelvterület keleti részén maradt fenn” (Ráolvasás = Magyar 
néprajz. V. Népköltészet. Bp. 1988. 634). 

Az imaszövegek befejező szava az ámen. Kibédi adatközlőink java része 
ámment ejt, de előfordul az ámen, amen forma is. Írásmódjukat nem egységesí-
tettük, úgy maradtak, ahogy az adatközlők ejtették őket. (…) 
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6.�
Szent�ºngyºlok�őrizzeneSzent�ºngyºlok�őrizzeneSzent�ºngyºlok�őrizzeneSzent�ºngyºlok�őrizzenekkkk����

(Esti ima) 
 

Hiszek egy Istenbe, 
Bízok egy Istenbe, 
Hogy az a jó Isten 
Bízzon én lelkembe. 
Menj el, gonosz Sátán, 
Ne kísírts engemet, 
Mer van nékem fejem, 
Fejem az Úristen. 
Menj el elejébe, 
Megfelel képembe, 
Háromságban egy Istenség, 
Kit imád a kereszténység, 
Szent angyalok őrizzenek, 
Dicsőségbe bévigyenek, 
Áldj meg, Uram, életembe, 
Holtom után vigy fel mennybe, 
Mindörökké, ámmen. 

 
Konyicska Gabriella 22 éves 

1991. december 21. 
 
„Nannyomtól, Majlát Józsefné Ötvös Sárától tanoltam, olyan tizenhárom éves 

lehettem, ő mondogatta. Mikor feküdt le esténként, mondta, hogy fogjam össze 
a kezemet, s mondjam utánna. S akkor ő elkezdte ezt a hiszekegyet, háromszor-
négyszer elmondta, s én megtanoltam. Azóta el szoktam mondani, esténként 
még három imádságot is elmondok, a Miatyánkot, a rendes hiszekegyet s ezt a 
hiszekegyet. Ritkábban az Üdvözlégyet. 

Megtanoltam, mer nekem úgy tetszett. Még nehéz betegnél is jó ezt elmondani.” 
Szövegünket először a Menj el, gonosz Sátán című összeállításunkban közöltük 

(Ráduly 1992). Innen vette át Erdélyi Zsuzsanna, s Esti ima címmel jelentette meg a 
nagy összefoglalásban, 264. számú imádságként (Erdélyi 1999. 867.). A hozzá csatolt 
jegyzetanyagban megállapítja: „A gonosz elküldésének motívumával gyakran talál-
kozunk katolikus imádságainkban is… A »Hiszek egy Istenbe« ún. „református 
imádság” motívumai… országszerte előfordultak, különösen a katolikus székelység 
és kirajzásai (Bukovina, Moldva) hagyományában. E tény fölveti a típuskör történeti 
eredetét, azaz a protestantizmus előtti ismeretét, egyházi gyakorlatát.” 
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Erdélyi Zsuzsanna imádságunk egyes motívumainak „szétszóródásáról” be-
szél. Könyvében számos olyan archaikus szöveget közöl, amelyek szüzséjében a 
mi imánk elemei, egyes motívumai mintegy „építőkockaként” fordulnak elő. 
Nyilván, az a szétszóródás nagyban hozzájárult a további változatképződéshez, 
sőt, esetenként akár új imatípusok létrejöttéhez is. A jelenség beható „tálalása”, 
az összefüggések mélyebb felvillantása nagyobb tanulmányt, akár könyvnyi fel-
dolgozást érdemelne. 

Eme sorok lezárása után tíz évvel, 2001-ben, a 66 esztendős ónöntő Majlát 
Sárával is elmondattuk a szöveget. 

„Hát erre az esti imára édesanyám tanított, a leányom, Gabika (Konyicska 
Gabriella) szintén tőle tanolta.” 

A két szöveg tehát azonos forrásra megy vissza. Itt — függelékként — közöl-
jük Majlát Sára változatát is: összevetésük bizonyára figyelemre méltó tanulsá-
gokkal szolgál. 

 
 

Hiszek�egy�IstenbeHiszek�egy�IstenbeHiszek�egy�IstenbeHiszek�egy�Istenbe����
 

Hiszek egy Istenbe, 
Bízok az Istenbe, 
Hogy a jó Isten 
Bízzon én lelkembe. 
Menj el, gonosz Sátán, 
Ne késérts engemet, 
Mer van nékem fejem, 
Fejem a jó Isten. 
Menj el ő elébe, 
Megfelel képembe. 
Három szentben egy dicsőség, 
Kit imád a kereszténység, 
Uram, áldd meg életemet, 
Holtom után vigyél mennybe, 
Atyának, Fiúnak, Szentlélek 
Istennek nevében 
Most és mindörökké, ámen. 

