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A Híd 1983. szeptemberi számában látott napvilágot Silling István 
Archaikus népi imáinkról című értékes tanulmánya. írásában a szerző első-
sorban Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék című népi imád-,, 
sággyűjteményére hivatkozik, de bőven utal a szegedi Somogyi-könyvtár 
kiadásában megjelent Föld szülte fáját című könyvem anyagára is, amely 
1978-ban jelent meg. 

Örömmel olvastam Silling István írását, és az általa Kupuszinán (Bács-
kertesen) gyűjtött archaikus népi szöveget. Adatközlője Karlicsek Pálné 
Molnár Verona (született 1897-ben Kupuszinán) volt. Örömöm akkor vált 
teljessé, amikor saját szövegeim között fölfedeztem egy kupuszinai adatközlő 
hasonló tónusú szövegét. Közben Silling István levélben is megkeresett, 
én pedig a legnagyobb meglepetésére közöltem, hogy rendelkezem a falujából 
származó adatközlő népi imádságával. Méghozzá olyanéval, aki az ő adat-
közlőjével egy évben született. Ez kétségtelenül az összehasonlítás lehetőségét 
kínálja mindkettőnknek, de az ő számára még nagyobb értéket jelent, újabb 
adatközlővel gazdagodhat az amúgyis értékes kupusziniai gyűjtése. 

Rengei Béláné Haász Kornélia (született 1897. július 4-én, Kupuszinán) 
adatközlőt Bálint Sándor, Szeged jeles néprajztudósa ajánlotta figyelmembe. 
Az idős asszonytól 1978. augusztus 8-án vettem hangszalagra imádságát 
néhány hiedelem és egy Krisztus-legenda „társaságában". 

Először archaikus imádságának leírt szövegét adom közre. 

(Keresztvetés) 
Názáretbeli Jézus, 
zsidóknak királya, 
veszedelembe forgók Istene, 
mégtestesült szent ige, 
né hagyj a bűnben elveszni! 
Szent Isten, 
szent, erős Isten, 
szent és halhatatlan Úristen! 
Hét kereszt alatt lefekszem, 
hét kereszt alatt fölkelek. 
Őrizz angyal éjfélig, 
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Boldogságos Szűz virradtig, 
Jézus Krisztus mindétig, 
hogy gyarló testem nyugodjék, 
de szívem el né aludjék. 
Téged mindenkor lásson, 
mindén gonoszt távoztasson! 
Sátányok mégköttessenek, 
hogy testünk né sérthessenek. 
Engedd ezt nekünk kegyesen 
Atya, Fiú felségesen. 
Ma vala péntek, 
annak napja. 
Ma vala méne Jézus Krisztus 
kínnak kínhelyére. 
Méglátták a zsidók. 
Félfeszítették magas keresztfára. 
Előtalálom Szent Lukács evangélistát. 
Kérdem tőle: 
nem láttad-é szerelmes szent fiamat, 
ártatlan Jézusomat? 
Ó, anyám, anyám, szép Szűz Máriám! 
Menj el, menj el a magas Kálvária hegyére! 
Azon vagyon égy keresztfa, 
azon vagyon félfeszítve. 
Vasdárdákkal nyitogatják, 
ecettel, epével itatják, 
tövissel koronázzák. 
Ó, anyám, anyám, szép Szűz Máriám! 
(Ezt már Jézus mondja) 
Menj el, menj el a fekete föld színe alá! 
Ádám magvai közé 
kiáltsd, hirdesd: 
aki ezt az imádságot eimondaná 
háromszor léfektébe, 
háromszor félkeltébe 
egykoron velem lészen a Paradicsomban, 
én mondom a Teremtő-Megváltó, 
ki tikteket szent vérével megváltott, 
ki él és uralkodik 
most és mindörökkön örökké. Ammen. 

— Kitől tetszett tanulni ezt a szép imádságot? 
— Az üknagyapámtól. Nagyfejeő Antalnak hívták. Mindig ott ültem 

a subájának a sarkán, és mindig imádkozott velem. Este is, reggel is elmondom. 
Rengeiné imádságának szövege, némely szövegrész elhagyása ellenére 

is, nagy hasonlóságot mutat a Kupuszinán gyűjtött szöveggel. Kétségtelenül 
egy közösség által ismert imádságról lehet szó, amelyet az emel ki a hasonló 
szövegek közül, hogy terjedelmében az egyik legnagyobb ívű imádságom. 
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Az imádság tartalmi és esztétikai elemzésére nem térek ki, hiszen ezt tanul-
mányában Silling István már részben elvégezte. Egyetlen célom, hogy kupu-
szinai gyűjtését új imádsággal gyarapítsam. 

Az adatközlővel való beszélgetés során néhány hiedelem is szóba került. 
Úgy gondolom, ezek is gazdagíthatják Silling István gyűjtését. 

Mikor mégláttam, hogy csúnya vihar lesz, hamar szentelt vizet fogtam, 
és arra kereszteltem, merre a felhő volt: 

Törjön még az Atya, 
törjön még a Fiú, 
törjön még a teljes Szentháromság. 
Oszlasson szét az Atya, 
oszlasson szét a Fiú, 
oszlasson szét a teljes Szentháromság! 

— Azt tetszik-e tudni, hogy mit köszöntek rá a holdra? 
— Tudom, mert én is köszöntem neki. Újholdkor mindig ezt szoktam 

mondani: 
Ú j hold, új király, 
engem hívnak menyasszonynak, 
én nem megyék, 
vidd el az én bajaimat! 

Most elmondok magának egy szép kis történetet. 

Mikor az Úrjézus a földön járt, ahogy méntek az országúton Szent 
Pétérrel égy férfi feküdt a körtefa alatt. Sok körte volt a fán és eltátotta a 
száját, várta, hogy beleessen a körte. Akkor mondja az Úrjézus, látod, látod, 
milyen lusta. Hát nehéz neki azért a körtéért felnyúlni. Aszongya, Uram-
-Teremtőm, hát mit csináljon?! Ménnek tovább, találkoznak égy lánnyal. 
Kér vizet Krisztus Urunk tülle. És akkor azt mondja, jaj, égy kicsit beszél-
gettek vele, kiöntötte a kantábul a vizet, és Krisztus Urunknak friss vizet 
adott. Azt mondja Szent Pétér, Uram-Teremtőm, Uram-Mesterem, mivel 
áldod még ezt a nagyon aranyos teremtést? Aszongya, láttad, a fa alatt feküdt 
az a férfi. Az lesz a férje. Uram-Teremtőm, ne verd még azzal a rossz em-
berrel, hát nem érdemli. Ó, nem úgy van ám az Pétér. Ha mind a kettő 
olyan ügyes lész, akkor övéké lösz az egész világ. Azé kéli ennek olyan lustának 
lénni. Az lész a férje. 

— Mikor szokta ezt elmesélni? 
— Ez csak olyan tanító mese, de nagyon tanulságos. Szép ugye? 
Rengei Béláné személyében egy művelt és a népi szokásokat, hiedel-

meket jól ismerő adatközlőt ismertem meg. Bizonyára sok mindent kivallott 
volna, ha betegsége miatt a beszélgetést nem kurtítom meg. így is olyan 
szépségű népi imádság birtokába jutottam, amely párját ritkítja. Archaikus 
népi imádság-gyűjteményem kiemelkedő szépségű darabja. 
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