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SEPRŐDI JÓZSEF NÉPI IMÁI 
 

Seprődi József 1926. szeptember 3-án született a Maros megyei Kibéden, tehát 
86. életévét tapodja. Földműves családból származik, szülei négy holdnyi birtokon 
gazdálkodtak. Iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte, hét osztályt járt: akkori-
ban, az 1930-as években heti két órát biztosítottak az anyanyelvi oktatásra. 

Fölcseperedve földműveléssel foglalkozott, aztán gyári munkás, postai kézbe-
sítő, majd a helyi kőtörő vállalat éjjeliőre lett. Jelenleg nyugdíjas. 

Unokaöccsi minőségben méltán büszke a falu nagy szülöttére, Seprődi Já-
nosra (1874–1923), aki — Bartók és Kodály közvetlen elődjeként — maradandó 
zenetudományos munkát végzett az 1900-as évek elején. 

József bátyánk neve az általam közzétett népköltészeti gyűjteményekben elő-
ször Az álomfejtő fiú (Kolozsvár, 1985) című, népmeséket tartalmazó kötetemben 
bukkan fel: ő a Mese a jussát követelő fiúról „történet” adatközlője. Ettől kezdve alig 
akad olyan forrásértékű néprajzi-népköltészeti gyűjteményem, amelyben ne sze-
repelne. A Mikor a szolgának telik esztendeje (Bukarest, 1987) című könyv bevezető-
jében ezt írtam: „Van olyan vallomásanyag, amelyben valósággal sorjáznak a zárt 
szerkezetű, kerekded igaz történetek. Hivatkozhatunk itt elsősorban Seprődi Jó-
zsef szövegére (…) úgy »számolt be« szolgaéveiről, hogy a gyűjtőnek alig maradt 
kérdeznivalója.” Vallomásába két ritka szolgadalt és egy frappáns, szolgák által 
„éltetett” óesztendei búcsút is beépített. 

Adatközlőnk a rövid népmesékből, népi tréfákból, népmondákból összeállí-
tott kiadványaimban több mint kétszáz epikummal szerepel. És fajsúlyosan van 
jelen az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gondozásában megjelent Hozzád fohászko-
dom imában. Kibédi ráolvasások, népi imák, legendaballadák (Székelyudvarhely, 
2009) című könyvemben is. Íme: 

„… 17 imával, kántáló- és legendaénekkel járult hozzá gyűjteményünk végleges 
»kialakulásához«. Ő más alkat: az úgynevezett alkotó típusú adatközlők közül való, az 
imarögtönzés kiváló mestere (…) Jóska bátyánk ugyanakkor buzgó református, az ál-
tala elmondott szövegek java része a református imák mintaképei.” 

Jelen közleményünkben tizenhárom újabb imaszövegét tesszük közkinccsé, 
ezeket a már említett kibédi gyűjteményünk lezárása után rögzítettük. Így adat-
közlőnk összes imáinak a száma harmincra gyarapodott. 
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Anyagunkat ugyanúgy rendeztük el, mint a megjelent könyvben: sorszám, 
cím, alatta zárójelben az ima funkciójára utaló megállapítás. Ezt a teljes szöveg 
követi, alatta a lejegyzés időpontja. Mindezeket — idézőjelbe téve — az adat-
közlő vallomása követi, majd a gyűjtő magyarázó jegyzetei következnek. 

 
1. 

Ha beáll a sötétség 
(Esti ima) 

 

Én Istenem, 
Téged kérlek, 
Ha beáll a sötétség, 
Te maradj velem. 
Adj csendes álmot, 
Nyugodalmat, 
Őrizz meg ellenségtől. 
A te virágzó angyalaid 
Megvédnek tűztől, 
Víztől, 
 Rossz embertől.  
Segítsd meg, jó Atyám, 
Az én családomat, 
Minden hozzám tartozómat, 
Az egész községünket, 
Mert a te akaratodból 
Gazdag lesz Kibéd örökké. 
Tiéd a hála, 
Istenem, 
Jövel el Úr Jézus, ámmen. 
 

(2010. február 8.) 
 
„Valamelyik nap a kezembe került az imás könyved, s elolvastam az esti imá-

mat. Az jutott eszembe, hogy édesapám másként is szokta mondogatni. Mert én 
a legtöbbet tőle tanultam, a családunkban a legtöbbet ő imádkozott. Azt mondta 
nekem: 

— Édes fiam, Szentlélek nélkül nem ér semmit az élet. Annyit ér csak, mint 
egy motor benzin nélkül, mint a villanykörte áram nélkül. Úgy, hogy az első do-
log: mindenben legyen benne az Isten. A második dolog: mindenben legyen Jé-
zus. A harmadik dolog: mindenben legyen apukám és anyukám. Nekünk a csa-
ládban három leány volt, aztán adott egy Józsefet is az Isten, de  kicsi korában 
meghalt. Akkor azt mondta édesanyám: 
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— Hátha éppen a harmadik lesz az Isten igaza! 
Na, a leányok s a fiú után én lettem a harmadik, megszülettem én. A József 

nevet kaptam én is. Belőlem istenhívőt neveltek a családban. Én minden bajban 
az Istenhez fordulok, imádkozom.” 