 

Majlát Sára 66 éves 
2001. október 27. 
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8.�
Mikor�ºz�ÚrMikor�ºz�ÚrMikor�ºz�ÚrMikor�ºz�Úr�Jézus�járt�º�fö�Jézus�járt�º�fö�Jézus�járt�º�fö�Jézus�járt�º�fölllldöndöndöndön����

(Betegség ellen) 
 

Mikor az Úr Jézus járt a földön, 
Elindult Szent Péterrel 
Betegeket gyógyítani. 
Elestültek, 
S betértek egy házhoz. 
A házigazdától kértek éjjeli szállást. 
A házigazda 
Megparancsolta a feleségének, 
Hogy jó ágyat vessen az Úr Jézusnak, 
Szent Péternek, 
S vacsorát adjon nekik. 
Az asszony nem fogadta meg. 
Árpából csinált zsemlekását, 
Zsemlekását evett az Úr Jézus. 
Szalmából csinált ágyat, 
Párna helyett 
Követ tett a fejek alá, 
S kőpaplannyal takaróztak. 
Hajnalban beteg lett a háziasszony. 
S Krisztus Urunk, 
A drága Jézus, 
Felkelt, 
Hogy gyógyítsa meg az asszonyt. 
Szent Péter mondta neki: 
— Mért akarod meggyógyítani, 
Ez egy rosszféle lélek, 
Árpából főzött zsemlekását, 
Követ tett a fejünk alá, 
Kőpaplannyal takargatott. 
Akkor ezzel gyógyított az Úr Jézus: 
Szalmaágy, 
Kőpárna, 
Kőpaplany, 
Árpából zsemlekása, 
Mind a drága Jézus áldása. 

Majlát Sára 56 éves 
1991. december 14. 
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„Édesanyám mondogatta még leányka koromba, emlékszem, hogy több be-
tegséget is gyógyított vele. Szép imádság vót. Mostanába egyszer se mondtam el, 
megfelejtkeztem róla.” 

 
Közölt változatunk először a Helikonban jelent meg (Ráduly 1992). Ezt a tí-

pust Pócs Éva a ráolvasók epikus jellegű csoportjába sorolja. Megjegyzi: „Sajátos 
cselekménye (szálláskeresés, a szívtelen szállásadó megbüntetése majd meggyó-
gyítása) révén elkülönül az epikus ráolvasások egészétől… de a gyógyítás szövege 
révén (amely fiktív ráolvasást tartalmaz) körünkbe kapcsolódik.” 

Pillanatnyilag több mint negyven változatát ismerjük. Erdélyben csak szórvá-
nyosan bukkant fel (Pócs Éva 1988. 691.). 

Epikus ráolvasó-szövegünkkel — nemzetközi összefüggéseket is fölvillantva — 
Dömötör Tekla foglalkozott. A rá vonatkozó megállapításait könyvében A szállás-
kereső istenség címen foglalta össze. Óegyiptomi, itáliai, görög-római, germán válto-
zatokra (mítoszokra) hivatkozik. Megállapítja: „Ez a motívum azonban nem csu-
pán ráolvasás-bevezetésként tűnik fel, hanem a legkülönbözőbb műfajokban: mí-
toszokban, mondákban, mesékben, balladákban, kolduló énekekben, dramatikus 
játékokban stb. is” (A népszokások költészete. Bp. 1947., 110). 

 
 

19.�
Ãz�én�házºm�közepibeÃz�én�házºm�közepibeÃz�én�házºm�közepibeÃz�én�házºm�közepibe����

(Esti ima) 
 

Az én házam közepibe 
Ül Jézus a szent székibe, 
Mellette ül három angyal, 
Vigyázza az álmaimot. 
Sátánt tőlem távoztassa, 
A számot imára nyitsa. 
Istenem, őrizz engemet, 
Sátán ne kísírtse lelkemet, 
Most és mindörökké, ámmen. 

 
Majlát Sára 56 éves 
1992. február 22. 

