
|é zus vé re a né pi imádságokban

,h arehaikus szinbólunoh í akualo1an ópüllek be a Kereszlre

f€szí té s esemé nasorába |é zust a yilág Közepé k |eszí tetté k he-
lesztre att, í ]h\l 

^dám 
teremkteLL é s huuq\d\tt. yóre ,Adáfu í e-

jé re" hullau, ne7keresztelle, & meq|áltatta a b né t I,6 miután
a Megl)áltó ú re negszabadí tatt a2 eredend  b nta a kereszt

t= az É let F ája) a *ntsé gek f\rrása |esz |az alí vaalai , a bú m. a
sz l óke é s a nellé ]ük társí tatt 7aógqnövónaeft jelké pezift) E
mil,Loaikus té náknak amelaeket a kererzté na szenól í  kónt a
lll. száxadtóI kezdve dalgaztak ki hosszú  ós összetett el törté -

hetük |)ah eEj neqölt is|en vagl! &ereaeti IónU vé ré b l é s testé -

b  cradáIatos növé naek n neft Ezeknek 62 65i e5emé n,]sar1k-
hah é s ké pehneh, melrJehet a fteresztó,lt1 szerz  el veszneh, pd-
rallan sikelüft lesz Európa vallási |olhlórjában.

(Mircea Eliade:
vállási hiedelmek é s eszmé k tófté nete)

A Vé í  í nindenütt az é let hordozóia A Vé r maca aZ é ]et
szólhatnánk a Biblia szava]val A kaldeus monda sze-
rint a Vé r a földdel összekevewe aiándé kozta aZ é letet
a2 é l lé nyeknek

,,A Biblia jóformán csak a ki mlött Vé rrel foglalkozik
(latin ú r Or é rtelemben) amely mindig kapcsolatban
Van az elveszí tett vagy odaadott é lettel , A vé r maga
aZ é let, é s rnjndaz, amj aZ é letre Vonatkozjk, kapcso,
latban Van lstennel, az é ]et egyetlen uráva]." (A Bibli-
kus Teo]óeiai szótáí  Róma, l97ó,, 1,1r szócikke)

\o- tel\" ódj], a l,e"de laion Jelu, \e,e mi rró-
don kölcsönözhet é letet az é ] lé nyeknek, a gaboná-
nak, Valamint a sz l Vessz nek? A Vá]asz megadása
el tt mondiuk el rné e hocy lé zus Kr]sztus az Egek
k]rálya,

AZ é ei kirá]y a földi királyhoz hasonlóan á hitregé k
központi alakia. Mitológiai é rleleí nben ó a világ köz-
pontia, a kózóssé g Vezé re, AZ á]talános mitológiai el-
gondolásokban, periodikus ha]ála é 5 ú iiászületé se mi
ké nt a Világ rben, ugyanú gy az emberi közössé gben is,
az é let gy zelmé t hjrdeti a megsernmisü]é s felett

Az agrárí í tUsokból jól jsmert a m]tikus királyok da-
rabokra té pé se é s szé tszóratásá Í gy hal meg pé ldául
ozirisz é s Dinonú szosz is

A viláft (tündé rek) é s a kí gyó-nók a hazai DráVa,men-
ti horvátok mondáiban hasonló módon vesztik é letü-
kel, mé €pedig azzal a cé llal, hogy megsokszorozzák a
gabonatermé st (a makkot, bú Zát, sz l t), az állatsza-
porulaLot (a serlé seket), a mé Zel  mé hek mé zhoza-
mát, s bitosí tsák a b sé ces halzsákmányt Az aratási
ciklus Vé gé n a tündé reket, illetve azok gyermekeit
szé tté pik mí € a kí eyó-n ket a ve]ük szemben álló f -
h s szekercé ié Vel, a ciklus eleié n - tavaszkor - a Drává
panián led lt í  zí án |arbor ftundi, axis nundi, É letí a, i|-
leí ve viláqí a) feldaí abolják é s a DráVa Vizé be vetik A
ledöntött Világfa a káosz er inek ideiglenes €y zel-
mé t ielenti, de azok feldarabolásáVal a Kozmoszban
helyí e áll a rend
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,,Em]é kezzú nk el szöí  is arra hogy az idé zett szim,
bó]umok tóbbsé ge (a keresztsé g, az É letfa, az É letfá,
val azonosí tott Kereszt, a szentsé gi alapanyagok -
olai, krizma, bor, bú za Krisztus vé ré b l Való eí edez-
teté se) a noí matí v judaizmusban Vagy a ké t Testá,
mentum közti id b l száí mazó apokrifekben is meglé -
V  e€yes ielké peket folytat é s fejleszt tovább. olykor
ezek (pé ldáUl a Vilá€fa, az É ]etfa eseté ben) már az
ú jk korban is használt, a Közel-keleien a sumer kUltú -
ra óta ismeretes ábrázolások