 

Nos, Seprődi József vallomása a felfokozott vallásosság szép megörökítése. 
Magam hirtelen II. Rákóczi Ferencre, Erdély fejedelmére gondoltam, aki — mi-
közben a Vallomásokat írta — folyton Isten segítségét kérte. Íme: 

„De fájlalom, Istenem, hogy nem emlékszem, vajon szerettelek-e, ámbár tu-
dom, hogy naponként imádkoztam, reggel és este. Egyedül te tudod tehát, hogy 
milyen voltam. Örvendek, ha volt bennem valami tenéked kedves, és fáj, ha va-
lamiben veled ellenkeztem, vagy ellenedre tettem.” (In: II. Rákóczi Ferenc: Feje-
zetek a vallomásokból. Válogatta, a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket össze-
állította Benkő Samu. Fordította Domján Elek. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 
1976. 30. old.) 

A már emlegetett imás könyvem bevezetőjében utaltam a vallásos „telített-
ségre”, több vallomásrészletet is közöltem a hitbéli „föltárulkozásról”, köztük 
adatközlőnk megfogalmazását is idéztük. Itt csak egy mondat: „Mikor szántot-
tak, vetettek, fát ültettek, kapáltak, mindenre összefogták a kezeket, és úgy kérték 
a jó Istent, hogy segítsen” (23. old.). 

 
2. 

Megláthattam a Holdat 
(Esti ima) 

 

Édes drága jó Istenem, 
Legyen áldott szent neved, 
Hogy megláthattam 
A Holdat. 
Te teremtetted, 
Hogy éjjel világítson, 
 S a millió csillag is 
Világítson éjjel, 
Enyhítsék az éjszaka 
Sötétségét. 
Ezért hálás lehet 
Minden ember 
A te nagy művedért. 
Köszönet érte 
Mennyei jó atyám, ámmen. 
 

(2010. február 10.) 
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„Eszembe jutott, hogy édesapám annak idején az egyik esti imában a Holdat 
is emlegette. Ilyenformán mondta el, ahogy én most eléadtam. A Hold tényleg 
enyhíti az éjszakai sötétséget, nélküle vaksötétek lennének az éjszakák.” 

A hold (Hold) sötétséget elűző szerepét már az ókori Mezopotámiában felis-
merték. Íme kis részlet a Dicsérő ének Szinhez, könyörgéssel című himnuszból (Szin a 
Holdisten): 

 

„Dicsőség néked, Szin! 
Bolyongó fáklyafény a magas égen, 
dicsőség néked! 
Szin, havonként újra-felfénylő, 
ég és föld világosítója, 
dicsőség néked! 
Világosságot gyújtasz 
a sötétben vaksi, gyönge szemű emberfiának, 
vándorló feketefejűek 
éjszakai útjára hinted sugárodat, 
dicsőség néked!...” 

  

In: Gilgames. Agyagtáblák üzenete. Ékírásos akkád versek. Fordította Rákos 
Sándor. Válogatta és a jegyzeteket írta Komoróczi Géza. Kriterion Könyvkiadó, 
Bukarest 1986. 165. old.  

Itt tanúi vagyunk annak, hogy a himnuszköltészet és a népi imák egyes motí-
vumai — évezredeket is átívelve — összejátszottak/játszanak, pompásan egy-
másra találnak. 

Nem érdektelen — talán — az általunk már bemutatott, Holdhoz kapcsolódó 
látomást is újraközölnünk. A prózaszöveget a 86 éves kibédi Mátyus Mihályné 
Orbán Erzsébet mondta el, beépült az Őseink turulmadara. Székely népmondák a 
Kis-Küküllő mentéről. V. (Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely 
2010) című kötetünkbe. A 27. oldalon olvasható: 

 
Az Úr Jézus a holdban 

 

Mondjam el, hogy mikor a kollektívek (kollektív gazdaságok) számolódtak fel, 
én ezt tudtam előre. Égi jelből tudtam. Ha hiszi, ha nem, ez volt: Minya, a fér-
jem, le volt feküve, aludt. Én kiléptem az udvarra, felnéztem az égre. A Hold 
nagy volt, még most is előttem van a képe. S a Holdban megjelent az Úr Jézus, 
korona volt a fején. A két keze össze volt téve, imádkozott. Elgondoltam: 