 
„Na, eztet igaz, hogy én szerkesztettem, mintha álmomba hallottam vóna, éj-

jel jutott eszembe, vót ilyen ima. Ezt az Isten jelentette nekem, a jó Isten adta 
nekem az eszembe.” 
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Az „én szerkesztettem” kifejezés (mondat) feltétlenül magyarázatra szorul. Az 
előzményekhez hozzátartozik, hogy néhány nappal a szöveg lejegyzése előtt az adat-
közlőnek eszébe jutott az ima, de nem tudta kellőképpen „összeformálni”, gondol-
kodási időt kért. A „megvilágosodás” éjjel következett be. A jelenség a folkloriszti-
kában már közismert. Adatközlőnk édesanyja, Majlát Józsefné Ötvös Sára épp ezzel 
a módszerrel „építette újjá” a Kőmíves Kelemenné balladáját. Kibédi népballadák 
című könyvünk (Buk. 1975., 172) jegyzetanyagában így taglaltuk az „esetet”: 

„Gyermekkora óta ő sem énekelte, csak a történetet mesélte el újra meg újra 
felcseperedő gyermekeinek. A gyűjtő kérdezősködései közben jutott ismét az 
eszébe. Mintegy tízszeri kiszállás előzte meg a teljes ballada lejegyzését. „Tudtam 
én az énekjit is, csak eszembe kell jusson, éjjelenként összerakosgatom valahogy” 
— mondta többször is a gyűjtőnek.” 

Szövegünket — tíz perccel az elmondás után — újból leírtuk Majlát Sárától. 
Az első négy sort már így variálta: 

Az én házam közepibe, 
Az Úr Jézus szent székibe, 
Mellette az őrangyalok, 
Akik őrzik álmaimot… 
Be kell vallanunk, hogy kezdetben magunk is kételkedtünk az ima „hitelessé-

gében”, tehát abban, hogy csakugyan volt-e, élt-e a hagyományban ilyen vagy 
ehhez hasonló szövegtípus. Aztán Erdélyi Zsuzsanna könyve (Hegyet hágék… 
1999. 186.) minden kétséget eloszlatott: a 29. számú ima első fele a követ-
kezőképpen hangzik: 

Begyütt Jézus a házamba, 
Házam közepin megálla, 
Piros vérét hullajtotta, 
Az egész házamat befolyta. 
Szűz Mária helyét hatta, 
Ide nem mer semmi rossz… 
A Heves megyei Bükkszenterzsébeten mondta el 1972-ben egy 79 esztendős 

öregasszony. 

 
31.�

Ãdjon�Isten�jó�reggeltÃdjon�Isten�jó�reggeltÃdjon�Isten�jó�reggeltÃdjon�Isten�jó�reggelt����
(Reggeli ima) 

 
Adjon Isten jó reggelt, 
Felkőttem, 
Hál’ istennek, 
A jó Istennek legyen hála, 
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Hogy felvirrasztott 
A sötét éjszakából 
A drága világos napra. 
Megóvott tűztől, 
Víztől, 
Rossz embernek szándékától, 
Ördögnek incselkedésétől, 
Hirtelen haláltól, 
Most és mindörökké, ámmen. 

 
Réti Péterné Elekes Rebi 92 éves 

1991. április 18. 
 
„Ezt az imádságot még mostanába is el szoktam mondani. Azér mondoga-

tom, mer imádság. Kibéden tanoltam, öregasszonyoktól. Meg kell hallgassa a 
drága jó Isten, mert a jó Istenbe bízok, a jó Isten kell tudja, hogy én bízok benne. 
Annyit imádkozok, annyit kérem a drága jó Istentől, hogy őrözzön meg engem a 
betegségtől. 

Leány koromba nem vót olyan ruhám, mint a többinek, hogy menjek a temp-
lomba. S akkor örökké mondta édesanyám: 

— Hallod, fiam, állj bé az ajtó megi, ott is imádkozzál, a jó Isten ott is meg-
hallgassa. 

A legtöbbet a Hiszek egy Isten-t s a Miatyánkot mondom. Ezekre mind édes-
apám tanított, ő Elekes Sándor vót. 84 éves vót, amikor meghótt. Jó énekes vót. 

Én nem jártam iskolába. Én mentem vóna szívesen, de nem adtak fel az isko-
lába.” 