Más esetben pogány eí edet  Vallási szokásokkál
van dolgunk amelyeket a zsidók a cörög,római kor-
ban Vettek át (pé ldául a bor rituális haszná]ata, az
lleL|d ie|.epe " z\ido -nUve.zetoen "lb, S,,á-,lo: ri-
tológjaj ké p, alak é s té rna - amelyeket a kereszté ny
szerz k szí vesen használtak fel é s amelyek a né pszer 
könyvek é s az európai vallási folklóí  kedvenc té mái
köZé  tartoznak - a zsidó apokrifekb l €yökeredzik, A
kereszté ny mitologikus ké pzelet tehát az e€yetemes
Vallásosságra jellemz  rnotí vumokat é s forgatóköny-
veket Vesz át, de ezeket már a bibliai szóvegösszefüg-
gé sben is áté ftelmezté k, AZzal, hogy saiát é rté keIé sé t
is hozzáteszj, a kereszté ny teológia é s mitológiai ké p"
zelet csupán azt a folyámatot Viszi tovább, amely már
Kánaán meghódí tásával kezdeté t Vette,

lé ologlál 1ye \en á,- Tondl-"ln"nl,, 1-og\ 5ldmo.
 si hagyomány a kereszté ny esemé nysorba illeszked-
ve elnyeri a ,.megváltást"

Más archaikus szimbólumok fokozatosan é pü]tek
be a keresztrefeszí té s esemé nysolába, Számtalan le-
genda é s né pdal mesé l a kereszt tövé ben vagy lé zus
sí rján term  Virágokról gyógynövé nyekr ] {Mir,?d
Eliad. 1995 .)

Ezt a modellt lé zus halála é s kiöntött Vé re tovább
gazdagí tia, ugyanis az nemcsak növé nyek, hanem aZ
emberek ú  j jászü]eté shez is elVezet

]é zus Vé ré nek motí vumát csak ké t fé le összegfüg,
€é sben kí vánjuk vizseálni a lovábbiakban, hogy bel le
bú za é s bor terem, illelve virágok n nek,

Bizonyí té kké nt szlové n, hoí vát, sz]ovák, szerb, ma,
gyar (csángó) é s román né pi imákat hí Vunk segí tsé ,
gül jlletve cseh, osztrák adatokra is hivatkozunk,

A Vas megyei szlové n imák né mely motí Vumukat,
egyú ttal teriedelmük nagyságát tekintve elté rhetnek a
többi né pek fohászaitól Egy sor ú iabb é s ú jabb moti
Vumot vonultat fel, hasonlóan a,,káj-hoNát" imádsá-
cokhoz, Í gy többek között, hogy ]é zus Krisztust harminc
ezüstpé nzé ft áruliák el Me€jelennek benne a Megvá]tó
kí nzóeszközej |arma chisti), a töViskoszorÚ, a töVises
szé k, a köté l a töViskorona, de a keresztvivé s, a megkö-
vezé s, a Vessz zé s ostorozás a vaskeszty kkel való Val-
Iátás is. |é zust a zsidók keskeny ú ton hajtiák - amelyen
kaszák é s borotvák n nek -, s szent talpából Vé r saí iad
A leköpdösé s hoNát mí g a nyelvóltögeté s é s á ,jüge-



mutatás" vé lhet en e€yedi szlové n motí Vum, {A,,fü€e- ké pezi Nem Vjzsgáljuk viszont, hocy abból É letfa,
mutogatás" valójában 'Vulva" a hüVelykuij a mutató, vagy templom n  Nos, Krisztus ulasí tására Vé ré nek
é s a közé ps uji közé  szolí tva-ajakiáValbajelhárí tó cé l- három cseppjé t általában sz z Mára fogia fel palást-
ra szolgál, mint általában a genitáIiák.) jába köpönyegé be köté nyé be, terí t be é s elveii