— Drága Jézusom, mi következik most? 
Reggel mondtam Minyának, hogy mit láttam. 
— Valami változás lesz — mondta Minya. 
Hát be is következett a kollektívek megszűnése. 
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3. 
Ép elmével imádhassalak 

(Reggeli ima) 
 

Drága jó Atyám,  
Nagyon szépen köszönöm, 
Hogy az éjszaka sötétségében 
Vigyáztál rám, 
Megőriztél, 
Hogy ép elmével imádhassalak 
Tégedet.  
Mert ha nem Istené, 
Akkor az ördögé az ember. 
Segíts meg,  
Istenem, 
Hogy a mai napon is 
Hálás szívvel lehessek irántad, 
Mert csak te tudsz rajtam 
Segíteni. 
Adj erőt a munkához, 
A napi feladatok elvégzéséhez. 
Segíts rajtunk,  
Istenem, ámmen. 
 

(2010. február 10.) 
 
„Én minden reggel imádkozom. Megköszönöm az Istennek, hogy átsegített a 

sötét éjen. Így kezdem a napot.” 
 

Seprődi József imája több mint meglepetés, ugyanis magunk a már említett imás 
könyvünkben úgy fogalmaztunk, hogy az esti imákhoz viszonyítva a reggeli imák száma 
jóval kevesebb. Talán a gyűjtés „megsokszorozásával” javítani lehet ezen az állapoton. 

 
4. 

Légy velünk a mai napon is 
(Reggeli ima) 

 

Hatalmas Isten, 
Légy velünk a mai napon is, 
Ha betegség, 
Ha szerencsétlenség, 
Akármilyen próba jönne, 
Istentől ne térjünk el se jobbra, 
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Se balra, 
Bízzunk benne, 
Mert ő teremtette az eget 
S a földet, 
S az övé minden hatalom. 
Segíts meg  
A mai napon is, ámmen. 
 

(2012. március 10.) 
 

 „Deák Tamás bátyámmal az orosz bejövetel (1944) után állandóan tartottuk a 
kapcsolatot. Ő segített ki minden bajból. Tamás bátyám nagyon bízott az Isten-
ben. Ő mondta: 

— Mikor jön fel reggel a Nap, mindenki nézzen kelet felé, és mondja az imát. 
Tudom, hogy nagyapám, nagyanyám, a szüleim is letérdepeltek a földre, s úgy 

imádkoztak.” 
 

Mostani imás összeállításunkat 2012. március 10-én bemutattuk az adatközlőnek, 
tehát véglegesíteni akartuk az anyagot. Munka közben mondta el Seprődi József  az új 
imát, ekkor hangzott el a 7. Segélj meg a holnapi napon című is (lásd ott). 

 
5. 

Áldd meg, Nap, a munkámat 
(Ima a felkelő Naphoz) 

 

Szerető mennyei édes Atyám, 
Édes Jézusom! 
A jó Istennek legyen áldott 
Szent neve, 
Hogy felvirrasztott a mai nap 
Reggelére, 
És megláthattam 
A szép felkelő Napot. 
A felkelt Nap alatt 
Sok minden megtörténhetik. 
Nap, 
A te kezedben van az életem, 
A sorsom,  
A jelenem, 
A jövőm. 
Te áldd meg, Nap, a munkámat, 
Nálad nélkül még percig  
Sem élhetek. 
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A te napsugaraid növelik 
A füvet, 
 A fákat, 
A búzát,  
A törökbúzát, 
Minden terményt. 
A te napsugaraid éltetik 
Az állatvilágot. 
Drága Nap, adjad, hogy ne csak én, 
Hanem a házam népe is 
Higgyen benned, 
Bízzon benned. 
Nélküled minden lélek elpusztulna. 
Adj a mai napra lelki erőt, 
Testi erőt, 
Szent lelket, 
Mert akkor tied lesz a hála, 
Dicséret, 
Dicsőség, ámmen. 
 

(2010. március 8.) 
 

 „Ezt az imát is édesapám mondogatta reggel. Elsorolta benne, mennyi min-
dent köszön az emberiség a Napnak. Mert Nap nélkül minden elpusztulna, em-
ber, állat, az egész természet. A felkelt Nap alatt támad fel az élet. 

(Jóska bátyám, ki teremtette a Napot?) 
A Napot, a Holdat, a földet a hatalmas Isten teremtette, a mennyei édes 

Atyánk. Az örökkévaló Isten.” 
 