 
Változatunkban szerepel a „hirtelen halál” motívuma, amely Erdélyi Zsu-

zsanna megállapítása szerint — „…szövegeink visszatérő eleme, ahogy ez régi 
imádságoskönyveinkben is gyakran jelentkezik” (Erdélyi 1999. 200). A kifejezés 
már a 16. század eleji kódexeinkben is előfordul. A Peer-kódexben olvasható 
például a Döghalálról való imádság, amelynek szövegét Mezey László már idé-
zett könyvében találtuk meg (Bp., 1957., 378). Íme az említett rész: 

Oltalmazzon, védelmezzen 
Engemet, Simont, 
Mindennemő döghaláltúl, 
És az hirtelen haláltúl! 
Itt még egy kibédi imaváltozatot közlünk, adatközlője szintén reggeli imaként 

őrizte meg, de — mint mondta — „El lehet öste is mondani.” Az esti és a regge-
li imák „összefonódásának” egyik szép példája. 
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SzeSzeSzeSzerelmes�szent�Ãtyámrelmes�szent�Ãtyámrelmes�szent�Ãtyámrelmes�szent�Ãtyám����
 

Én Istenem, 
Szerelmes szent Atyám, 
Őrizz, 
Oltalmazz tűztől, 
Víztől, 
Kárvallástól, 
Hirtelen való haláltól, 
Én Istenem, ámmen. 

 
Pétrás Józsefné Papp Rozália 87 éves 

1991. december 15. 
 
„Ezt mindig reggel szoktam mondani, mer ez reggeli ima. El lehet öste is mon-

dani. Ezt is otthon tanoltam, édesanyámtól, ugyi, a Miatyánkot, a hiszekegyet is.” 
 
 

33.�
Ã�teremtő�Isten�segéljen�megÃ�teremtő�Isten�segéljen�megÃ�teremtő�Isten�segéljen�megÃ�teremtő�Isten�segéljen�meg����

(Imádkozás a mezőn) 
 

A teremtő Isten 
Segéljen meg a munkában, 
Adjon jó időt, 
Tartsa meg a barmokot, 
Mindenféle állatokot, 
Őrizze meg a termésünköt 
Égiháborútól, 
Rossz embernek szándékától, 
S bő áldást adjon 
Mindnyájunk számára, 
Ezt kívánom, ámmen. 

 
Orbán Márton 92 éves 

2002. február 6. 
 

„Úgy vót, hogy mondjuk, valaki már künn vót a mezőn, szántott, vetett, s egy másik 
ember ment el a birtok mellett, úgy el nem ment, hogy ne szóljon oda a gazdához. Ka-
lapot, sapkát emelt, s mondta az imát. Még most is rosszul esik, hogy ezek a fiatalok ezt 
nem gyakorolják, inkább egymást képesek megenni. Bosszúmódra élnek.” 
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Imánk — elhangzásának színhelye alapján — szorosan kötődik az előző típus-
hoz. Mély emberi jókívánságot tartalmaz, valódi fohász. Külön csoportba való soro-
lását a kiérlelt, ugyanakkor sajátos ízeket hordozó megfogalmazás indokolja. A 
„rossz embernek szándékától” motívum az imakészletben elég gyakran fordul elő. 

Közlünk még egy vallomást, ezúttal asszony volt az adatközlőnk: 
„Régebb, mikor kimentünk a mezőre, s találkoztak az emberek egyik a másik-

kal, megkérdezték: 
— Komán, felkőttél, hál’ istennek? Hogy vagy? Jól vagy? 
— Hál’ istennek, jól vagyok, na! 
S akkor szántottunk, szántottak az emberek. 
Őrizze meg a jó Isten 
Az állatokot a bajtól, 
Hogy nehogy valami baja legyen, 
S nekünk tartsa meg az egészségünköt, 
Hogy tudjunk szántani, 
Vetni, 
Őrizzen meg a jó Isten jégtől, 
Tűztől 
(Mert eshetik tűz is, ugyi), 
A jó Isten tartson meg münköt, 
Hogy tudjuk bővíteni a csűrünköt. 

 
Mátyus Mihályné Orbán Erzsébet 78 éves 

2002. február 8. 
 
„Így mondták eztet ezelőtt. Most már nem mondják, ugyi, ott a sok főd vetet-

len, sok kaszáló kaszálatlan.” 
A „tudjuk bővíteni a csűrünköt” jelentése: tudjuk gazdagítani, gabonával megtölteni. 