A né pi imádságok kutatói meeá]lapí tiák, hocy a né - (szlové nül: seianie Jezué ove krvi), illetve azt általában
pi imádságok eseté ben olyan rn faiial van dolgünk, angyalok gy itik kehelybe Vagy másfé le edé nybe, é s
amely valójában a kereszté nysé ghez szorosan köt dó felviszik a mennyekbe, Nem té rhetünk ki a Grál,ke,
európai öröksé g |zsildh Mária 1986.1 he]lyel kapcso]atos motÍ Vumokí a, Valamint a Megvál,

Mint már közöltük Vizsgálódásunk ré szé t egyedül tó haláIát követó katasztrófák (földrengé s, a Nap elsö-
csak Krisztus e]vetett Vé ré nek motí vuma - amelyb l lé ledé se, a Hold elhomályosodása, a csillagok földre
bú za, sz l l ke é s/Vagy virág (rózsa é s a liliom) n  - hullása) bekövetkezté re sem

Molitef od maük Jezoóa Imádság Jé zu§ kí nsz€nv€dé selí  l

a kzli, l1a oli\Jitanskan brejgi kleé ea. Óh, Jé zus, az olaií ák heqaé n té rdepelve,

si ta zdiha|ai in prenislavai ,vok mlke sóha]tazal é s kfujaidln l pre qsz

iiaa|qe sa ga prisli spilavat i nasladüvat ,\ zsidók eljöuek lallalni ós találqatták,
ito bi maqa tau bili? ki is lehethe ez?
Té  eden je pra\)o ,,Tau ie ]ahoi ali Peter." Eaaik hahdja: ,,Ez lán1s MglJ Pé ler."
Té  dlügi je pra,Ja: ,,Tau je nej lana§ nei Peter, A ftásik mahdja: ,,Ez nem |án1s, se hem Pé ler,
like glspan lezui Krislu<, ha eft |é xüs Krisztus urunk,
hi ie xa treseli sreberni peinez adani ' akit harhinc ezüst pé nxé rt elárullak."

Té  s0 ga pa í idarge zvezali É s a zsidók megftölözlé k,
pa sa qa gnali da edhe lauske p,té , fuajd eq, keskenu Úl1h hají Ották.
gé  s0 rasle ka'é  ino blifue ahol kaszáh é s b1lot|ák ú  üeh,

ih iegavi sveti stopaji puno karri lsla jú WIa é s az   sxeht talpából sah ]/é rt í alat ki.

í é  sa qa pa qnali d0 saudn,qa É s a bí róhoz hajtották.
í an sa njeg\vi bejli glaht dale slekli, ott í ehé r rüháit le,Jeletté k róla,

lrnaw kr|na na njegola sllelo glavl djali, szenl í ejé re töltisk,r,nál lellek
ha trnlú  stl so qa poí adili tö\Jises szé kbe üItetlé k

Tó ie lez|i v f,ebo krii|: É s |hus felkiáltl.tt az egekbe:

.,jas raj partarpik Ié  n|ke ,lnkább e kí nszenvedé st l)áIaszlon,

kak ena dii§o í  pekel pusti,1 " minthaOa egu lelk€t a pakaLba enqú jek "

Té  so qa pa i idavqe tau zatütili, É s a zsidóh au ezl fueghall|ttlik
pa sa b!)le z\juali. é s jabban mrqkötöltók.

§p1t sa si z niegc] delali, Kiqú nqllták,esú í allák,

í iqe, jezike sa njeni hazali. í ügé t nulattak heki haelvet öllí jttek reli

Z ielünini r'kajci s0 qa ií ipali yaskeszll! \el té pdeslók

korcna trnovl s0 b|le na njeg1\jo s\Jela szenl Í ejóre a l:dviskar|nát er sebben

qlava slisnili. ulaszarí taltáh.