Seprődi József imaszövegében kettős képzet figyelhető meg. Egyrészt köszö-
net, áldásmondás a „mennyei édes Atyának,” az „édes Jézusnak”, hogy elhozta 
az új reggelt, s a reggellel együtt elhozta „a szép felkelő Napot.” Másodrenden 
pedig — ezúttal a Naphoz fordulva —, áldáskérés a munkára, könyörgés, hogy a 
Nap adjon „a mai napra lelki erőt, / Testi erőt, / Szent lelket.” Tehát a Nap is 
Istenként él az emberi emlékezetben. Joggal állíthatjuk, hogy itt — minden bi-
zonnyal — az ősi napimádás maradékaival szembesülünk. 

A több istent imádó ókori népek a Napot himnuszok egész sorában dicsőítet-
ték. A már emlegetett Gilgames könyvben olvasható Himnusz a Naphoz című ak-
kád szöveg, amelynek érdemes idéznünk az indító sorait (145. old.): 

 
Mi Urunk, aki eloszlatod a sötétséget 
és megvilágosítod az ember arcát, 
kegyelmes isten vagy te: 
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fölegyenesíted a meghajoltat, 
véded a gyöngét — 
a föld fiai mindenütt a te fénylő orcádra tekintenek!... 

 

Imás könyvünkben, 79. imaként, két szövegváltozatot közöltünk, amellyel a 
vaknapot gyógyították (vaknap = akinek „a fejibe nyugszik le a Nap”. Íme a gyó-
gyítás módja: „Reggel, mielőtt a Nap felkelne, merít a kútból vizet, s beletőti (be-
letölti) egy tálba. A beteg úgy hajol le, amerünnön a Nap fel kell jöjjön. S a két 
kezivel fonákul veszi a tálból a vizet. Azt mondja: 

 

Vaknap, 
Bújj ki a fejemből, 
Mer jő fel az áldott Nap, 
És ne kapjon benne! 
Eztet kilencszer kell elmondani. 
S el kell mondani az Üdvözlégy Máriát.” 

 

A Napba nézés, a Napnézések, a napkelte-nézés szokásának gazdag tárháza 
található meg Daczó Árpád (P. Lukács OFM): Csíksomlyó ragyogása című könyvé-
ben, amely a Pallas-Akadémia Könyvkiadó gondozásában jelent meg 2010-ben 
Csíkszeredában. A szerző így összegezett a 64. oldalon: 

 „…népünknek valami ősi öröksége volt a napba nézés, amiből még napjaink-
ban is kiolvasható a divinitás, vagyis az istenség előtti hódolat. 

Miért nézte ősünk a napot? Mert benne, általa és vele az Istenével találkozott. Mert az 
ember találkozni akar Istenével. A kereszténységben az Egy Igaz Istennel.” 

 

Muszáj idéznünk Józsa András: Az ősmagyar vallás emlékei a Székelyföldön (2011) 
című könyvéből is, amelyben a szerző frappánsan, világosan foglalta össze az 
ókori népek Nap- és Holdimádatát: „A kereszténység előtti évezredekben élt né-
pek egymásra ható, egymástól átöröklött hiedelemvilágában mindig kiemelt sze-
repe volt a Nap és a Hold istenként való tiszteletének. 

A sumér panteon 3600 istenséget tartalmazott. A természet minden elemének, 
emberi foglalkozásnak, tulajdonságnak, szerszámnak, helységnek stb. megvolt a ma-
ga istene. Az istenek hatalmas seregéből a már említett főisteneken kívül kiemelt 
tisztelet járt Utunak, a Nap, és Nannának, a Hold istenének is” (13-14. old.). 

 
6. 

Légy áldott, te Nap 
(Ima a Naphoz) 

 
Gyermek voltam még, 
Nagyanyám, 
Nagyapám reggel 
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Szembefordultak a Nappal, 
S imádkoztak. 
Édes jó Istenem, 
Legyen áldott szent neved, 
Hogy nem hagytál sötétségben, 
Felhoztad a drága Napvilágot. 
Drága jó Istenem, 
Őrizz meg a mai napon 
Égiháborútól, 
Tűztől, 
Veszedelemtől, 
Mindenféle szerencsétlenségtől. 
A Napnak köszönjük, 
Hogy van gabona, 
Vannak állataink, 
Vannak viruló erdőink, 
Mezőink,  
Ligeteink. 
Légy áldott, 
Te Nap, 
Ezt kívánom teljes szívemből, ámmen. 
 

(2011. február 25.) 
 

„(Jóska bátyám, te esztendeje-forma elmondtad nekem az Áldd meg, Nap, a 
munkámat című imát. El tudnád-e még egyszer mondani?) 