 
 

40.�
«lindult�º�nºgy�idő�«lindult�º�nºgy�idő�«lindult�º�nºgy�idő�«lindult�º�nºgy�idő�����

(Nagy idő, erős idő ellen) 
 

Elindult a nagy idő 
A rossz útjára, 
Elindult, 
Hogy hegyen-völgyön-határon 
Zúzzon szét, 
Törjön össze mindent, 
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Gabonákot, állatokot, 
Aki elejibe kerül. 
Találkozott Szent Máriával. 
Megkérdezte Szent Mária: 
— Hová mész, te nagy idő? 
— Elindultam 
Hegyet-völgyet-határt 
Összezúzni, 
Állatokot, gabonákot 
Elpusztítani, 
Mindent összetörni, 
Aki előmbe kerül. 
— Térjél vissza, nagy idő, 
Mert eztet a gondolatot 
Nem a jó Isten adta, 
Hanem a Sátán adta elődbe. 
Ne higgyél a Sátánnak, 
Higgyél Istennek, 
Az ő parancsait fogadd meg, 
Aztot teljesítsed. 
Menj inkább 
A nagy havasok tetejire, 
Ott zúzzál össze fákot, 
Köveket, kősziklákot, 
S ne az áldott embereket, ámmen. 

 
Majlát Sára 57 éves 

2002. február 7. 
 
„Ezt édesanyám szokta mondani, de mintha ő kevesebbet mondott volna, 

nem is tudom, a Sátánt emlegette-é egyáltalán. Mostanában nem mondtam el, 
vagy tíz-tizenöt évvel ezelőtt csak.” 

 
Változatunk külön értéke a nagy időnek, mint „a rossz útjára” térő démonnak 

és Szent Máriának a találkozása, illetve párbeszéde. A Kibéden előkerült szöve-
gek közül talán ez tekinthető a legteljesebbnek, motivisztikailag a leghibátla-
nabbnak. Előkerülése azt jelzi, hogy a helyi hagyományban csakugyan honos 
volt, s valamikor nagyobb népszerűségnek örvendett. Adatközlőnk az utóbbi 
időben már nem is „mondja” a szöveget, „átvonult” tehát passzív imakészletébe. 

Hasonló imákat Erdélyi Zsuzsanna is közölt könyvében. Megállapítja: „Már a 
XVI. század végéről is lejegyeztek egy … gonosz felhő és háború ellen való ál-
dást, Bálint Sándor idézi Savra Hungaria (Kassa, é. n.) című tanulmánykötetében a 
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124-125. oldalon” (Erdélyi 1999. 156). És közöl egy „…XVII. század első har-
madából” való imát is, amely a Pokol széll ellen címet viseli, s amelynek szövegé-
ben a „rossz” szelet, esőt, fergeteget nem Mária, hanem … maga az Úrjézus térí-
ti el” (Erdélyi 1999. 803). 

 
 

41.41.41.41.����
Nyíljºnºk�szét�º�felhőkNyíljºnºk�szét�º�felhőkNyíljºnºk�szét�º�felhőkNyíljºnºk�szét�º�felhők����
(Nagy idő, erős idő ellen) 

 
Eztet úgy szokták, hogy egy férfi kiállt arrafelé, amerünnön jött a nagy idő, s a 

nagy idő felé fordította a fejsze élit, és keresztet vágott vele. S akkor keresztet 
vágott a fődbe is, s abba a keresztbe belévágta a fejszét. Megint csak a nagy idő 
felé fordult, s azt mondta: 

 
Ahogy ebbe a keresztbe 
Belevágtam a fejszét, 
S a keresztet szétnyíllott, 
Úgy nyíljanak szét a felhők, 
Oszoljon el a nagy idő 
S minden szem jég. 
Menjen a havasok tetejire, 
Hogy verje a fákat, 
Ne a határon a drága gabonát, 
Amit a drága Jézusunk adott. 

 
Majlát Sára 57 éves 
2002. február 10. 

„Ezt édesanyámtól tanoltam. Azt mondta, hogy az ő édesapja, az én nagy-
apám szokta eztet csinálni. S a nagy idő szétoszlott, elfordult. Megőrizte a jó Is-
ten a határt a jégtől.” 

 
Szövegünket azért soroltuk külön típusba, mert „beleépült” — hasonlat formájá-

ban — az olvasást kísérő gyakorlat (praktika) is. Az ilyen jellegű ráolvasásokat Pócs 
Éva a Párhuzamos kívánságok — hasonlat, ellentét fejezetbe sorolta. Íme egyik szö-
vege: „úgy menjen a betegség a kő alá, / mint ez a suba…” (Ráolvasás… 646). 