Té  s0 qa pa lnalí  d0 eina wlike v\dé . É s ahhar eq,J naq,J ví zhü haita|ták

luai je \el p0 vodei, ]ózus a |í zen ját,
iidalge pa 50 <li po bni. A zsilók neg bürün menkh.
Te se edek stari i idlv nazai \gleana pa je prav|, Egq öreq zsidó hátrahé zell é s monllta:

,,Ka sho mi tau í iinili. ,Mit í eüünk,
ka kna,Ja v\da za Mni teie?" hoOL) ,)é res ,)í 2 fohlik utánunk?"
Té  pa k etlen i idlv prava: EEjlk zsidó hl1hdta:

,Cuii Li tii z rnenaí  dvei ali t/i rcjti, ,,yálí s l)ólem pár szót
jai Le man oblast rejiiti, hatalnambah áII neqmehleni lcre!1

pa man ablal ,,,m\ri|i," é s hatalmafi van meqölni té qed "

1é  ]e ]ezoi tija biia, 
^m 

lé us csah hallqatalt.
nika nej quta nün 5zóll senmit
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Té  so ga pa zvezali, É ,s ivné t meqkötözté k,
pa sa ga gnali do ednoqa krií a_ ismé t hajtani kezdté k eqq keresztfáiq,
Tan so se zgutavali, ott tanak\dni kezdtek:

,[ií  1e prevelki, |ezoi je premali_ ,,A kereszt nagaln naqa, ]é zus meg tú l kicsi_
é koda bi nan bilau hrií  í kraj sekati, Kár lenne a kereszt uigeit leváqni,
bole nam bou ]ezlia nategnltí ." jobb lesz inkább lé zust arra kinaú itani,"

Té  so ga pa prijale pa s0 qa nategnili. É ,s ismé t meqfoqLdh é s hinaú itlttdk.
Tak, ka so njeglve svete í ile spokale, Úgyhoqq szent inai lerei) szé tpattantah,
i nieqlvi sveti sklepi so se razno ftagüvali. é s szent mederu:fie kitáqult_
Tó so ga pa prijali, É s ismé t meqfogták,
trikrat na zemlau vdarili- háromszor a í öldhöz csaptáh.

Tak ka se neba, zemla strausila, Úgghogq az é q, é s a föld meqremeqett,
zvejzda so doli kapala na svljl maternl zemlau, a csillagok lehulltaft az anqaföIdjükre,
Sunce je potamnelo, a Nap elsöté tült,
Meisec sué tllst pagübl, a Hold elvesztette fé nyé t,
paiine so se pokole, a sziklák megrepedtek,
zidine so se podirale_ a falah led teh.

Elmondta: Borovngák Anna, Szakonyt'alu, Vas megue
ca jtötte: KOzár Muftits Mária Etn1grLÍ iia 1uinih Slavena u Maóarsk}j |a ké sónbiekben: ElSrM) l993, Etnoloqija

Slovencev na Madiarskem (a hé sóbbieftben: ES,ldM) 200l,
Fordí totta: Frankovics Gaörqa |A í Ordí tó í elhasználta a qa it  KOzár Mária í Ordí tását_ 2001_)

Egy másik, a zalai Molnáriban gy jtött apokrif ima- gosan közlik, hogy ]é zus vé re a b nösöknek (a szöveg-
szövegben aZ Istenanya Szent ]ánossal együtt, Jé ZuS ben bí inös emberek, beteq emberek - gre§ni svet, bolen svet
keresé sé re indul, miután hí rt szerez Jé zus keresztre- szerepel) halálukat követ en ú l é letet, a mennyoí ,
feszí té sé r l, ]é zus arra ké ri Máliát, hogy álljon ,,ne- szágban való örömte]i é letet hozza, s emelleti b sé _
hé z keresztfála" alá, s ,fmeld fel a te szent hópenuegedet ges bú za- é s sz ] termé st biztosí t,
Arra három csepp vé r hull. - -" A szent vé rt meg ke1l men- A molnári horvátok archaikus motí vumokban igen
teni, gazdag imádságai azonban más kereszté ny ké pekkel,

Az itt bemutatott archaikus imádságoktól valame- szimbó]umokkal is szoIgálnak, A mennyországról
lyest elté r a Mura menté n é l  tótszentmártoni ima- (/dj), mint z Id ré tr  (zelenikJ szólnak, ahova a feqqveres
szöVeg, Az els  csepp vé rt ugyanis: ,A szé les világon át (lruí nií ?) Szent Pé ter vé lhet en a római ]anus po-
viszed, Hog11 meqw4erd a beteq embereket,.-" (|eno si bu§ gány isten ilyen jelleg  vonásait kölCSónöZVe _ lé lek_
nesla po §irokem Sveiu, Kaj zadobii bolen svst,, , ), a má- Vezet ké nt kí sé ri a meghalt lelkeket a iú lvilági aí any-
sodikból a piros bú za |rumena pí enica), a harmadikból mennyországba. Azlsten pásztlrké nt ielenikmeg,aki a
meg a sz  szem (vinsfta 1agoda) n , Az elmondottak vilá_ bárdnqok (meghalt lelkek)  rz ie.