Elmondom szívesen, a szüleimtől tanultam, édesapámtól, szinte látom most 
is, ahogy nagyapám, nagyanyám mentek ki az udvarra, s elfordultak kelet felé, 
hogy köszöntsék a felkelő Napot.” 

  
Az új szöveg egyik legfőbb újdonsága épp a nagyapára, nagyanyára való hivat-

kozás. Adatközlőnk kezdő motívumként „hasznosította” az egykori emléket, 
odaszervesítette a tulajdonképpeni ima szüzséjéhez. Az új variáns nyelvezetében-
stílusában is teljesen önálló megvalósítás, jó alapul szolgál a tüzetesebb filológiai 
összehasonlításra. Igazolja — ismételten — Seprődi József bátyánk kiváló rög-
tönző-képességét. 

 
7. 

Segélj meg a holnapi napon 
(Jóslás a Nap színéből) 

 

A régi öregek a Nap színéből jósoltak. Ha a Nap erősen sütött, égetett s na-
gyon fényes volt, akkor azt mondták, hogy másnap jégeső lesz. 
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Úgyszintén ha estefelé a Nap felhőben szállt le nyugovóra, akkor azt tartották, 
hogy a holnapi nap rossz nap lesz, nagyon rossz lesz. Imádkozni kellett. 

 

Édes drága jó Istenem, 
Segélj meg a holnapi napon, 
Őrözz meg a jégesőtől, 
Adj erőt, hogy kibírhassuk 
A rossz másnapot. 
Adj nekünk holnapra 
Lelki erőt, 
Szent lelket, ámmen. 
 

(2012. március 10.) 
 
A Nap színéből való jóslás az egész kárpát-medencei magyarság körében is-

mert volt. További adatokat Daczó Árpád idézett könyvében találhat az olvasó 
(lásd a 5. számú imánk jegyzeteit is). 
 

8. 
Áldd meg a könyörgésemet 
(Ima a kártékony vadak ellen) 

 
Drága jó Atyám, 
Édes Istenem! 
Ültettem diófát, 
Sokat, 
Most jelenleg is van  
Vagy tizennyolc darab. 
Nyolcvanegy éves vagyok, 
De ilyent nem értem sohasem: 
Jöttek a medvék, 
Ellepték a gyümölcsöskertet,  
Ott tanyászkodnak, 
Összetörték, 
Összerongálták a fákat. 
Jelentettem a Tanácsnak, 
Hiába, nincsen mentség. 
Drága jó Atyám, 
Segélj meg, 
Űzd el a medvéket a havasra, 
Ne a gyümölcsösben tanyászkodjanak. 
Tavaly kilenc zsák diót szedtem, 
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Most lett volna tizennyolc is, 
De oda se mertem menni, 
Mert megettek volna a medvék.  
Uram, segélj, 
Őrizz meg a vadállatoktól,  
Hogy Kibéden esmég virágozzék 
A gyümölcsfa,  
Barackfa, szőlőfa. 
Áldd meg drága Jézusom, 
Édes Istenem, 
A könyörgésemet, ámmen. 
 

(2007. december 29.) 
 

„Belőlem az váltotta ki ezt az imát, hogy kétféle vad van: van kétlábú is, van 
négylábú is. A legtöbb kárt a kártékony vadak okozzák. Az egyik évben Bede 
völgyében lett volna vagy hatvan véka dióm, én nem tudtam odamenni, kiküld-
tem Dósa G. Lajost. Azt mondta, mikor hazajött: 

— Jóska bácsi, a diófákat teljesen tönkretették a medvék.” 
 

Az ima rögzítésének napján Jóska bátyám így fogadott: „Emlékszel, az utóbbi 
időben neked is tudtam adni a sok dióból, de az idén a semmivel maradtam.” 

Tudom, láttam, olvastam az ősszel írt panaszlevelet, amely a felsőbb szervek-
nek szólt, de nem volt foganatja. Pedig adatközlőnk községszinten fogalmazott. 
Érdekes a következő gondolatmenet: az imamondó áldást kér Istentől a könyör-
gésre. Ritkaszép megoldás. 

 
9. 

Mindent összetörtek a vadak 
(Ima kártékony vadak ellen) 

 

Drága jó Istenem, 
Hozzád könyörgünk, 
Mert Istennel nagyon szép az élet. 
A kártékony vadak mindent elpusztítnak, 
Ezt a csapást, édes Istenem, 
Csak te tudod helyrehozni. 
Régebb Kibéden 
Még az erdők köze is be volt ültetve 
Gyümölcsfákkal, 
A falu népe nem kellett 
Vándorbotot vegyen. 
Most a faluban alig van hatvan tehén. 
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Régebb libacsorda, 
Ménes, bihalcsorda, 
Disznócsorda volt, 
S még két olajprés is, 
Még négy malom is, 
Most koldusok vagyunk. 
Édes drága jó Istenem, 
Könyörülj rajtunk, 
Mert nincsen olyan veszteség,    
Hogy azt te    
Ki ne tudnád pótolni. 
Hallgasd meg panaszunkat, ámmen. 
 