Meglepő a motívumegyezés a kibédi és az 1563-ból való szöveg között: az el-
sőben azért kell elmennie a nagy időnek, hogy a havason „verje a fákat”, a máso-
dikban pedig az a „kötelessége”, hogy fürtös fenyőt tördeljen. 
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Érdemesnek látunk még két vallomást közölni, amelyikben a mágikus mozza-
natok nagyon jól „kivehetőek”. 

„Arra emlékszem, hogy vót a vén Farkas Dénes bácsi, aki ott lakott, ahol 
most ez a Bózsi Gyuri bácsi, Mátyus B. György. Na, ő csinálta aztot, hogy mikor 
jött a nagy idő, hát mindig külön állott, vót neki egy sárga nyelű zsebkése, egy 
réznyelű, azt mindig elévette, s a nagy idő felé vágott keresztet s a fődre is. S 
imádkozott. Azt nem lehetett tudni, hogy mit imádkozott, vallásos ember vót, s 
mindig imádkozott, ha jött a nagy idő. Hogy mit mondott, azt nem tudom.” 

 
Németi György 84 éves 

1992. január 25. 
 
„Ha nagy idő jött, akkor kapával, pemetével (korompucolóval), vonóval, vagy 

akármivel, csináltunk keresztet, keresztbe tettük a két szerszámot, s úgy kereszt-
be téve letettük a fődre. Ott hagytuk, amíg az idő elmúlt. Csak ennyit mondtunk: 

Drága jó Istenem, 
Vidd el ezt a nagy időt. 
Ha például a mezőn vót az ember, ott két kapát vagy két villát tettünk ke-

resztbe, azt is le a fődre. S ott hagytuk, amíg eltért valamerre a nagy idő.” 
 

Szabó Éva 69 éves 
1992. január 31. 

 
 

48.48.48.48.����
Szºporítsd�meg�º�kenyeretSzºporítsd�meg�º�kenyeretSzºporítsd�meg�º�kenyeretSzºporítsd�meg�º�kenyeret����

 

Édes jó Istenem, 
Segélj meg, 
Szaporítsd meg a kenyeret, 
Hogy minden nélkülözőnek 
Jusson belőle. 

 
Mátyus Vencelné Berecki Juliánna 75 éves 

1992. február 1. 
 
„Mikor felkészülünk, hogy süssünk kenyeret, hát előbb, ugyi, megdagasztjuk a 

tésztát. Akkor szoktam mondani ezt az imát.” 
 
Szükségét látjuk még két vallomásnak a közlését, rövidségükben is frappáns 

variánsok, a kenyérsütés előkészítése mozzanatához kapcsolódnak. 
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„Édesanyám csinálta, hogy mikor a kenyértésztát megdagasztotta, hát három-
szor keresztet vetett réja, s azt mondta: 

Isten segítségével.” 
 

Nagy Balázsné Réti Ágnes 69 éves 
 1992. március 7. 

 
„Mikor vetem bé a kenyeret a kemencébe, akkor mondom ezt az imát. 
Én Istenem 
Őrözz meg a tűztől, 
Nőjjön meg a kenyér, 
Adjál egészséget 
Az elhasználásához. 
Az őrözz meg a tűztől. 
Azér mondjuk, mert egyszer Küsasszony napja vót, s akkor nem vót szabad a 

kemencébe tüzet gyújtani. Egy asszony mégis bégyújtott a kemencébe, kicsapott 
a láng, tűz lett, s a falu leégett. Ez igaz vót, így beszélték az öregek. Ugyi, az asz-
szony nem fogadott szót, hogy Küsasszony napján nem szabad kenyeret sütni. 

Hát ilyesmik vótak ezelőtt”. 
 

Mátyus Mihályné Orbán Erzsébet 68 éves 
1992. február 1. 

 
 

49.49.49.49.����
Megsült�º�kenyérMegsült�º�kenyérMegsült�º�kenyérMegsült�º�kenyér����

 

Én Istenem, 
Legyen áldott szent neved, 
Hogy megsült a kenyér, 
Megóvtál a tűztől, 
S adj áldást, 
Adj egészséget 
Az elhasználásához. 

 
Mátyus Mihályné Orbán Erzsébet 68 éves 

1992. február 1. 
 
„Mikor a kenyér megsült, ugyi, veszem ki, akkor mondom az imát. Erre édes-

anyám tanított meg, ő vallásos asszony vót, jó református, szerette az Istent, úgy, 
mint én. Ugyi, minket is megtanított imádkozni. Én is református vagyok, nem 
hagyom el a hitemet soha, de soha.” 
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Közlünk még egy kis vallomást: 
„Mikor megsült a friss kenyér, a késsel keresztet húztak az aljára, s azt mondták: 
Atyának, 
Fiúnak, 
Szentlélek Istennek nevibe, amen”. 