Haitmo spat! Meniünk aludni!

Haitm} spat, BOqa zvat, Menjünk aludni,Istent hfuni,
Nan hrai, svetli raí , Azon a vé qen van a fé nqes mennyorszáq,
De ovtari ovce paso, Ahol a iuhászoh 1uhokat leqeltetnek,
ovce BOga p1znai1, A juhok az lstent ismerik,
Drugi I'udi ne mrejo. Más emberek nem ismerhetik.
sveti Peter lruí .nik Szent Pé ter a feqqveres,
Ki nas pel'a v zelenik_ Aki minket a zöldbe vezet.

Y zeleniftu koracica, A zdldben van eqq altó,
Pred nom kleii Marila, El tte té pdepel Mária,
Bile ruke pere, Fehé r kueit mossa,
terne joii spira. Fekete szemeit mlssa.
Kií  hodi po nebe, Kereszt jár az é qen.
Marí ja hodi po zem|e, Mária 1ár a földdn.
Tri glase nlse óas, Három szava hallih,
Sveqa Sinha praseia: Fiát ekké pp ké rlelve:

,Daj mu, Sinek, onu ret ,,Add meg, Fí am, azt a szót,
Kai ti BOg \beial_ Amit 1st2n í qé rt né hed.
Boq ti da kluiece, lsten adltt kultslkat,
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Ka1 bu§ pol'e i gore daroval, Melqekkel a mezí t é s a hegget negalándé kozod,
Onl tell raní enl, Sebes testedd.el,

Kej je z neba zvií nleno!" Melq az egeftb  ftiemelkedett!"
D  nam BOg pamlzi. Amen. Segí ts ruinhet, Úristen_ Ámen_

Elmonrlta: Kanizsai Mária, Molnári, Zala meqye
Leieqaezte é s í Ord.í tltta: Frankovi(,s, Dur|

Számunkra teljesen é rthet  mié rt kerül sor ]é zus se- eget (a mennyek kapuját, aitaiát), hasonlóan a szláv
bes |teháí  vlruó testé nek a mez  é s a hegy számára tör, né pek szentjeihez, akik ezt tavasszal teszik, hogy az
té n  ,,á]dozására", azaz átadására. Ily módon biztosí t- é gb i es  é s harmat hulijon a földre,
ható ugyanis a b sé ges termé s, ,,Isten adott kulcso- ]é ZuS kiömlött Vé ré b l vir qok n nek, a Pé cs környé -
kat" közli lakonikusan az imádság- Valójában a kul- ki bosnyák (horvát) apokrif imádságok tanú sága sze,
csok Szent Pé ter kezé be kerü]nek, aki velük nyitja ki az rint,

A magyarországi szerb apokrif imák közlik, hogy Krisztus vé ré b l virágoh n nek,

U svetoi Gori sveta crkva szent Hegyen a szent templom

U Svetoj Gori stleta crkva szenl Heguen a szent templ|m
Miram ograöena, tamjanam okadena Bihessé qgel kerí tve, tömié nnel szentelve,
U svetai crkvi sveti lliia A szent templ\mban szent lllé s
l sveti Pantelila sluí bu pojahu É s szent Pantellan nisé t é nekelnek,
l Dieva Mariiu pazivahu: É s Sz z Máriát hiviák:

,,Ili ii spii, il ii sí i§, ,,Alszol-e, álmodsz-e,
Il ti Hrislí i Baqa na rukama drí i§?" vaqu Krisztus-lstent a kezed,ben tartod-e?"
,,Nit ia spim, nit ja snim, ,New is a]szom, nem is ólmodom,
ve( ja Hrista Boga na rukama drí im." Hanem Kisztus-Istent a kezemben tartam."
lud,e dapadoí e, Hrista i1i |te§e, Rár1nt|ttak a zsidók, Kriztust elvetté h tae.
Na hrst qa razapeí e, Keresztre í eszí tetté k,
Pod nokte mu iavle kucahu, Körme alá szegeket verteh,