(2010. december 20.) 
 

„Na, hát mennyi ideje, hogy elmondtam a vadak ellen való imát? 
(Három éve) 
Na, kérlek szépen, tanár úr, most még vigasztalanabb a helyzet. A medvék 

mellett a vaddisznók is garázdálkodnak, nemcsak a vetéseket, de a kaszálókat, le-
gelőket is összetúrják, használhatatlanná teszik.” 

 

Seprődi József vallásosságának gyönyörű kifejeződése látható az indító sorok-
ban: „Drága jó Istenem, / Hozzád könyörgünk, / Mert Istennel nagyon szép az 
élet.” Az ima tulajdonképpeni magvát az egykori gazdag Kibéd megidézése al-
kotja, a jelen állapotát pedig így érzékelteti: „Most koldusok vagyunk.” A „szem-
beállítás” bizonyos fokú feszültséget kölcsönöz a soroknak, és jövőtlenséget su-
gároz. Itt már csak az Istenhez szóló fohász, az ima segíthet. 

 
10. 

Köszönjük jóságodat 
(Ima új ház építésekor) 

 

Régebb, mikor új házat építettek, s következett a födés, hoztak egy szép cso-
kor virágot. Azt a virágot feltették a háznak a tetejére. Akkor voltak értelmes 
emberek, s mikor asztalhoz ültek, az egyik felállott, s szépen imádkozott: 

 

A drága jó Istennek 
Legyen áldott szent neve, 
Hogy befödhettük ezt a házat, 
Tető alá hozhattuk. 
Köszönjük, 
Hogy eddig nem történt 
Senkinek semmi baja, 
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Senki sem sérült. 
Édes jó Istenem, 
Őrizd meg ezt a házat 
Tűztől, 
Víztől, 
Égiháborútól, 
Mindenféle rossztól. 
S adj továbbra is erőt, 
Hogy a ház egészen elkészülhessen. 
Adjál békességet, 
Lelki csendességet, 
Szeretetet. 
Kívánjuk, 
Hogy ez a házaspár, 
Aki építette a házat, 
Hosszú életen át élvezhesse. 
Őrizd meg őket betegségtől, 
Szerencsétlenségtől. 
Ha ebben a házban Isten lakik, 
Akkor szükség sohasem lesz, 
Még a halál is elkerüli. 
Isten kezében van  
Mindenféle lélek. 
Köszönjük jóságodat, 
Istenem, ámmen. 
 

(2010. február 8.) 
 

„Régebb is építkeztek az emberek, igaz, kisebb házakat építettek, nem palotá-
kat. Fiatal koromban megfigyeltem, hogy az akkori öreg emberek miként imád-
koztak Istenhez. Új ház födésekor, új ház felszentelésekor én is többször mond-
tam imát. Ezek az imák sokszor kérésre jöttek elő.” 

 

Közölt szövegünk jó példa arra, hogy az imamondó milyen elemekből, milyen 
motívumokból építkezik. Jól elkülöníthetőek benne a következő részek: hála-
mondás, köszönet, könyörgés (a legterjedelmesebb rész), jókívánság, könyörgés 
másodszor, köszönet befejezéskor. Ezeknek az „elemeknek” az összekapcsolása 
valójában — mai szóhasználattal — társítás, amely végül is teljes értékű szöveget 
eredményez. 

Egyes motívumok már 250-300 évvel ezelőtt keletkezett imákban is elő-
fordulnak. Magunk itt Bethlen Kata (1700–1759) Önéletrajzára hivatkozunk: a vá-
lasztott részlet templomépítésről szól, íme: 
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„Kedveljed hát a Jézusnak véréért az én szívemnek indulatját, kedveljed annak 
drága voltáért ez házat, melyet én tenéked készítettem. Uram, ez a ház a te há-
zad, ez a nép a te néped, lakozzál hát mindörökké ez házban és ezen helyben 
(…) Lakozzék a te dicsőséged mindörökké, ezen helyben, hogy azok is, akik még 
eddig tégedet meg nem esmértenek, jöjjenek bé a te híveid társaságokba (…) 
Mert bizony az Úr lakozik ez helyben.” 

Bethlen Kata önéletírása. In: Magyar emlékírók. 16-18. század. A válogatás, a szö-
veggondozás és a jegyzetek Bitskey István munkája. Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Budapest, 1982. 846-847. old. 
 