 
Dósa Balázsné Oltyán Zsuzsánna 62 éves 

1992. március 7. 
 
 

62.62.62.62.����
Betlehemnek�városábºnBetlehemnek�városábºnBetlehemnek�városábºnBetlehemnek�városábºn��������

(Kántáló ének) 
 

Betlehemnek városában 
Karácsonykor, éjféltájban 
Isten fia ember lett, 
Mint kis gyermek, született. 
 
Őt nevezték Jézuskának, 
Édesanyját Máriának. 
Kit pólyába befogva 
Befektettek jászolba. 
 
És azután kelet felől 
Mennyei szép csillag tűnt föl. 
Elsietett nyugatra, 
Három király utánna. 
 
Kis Jézuskát megtalálták, 
Köszöntötték Szűz Máriát. 
Ajándékot adtak át, 
Aranyat és szép ruhát. 
 
Kis Jézuska nevelkedett, 
Napról napra kedvesebb lett. 
Tanított folyton folyvást, 
A keresztény hitvallást. 
 
Mégis sokan nem szerették, 
A rossz emberek üldözték. 
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Egy éjszaka elfogták, 
Iszonyúan kínozták. 
 
Korbácsokkal korbácsolták, 
Tövisekkel koronázták. 
Náddal verték szent fejét, 
Véres arcát leköpték. 
 
Elítélték csúf halálra, 
Felszegezték keresztfára. 
Ott meghalt nagy kín után 
Nagypénteken délután. 
 
Levették a keresztfáról, 
Sírt csináltak kősziklából. 
Testét oda temették, 
És katonák őrizték. 
 
De csak három nap maradt ott, 
Harmadnapra föltámadott. 
Fölment a magas mennybe, 
És ott maradt egy időre. 
 
Onnan küldött szent lelket, 
Ki megszentel bennünket. 
Onnan küldött szent lelket, 
Ki megszentel bennünket. 

 
Seprődi József 65 éves 
1991. december 27. 

 
„A Betlehemnek városában éneket egy sárpataki embertől, egy munkatársam-

tól tanoltam. Ez vót 1952-be, akkor Vásárhelyen (Marosvásárhelyen) dó-goztam 
a cukorgyárnál. Ez a munkatársam akkor olyan ötven év körüli lehetett, már a 
nevire nem is emlékszem. Ő az egyik karácsonykor kérdezte, hogy: 

— Na, ti tudjátok-é ezt az éneket, mer mű otthon evvel kantálunk? 
Mondtam, hogy: 
— Nem tudjuk. 
Akkor ő elénekelte. Én a dallamját hamar felfogtam, s a szövegjit leírtam ma-

gamnak, úgy tanoltam meg. Itt Kibéden szavaltam is, énekeltem is. A templomba 
szavaltam, aztán a tanácsterembe, húsz évvel ezelőtt. Utoljára az onokámmal 
énekeltük el a templomba, itt Kibéden, a tavaly karácsonykor, 1990-ben. Csilla 
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onokámmal. Megkértem a tiszteletes urat, engedje meg, hogy elénekeljem. Kará-
csony másodnapján délután énekeltük el. 

Megtanolták tőlem a parajdi onokák, Csilla, Levente, Balázs. 
Egyebütt nem énekeltem el, ugyi, a kantálás bémaradt a magyarok között, már 

nem járnak kantálni.” 
 
Hasonló teljességű változatot a Szolnok-Doboka megyei Almásmálomban je-

gyeztek le, ott kántáló énekként élt a nép körében. A gyűjtő, Székely Pál ref. teol. 
hallgató megjegyezte, hogy leginkább karácsonykor énekelték „…egyházi énekek 
mellett.” 

A dallam műzenei eredetű. A szöveg részletező előadásmódja, a helyenkénti túl 
„naiv” megoldások azt tanúsítják, hogy a népi emlékezet „műhelyében” még nem 
vált eléggé kiforrottá, így többé-kevésbé a műköltészet és a folklór határán áll. 

 
 

73.73.73.73.����
Bátrºn�menyünk�KºnºBátrºn�menyünk�KºnºBátrºn�menyünk�KºnºBátrºn�menyünk�Kºnºán�feléán�feléán�feléán�felé��������

(Legendaének) 
 

Bátran menyünk Kanaán felé, 
Habár az út nehéz felfelé. 
Erőt nyerünk, hogyha elfáradunk, 
És így tovább, tovább haladunk. 
 
