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Az 1941-42-es, majd az 1942-43-as iskolai tanévben első illetve második elemi iskolás 
voltam. Ekkor a nagyszüleimtől jártam iskolába, mert onnan pár száz méterre voltak az 
iskolák. 

Anyai dédnagyszüleim és nagyszüleim egy háztartásban éltek, de külön helyiségekben. 
Mivel a nagyszülők mindannyian vallásosak voltak, így minden nap imádkoztunk: reggel 
rövidebbet, este hosszabbat. Ekkor tanultam meg az akkori kor imáit. A dédnagymamám, 
Juracsek Mátyásné Antal Katalin 1862-ben született és 1950-ben halt meg. A nagymamám, 
Juracsek Mihályné Veréb Krisztina pedig 1888-ban született és 1956-ban halt meg. 
Mindkettőjüket jól ismertem.  

Az édesanyámék hárman voltak testvérek: lányok, majd asszonyok. Édesanyám fiatalabb 
húga 1920-ban született. Korán férjhez ment, majd 1936-ban és 1938-ban két kislánya 
született. Ezek a kislányok 1946-ban árvák maradtak. Ekkor az egyik kislány 10 éves, a másik 
8 éves volt.  

A nagyszülők úgy határoztak, hogy a két kislányt nem adják árvaházba, hanem felnevelik 
őket. Így is történt. Velük szaporodott ott a család létszáma. Mivel az árva kislányok ott 
nevelkedtek a nagyszülői háznál, mi úgy éreztük, mintha édes testvérek volnánk, de nem csak 
akkor, hanem a mai napig is így vagyunk egymással.  

A nagyszüleinknek hat unokájuk volt: öt lány és egy fiú, és mindannyian nagyon 
szerettünk ott lenni. Egyszerre nem aludhattunk ott mindannyian, mert ha összejöttünk, nagy 
volt a gyerekzsivaj. Sokszor elég volt, ha csak egymásra néztünk, már nevettünk is. Az 
imádkozás úgy történt, hogy aki ott volt, mindenki mondta egyszerre az imát. Így könnyebb is 
volt megtanulni, mert ha valamelyikünk megakadt az imamondásban, a többiek folyamatosan 
mondták, már újra be is tudtunk kapcsolódni, így zökkenő nélkül ment minden tovább. 

Rövid imákat mondtunk, de több fajtát, volt könyörgés, esti ima, hálaadás, halottainkért 
stb. Este az imádkozást így fejeztük be: ”Adjon Isten jó éjszakát!”. Ezt mindenkinek külön-
külön mondtuk, aki ott volt a közös imádkozásban a családi rangja szerint (nagyapának, 
nagyanyának), vagy nevét mondva (Mancikának, Katókának) és így tovább a legidősebbtől a 
legfiatalabbig.  

A hat unoka közül -hála Istennek- még négyen élünk nők. Szoktam kérdezni őket, ha 
valamelyik régi imából egy-két szó vagy sor kiesett az emlékezetemből, hogy pontosítsunk. 
Azok a gyerekkori, fiatalkori együttlétek, közös imák felejthetetlenek számomra. Ilyen sok év 
után visszagondolva is szép volt! 
 
Az imák, melyeket akkor imádkoztunk: 
Ánafa letelepedett 
Én lefekszem én ágyamba 
Én Istenem, jó Istenem 
Oltalmad alá futunk 
Szűz szülője Istennek. 
 
Ánafa letelepedett 
 



Ánafa letelepedett 
Ánafa szülte ágát, 
Ága szülte bimbóját. 
Bimbója szülte virágját, 
Virágja szülte Szent Annát. 
Szent Anna szülte Máriát. 
Mária szülte Jézusát. Amen. 
 
Esti ima 
 
Én lefekszem én ágyamba, 
Mint Úr Jézus koporsóba. 
Mellém teszem két karomat, 
Miseégő két gyertyámat. 
Kerüld köröszt házamat, 
Őrizd angyal lelkemet. 
Egyik őrizz éjfélig, 
A másik virradtig, 
A harmadik halálom órájáig.  
 
Kakasok szólának, 
Máriát kiáltnak. 
Kelj föl szép Szűz Mária, 
Szent fiadat itt viszik, 
Golgotára kísértik. 
Út közben korbáccsal verik. 
Fakeresztre szögelik, 
Krisztusunknak vére hullik. 
 
Köré gyűlnek az angyalok, 
Azt cintányérba fölszedik, 
Mária elé viszik. 
Szűz Mária ezt látva 
Azt mondja Ő, azt vallja,  
Aki ezt napjába elmondja, 
A hét halálos bűntől megmenekszik. Amen. 
 
Esti ima 
 
Én Istenem, jó Istenem, 
Becsukódik már a szemem,  
De a tied nyitva Atyám,  
Amíg alszok, vigyázz reám. 
Vigyázz kedves szüleimre 



Meg az én jó testvéremre. 
Mikor a nap újra felkel,  
Köszönthessük egymást reggel. Amen. 
 
Könyörgés 
 
Mentsen meg a jó Isten mindnyájunkat  
Árvíztől, tűzvésztől, háborútól,  
Éhínségtől, döghaláltól,  
Mindenféle betegségtől, 
Minden veszedelemtől. 
Jézusom, neked élek, 
Jézusom, neked halok,  
Jézusom, tied vagyok 
Életemben és halálomban. Amen 
 
Szűz szülője  
 
Szűz szülője Istennek,  
Engedd, hogy tied legyek. 
Tied élet- s halálban, 
Tied jó- és balsorsban, 
Tied küzdve, szenvedve,  
Tied most és örökre. 
Szűz szülője Istennek,  
Engedd, hogy tied legyek. Amen 
 
Oltalmad alá futunk 
 
Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja. 
Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, 
Hanem oltalmazz meg minket mindenkoron,  
Dicsőséges és áldott Szűz.  
Mi asszonyunk, mi közbenjárónk,  
Mi szószólónk, 
Engeszteld meg nekünk Fiad,  
Ajánlj minket szent Fiadnak, 
Mutass be minket szent Fiadnak. Amen 