11. 
Istennel örökké lehet beszélni 

(Hála a szülőknek) 
 

Szerető mennyei Atyám, 
Édes Jézus! 
Nekem olyan szüleim voltak, 
Akik már gyermekkoromban 
Azt mondták: 
— Az Istennel örökké lehet 
Beszélni, 
Ő meghallgat tégedet. 
Én már három éves koromban 
Mobiloztam 
A hatalmas Istennel 
S a drága Jézussal. 
De meg is segítettek 
Egész életemben. 
Már nyolcvannégy éves vagyok, 
De nem cserélném el magamot 
Senkivel. 
Hála érte drága jó Atyám, ámmen. 
 

(2010. február 8.) 
 

„Én nagyon szerettem a szüleimet. Ugyi, azt mondja a Biblia is: tiszteld 
anyádot és apádot is, hogy hosszú életet élj ezen a földön, amit az Úr, a te Iste-
ned ád tenéked. Én a hosszú életemet annak tulajdonítom, hogy nagyon megbe-
csültem édesapámot is, édesanyámot is. Ők meghaltak, de az irántuk való szere-
tet nem halt ki belőlem ma sem. A szüleimnek azt köszönöm, hogy életet adtak 
nekem, vállaltak engemet. Minden szülőt áldjon meg a jó Isten, aki úgy neveli a 
gyermekét, hogy Istenben bízzon.” 
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Ez az imaszöveg is Seprődi József vallásosságának szép megnyilatkozása. 
Egész életét abban a tudatban töltötte, hogy „Istennel örökké lehet beszélni.” A 
hároméves korra való utalás, az Istennel való korai „mobilozás” utal arra, hogy a 
szülők már akkoriban az Isten iránti szeretetre nevelték, már akkor megtanították 
imádkozni. A hit egész életre szóló lelki biztonságot jelentett a számára. A 
„mobiloztam” szó szemléletesen igazolja, hogy a modern kor szakszókincse mi-
ként vonul be az imamondók nyelvi készletébe is. 

 
12. 

Elmentem a beteg barátomhoz 
(Ima az életben maradásért) 

 
Elmentem a beteg barátomhoz, 
Meglátogattam, 
Nagyon beteg. 
Letérdepeltem az ágya mellé, 
S imádkoztam: 
Hatalmas Isten, 
Mennynek, földnek teremtője, 
Hűséges gondviselője,  
Drága Jézusunk! 
Az orvosok nem tudnak segíteni, 
Légy te, Istenem, a segítője, 
Légy a megmentője, 
Hiszen harminc évig együtt voltunk, 
Együtt dolgoztunk, 
Jobban bírta magát, 
Mint én. 
Most ide került, 
Szenved, 
De van még élet benne. 
Segíts rajta, 
Hatalmas Isten,  
Segíts rajta, 
Drága Jézusunk. 

(Ahogy ezt elmondtam, megszólalt a beteg, kezdett beszélni. Én imádkoztam 
tovább): 

Hála az Úr Jézusnak, 
Megjött a szava, 
Segíts rajta, 
Hatalmas Isten.  
Én holnap is eljövök ide, 
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Foglalkozom véle, 
Imádkozni fogok 
A lelke üdvéért, ámmen. 
 

(2011. augusztus 10.) 
 

 „Ezt az imát Kovács Lacinak mondtam el nemrég, agyvérzést kapott, súlyos 
beteg. Amikor Laci megesküdött a feleségével, akkor kezdtek ők is járni a gyüle-
kezetbe. Kibéden a gyülekezet egy darabig ott volt, ahol Barabás Olgáék laktak, 
azután ott volt, ahol lakik most Deák Lajos. Én kereszteltem Laciéknak a ke-
resztleányomat, ők megkeresztelték a fiamot. Komások vagyunk. Aztán utána 
együtt is dolgoztunk, együtt is imádkoztunk, s adja a jó Isten, hogy együtt még 
találkozzunk. Adjon a betegnek az Isten lelkierőt, testi erőt, legyen jobban.” 

 

Az adatközlő által emlegetett gyülekezet az úgynevezett bibliakört, biblia-
magyarázó összejövetelt jelenti. A már idézett imás könyvünkben ezt írtuk: 
„Imák, legendaénekek közösségi terjesztésére is van kibédi adatunk. A még gyer-
mek Seprődi József (…) a Kiindultam Sodomából, illetve a Bátran menyünk Kánaán fe-
lé című két vallásos éneket a bibliakörben tanulta. Tudni véli, hogy mindkét szö-
veg »szerzője« a földműveléssel foglalkozó Dósa (Poros) Lajos volt.” 