Ha lássa, hogy veszély fenyeget, 
Szava biztat: jer, ne féljetek. 
Mert én győztem bűn és halál felett, 
Nem hagylak elveszni titeket. 
 
S örvendez a dicsőült sereg, 
Hogy e földről oda érkezett. 
Mert nem lesz a bűnnek martaléka, 
Mert mennyben lesz örök lakása. 
 
Ha átmegyünk majd a Jordánon, 
Elbámulunk a Kanaánon. 
Az a lélek, ki szerette Urát, 
Benne bízott, nem hagyta magát. 

 
Seprődi József 78 éves 
2004. december 19. 



132 Élő néphagyományok 

„Ezt is Dósa (Poros) Lajostól tanoltam, ami nagyon tetszett nekem, és azután 
örökké énekeltem. Lajos bácsi eztet úgy gondolta, s olyan énekeket csinált és 
fújt, amiket szeressen az ifjúság. Mer úgy akarta, hogy az ifjúságnak is szerezzen 
olyan éneket, hogy fogja meg őköt vele, s ezáltal Istenhez kerüljenek. A biblia-
körben adta elő az énekeit.” 

 
Tipikus legendaének, más szövegekhez való kötődése, az összefüggések „fel-

villantása” további kutatást igényel. 
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Különösnek tűnik a cím? Valóban — mondhatná a szíves Olvasó —, ez min-

denkinek személyes ügye. Ha azonban türelmesen olvassa el következő soraimat, 
úgy az is kitűnhet, hogy ez a most következő visszaemlékezés az úgynevezett 
rendszerváltás utáni erdélyi könyvkiadás alakulásának egyfajta dokumentuma is. 
Ugyanakkor a jelen Antológia azoknak az írásait közli, akiknek a székely-
udvarhelyi Erdélyi Gondolat Kiadónak köszönhetően jelentek meg munkái. So-
raim így óhatatlanul egyfajta vallomás is arról: milyen különleges szerepet is ját-
szott pályám alakulásában ez a kiadó, amely a Magyar Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium támogatásával 1993 és 1998 között négy könyvemet, valamint az 
általam gondozott két parasztasszonyi vallomást rendezte sajtó alá. 

De miért volt olyan jelentős e könyvek megjelenése számomra? 
Kissé messzibbről kell kezdenem. Itthon 1978-ban megjelent A táltos törvénye. 

Népmese és esztétikum című esszékötetem után nem kevesebb, mint 15 évi szünet 
következett! Ó, nem azért, mintha nem próbáltam volna meglevő kézirataimat 
megjelentetni hazai kiadóknál! Igaz, ugyanakkor e két időpont, 1978–1993 között 
éppen kilenc könyvem jelent meg Magyarországon. 

Akkor hát — kérdezhetné a szíves Olvasó —, mi a probléma? Örvendjen a 
szerző — mármint én —, hogy ott mégiscsak megjelentek. Valóban, minden 
okom megvolt arra, hogy örvendjek annak, hogy olyan kiváló kiadók jelentettek 
meg, mint a Magvető, Szépirodalmi Kiadó, Gondolat, Európa, Akadémiai Kiadó. 

_______________ 
*Nagy Olga (1921 – 2006) írását az 1999-ben szerkesztett Székely Útkereső című folyóirat antológi-

ájába szánta. Az antológia szerkesztői eredetileg új, közöletlen anyagot kértek a lap munkatársaitól. 
Mivel a kilencvenes évek végén a kötet megjelenését a könyvszakma pályázati bizottságai nem támo-
gatták, a kész, megszerkesztett antológia nem láthatott napvilágot, csak 2008-ban, amikor a folyóirat 
reprint kiadásával egyidőben jelent meg Székely Útkereső Antológia. 1990–1999 címmel. Így a szerzők 
eredeti, közöletlen írásai nem kerülhettek be az antológiába. Nagy Olga, s a többi akkori munkatárs 
írása mégsem maradt a kiadó fiókjában: most induló új folyóiratunk első számának Írói hagyaték című 
rovatában látnak napvilágot mindannyiunk megnyugvására és örömére. A szerkesztői terv első, „sza-
vát álló” bizonyítéka Nagy Olga — 2006-ban elhunyt kiváló erdélyi néprajz- és népmesekutató — 
egyben rovatnyitó írása. (B. S.) 