Kud iavle hucahu, tud krvca kapaí e, Ahlva szeget vertek, ltt a vé r hicsöppent,
Kud kntca kapaie, tud tv'lefu niuie, Ahova a vé r kicsöppent, ltt viráq ní tt,
Angeli letahu, cv'jeí e brahu, Anqyalok sz lltaft, a viráqlt leszedté k,
Pod v'jencem siahu, A h\szlrú  alatt ragyoqtah,
Pred samoqa Gospoda Baga donesoí e. Maqához az Úristen eIó hozzták.
Cospodin Baq reí e, Mondja az Úrí sten:
Ko ovu molttvu Akí  ezt az imádsáqot
U jutrl i uveie trí  puta í ita, Reqqel é s este llvassa,
]a cu mu biti u plml( Annak é n seqí tsé qé re leszek,

llve mu qr'he lprastit. É s mí nden b né t megblcsátlm

Elmondta: Marklvitu, ]elisaveta, Medina, Tolna megqe
Quí í tijtte: Erdé Iui Zsuzsanna EjSaM I993, Ford,í tottk Frankovics Cqörq1

]é zus KIisztus vé ré b l rózsdk n nek, az angya- A szlovák imádságokban a keresztre feszí tett Jé zus
lok ]eszedik azokat, majd gyönyör  koszorú ba vé ré t Mária (vagy egy zsidó asszony) gy jti össze,
fonják, é s az Úristen elé  viszik - közli egy lóré vi majd kertbe ülteti, s szegf  n  bel le, A szegf vé  vált
szerb né pi ima, Jé zusssal az angyalok felszállnak a mennybe,

,,...Kru z neho hapkala ,,_ _, A vé r az é gba csepeq,
panenka Márila hu zbé rala, Máia ú rasszoru1 összequ í tötte,
sadí la ta hrebí iek, szegf cské be ültette,

le§ to bov sam Sináí ih Boí i, abú óI lett az lsten Fia-
Prileteli and'elova, ÓdarepüIteh az anqaallk,
la ho znali do nebesa,. ." s vé le a mennuehbe szállottak,

Elmandta: Coqolák lstv nné  Zsolnai Anna, Dabas
Qu jtötte:Zsilák Mária 1986. F\rd,í t\tta: Frank,vi(s Cuörqu
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Küldte, özv, Mercel Sánd,ornó_ Ca jtötte: Erdé lai Zsuzsanna 1976

A román né pkölté szetben a Megváltó vé ré b l terem a bú za, a szentelt ola1 é s a sz  .

A cseh né pi imádaságokban kimutatható motí vumok,
Jé zus vé rcseppiei, arnelyeklr l három rózsa n  ki, Má-
ria keresi ]é Zust, Va]amint a keresztrefeszí té S, Ausztri-
ában verses é s prózai formában ismerik ezt az imát, A
lengyelekné l a vasi szlové n imához hasonlóan ]é zus a
kertben (w ogroicU) té rdel az olailák hegyé n (Vllko

-. -ada mennek a szent angqalak,
szent vé rit elhullatták
szent vórit elszedik,

kosarakba szedik,
Minden kosrirba piro< rózsa nqí lih. .

,,Testem l áhull|tt,
ahová lehullott
jó bú za kihaltott. ."

,,Yé r csordult,
ví z cordult

Novak l983. idé zi Kozár Mária ESnaM 200l:85)
A magyar archaikus né pi imádságokban is gyakran

szerepel ]é zus Krisztus Vé re. Legtöbbnyire az É let1a-
val kapcsolatban, ám kapcsolatos a virógokkal is, ne-
vezetesen a liliommal, é s a rózsával. A csángó-magyar
imádságok közlé se szerint Krisztus vé ré b l rózsa n :

.. átal szuriák az oldalát,
t),ráqa vé re csöpenik
három anqqal felszedi
lilonba takarja,
Krisztus elelbe viszi. _ _

ki az oldalából,
vé rbó1, ví zb  sz  tijhe -
szól tí ké r  szemecske -
sz  szemecské b  jó bor -
mind,en kereszté nqnek a Meqváltó vé re-"

(Mircea Eliade, 1995.)

Ré szlet Bálint E dre ,,szerb kálvátia" |1972| cí mí í  mí í vé ból
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