Érdekességként említjük meg, hogy Dósa (Poros) Lajos testvérbátyja volt 
Bartók Béla legelső népi énekesének, a már híressé vált Dósa Lidinek. 

Maga a szöveg ismételten árulkodik Seprődi József kitűnő rögtönző készségé-
ről. Míg imádkozott, a beteg pár percre „föleszmélt”, s az imamondó ezt is bele-
foglalta — azonnal — Istenhez szóló fohászába. 

 
13. 

Jézusban bízva ezt kiáltom 
(Ima Ráduly János tanár úrért) 

 

Hatalmas Isten, 
Mennynek, földnek Teremtője, 
Nem tudok neked elég hálát adni, 
Hogy Kibédre rendelted 
Ősz Jánost, 
Azután Seprődi Jánost, 
Most pedig Ráduly Jánost, 
Aki összeszedte a népi tudományt, 
A sok mesét és balladát. 
Családunk nem tudja megköszönni, 
Hogy mindent megtett 
Az In Memoriam Seprődi János 
Emléktábláért. 
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Adj neki, Istenem, lelki erőt, 
Áldd meg mind a két kezeddel, 
Légy neki továbbra is útmutatója, 
Ha én nem leszek is. 
És ő bízzon milliárd százalékban 
Az Istenben, 
Jézusban, 
Mert ha Isten vele, 
Akkor vajon kicsoda lesz ellene? 
Rajtunk nem segít sem kelet, 
Sem nyugat, 
Csak egyedül a hatalmas Isten. 
Ha Kibéd népe Istenhez kiált, 
Isten őfelsége 
Megvédi a falut bajtól, 
Betegségtől,  
Sátán hatalmától.  
Jézusban bízva 
Ezt kiáltom, ámmen. 
 

(2011. augusztus 10.) 
 

„Jó, hogy felvetted hangszalagra a neked s a rólad szóló imát is, maradjon 
meg az utókornak. Tudod jól, hogy az egész családunk tisztel téged, becsül té-
ged.” 

 

Elsőként az imaszöveg keletkezéstörténetét kell „elbeszélnem”. 2011. augusz-
tus 10-én Jóska bátyám lakásán rögzítettem az Elmentem a beteg barátomhoz című 
imát (lásd előző szöveget). Dolgunk végeztével indultam haza, s a házigazda kikí-
sért a kapuig. Szokás szerint ott is beszélgettünk, s adott pillanatban adatközlőnk 
„elszólta” magát: „Te tanárt úr, én érted is imádkozom, s kérem az Istent, hogy 
legyen a segítségedre.” 

Nyilván, visszamentem a pincelakásba, s így került „tollhegyre”, pontosabban: 
hangszalagra a szöveg. 

Az ima elején emlegetett három János (magamat is beleértve) sokat tett Kibéd 
néphagyományának a megmentéséért. Ősz János (1863–1941) főleg népmeséket 
gyűjtött, Seprődi János — utaltunk rá — a község népzenekincsét tanul-
mányozta, magam pedig negyvennél több önálló kötetben népszerűsítettem a 
helység folklórkincsét. 

Az említett In Memoriam Seprődi János nem más, mint a Seprődi-ház falán 
levő emléktáblának a felirata. Annak idején kemény harc eredményeképpen ke-
rülhetett a mai helyére. 
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Az ima többi része — motivisztikai szempontból — már ismerősebb. Más 
imákban is vissza-visszatérő elemekkel szembesülünk, de egybekapcsolásuk 
módja egyedi alkotásokat eredményez. 

Volt-e, akadt-e a múltban ehhez hasonló „élethelyzet”, hogy élő személyről 
ima szülessen? Nagyon sok. Itt csak egyetlen példával hozakodunk elő. Jagamas 
János: A szőlőhegy kincse címmel visszaemlékező írást közölt Kodály Zoltánról 
(Igaz Szó, 1982. december). Íme a vonatkozó adalék: 

„Legnagyobb sajnálatomra az 1942-43-as tanév második felében lemaradtam 
Kodály óráiról (…) De májusban, amikor Kodály Kolozsvárra látogatott (…) a 
Háry János előadása végeztével odaálltam a Kodályra várakozók közé (…) Két 
autogramot kértem. Egyiket sógorom noteszébe, másikat egy jegyszedő néni 
imakönyvébe, aki engem kért meg arra, hogy Kodály aláírását szerezzem meg 
neki, és azért szeretné, hogy ez imakönyvébe kerüljön, mert a nagy embert min-
dennapi imájába akarja foglalni.”  

Lám, az egyszerű nép mennyire fölnézett Kodály Zoltánra! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Molnos Zoltán: Harag


