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Amikor Erdélyi Zsuzsanna magyar folklorista a hetvenes évek elején 
publikálni kezdte különleges, a szakirodalom számára is ismeretlen műfajú 
népi szövegeit, Juhász Ferenc, a költő ujjongva köszöntötte: „Én népköltésze-
tünk legfénylőbb rétegéhez hasonlónak mondom ezeket az imákat, amikben 
a nép élt, s amik századokon át népünkben éltek titokban". 

Az újonnan felfedezett népköltészeti műfajt 1970-ben hitelesítette a 
Magyar Tudományos Akadémia: archaikus népi imádság néven. Olyan imákról 
van szó, amelyek az egyház tudta nélkül éltek s nyertek alkalmazást. Tiltott-
ságukból következik, hogy használatuk távol állt mindennemű gyülekezeti 
vagy templombeli formától. A család hagyományozta őket apáról fiúra, hogy 
reményt öntsenek azoknak a szívébe is, akik még az élet megpróbáltatásai 
előtt álltak. 

Az imák gyökere mélyen nyúlik a múltba. Némelyiké pogány 
talajból táplálkozott, másiké a korai középkor sötét és ismeretlen világából 
maradt meg máig is élőnek. Gyakoriságukat az akkori, keletkezésükkori val-
láscentrikus világszemléletben kell keresnünk. A vallásközpontúságon kívül 
tudnunk kell még azt is, hogy a java részt középkori ima a parasztság szülötte, 
azé a néprétegé, amely teljes kiszolgáltatottságban élt, sorsán változtatni 
mit sem tudott, bár akart, s egyedüli reménymenedéke az ima volt, amely vagy 
ígért könnyebbülést, vagy az ígéret látszatát keltette. A könnyebbülést váró 
nép imái ezek, minden valószínűség szerint népköltészeti alkotások, amelyek 
imák lévén, természetesen szakrális témájúak, Krisztusról és a szentekről 
szólnak. 

Erdélyi Zsuzsanna egész Magyarországon gyűjtötte s gyűjtötték számára 
ezeket az imákat, melyek a fejletlennek hitt középkori népi líra gazdagságát 
és fejlettségét bizonyítják. A gyűjtemény egy része 1974-ben, majd bővebben 
1976-ban jelent meg. Hatalmas sikere lett és van a Hegyet hágék, lőtőt lépék 
(Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1976) címet viselő kötetnek, hiszen egy 
egészében új fejezettel gyarapította a magyar népköltészetet. 

Ezt követte a szegedi Polner Zoltán gyűjteménye, s így jelent meg 1978-
ban a szegedi Somogyi Könyvtár kiadásában a második népi imádságokat 
tartalmazó kiadvány, a Föld szülte fáját — Szeged környéki ráolvasasok és 
népi imádságok. 
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A Vajdaságban még nem irányult kellő figyelem e felé az újonnan megis-
mert népi lírai műfaj felé, bár a hozzá legközelebb álló ráolvasások már 
szép számban jelentek meg. Lehet, hogy a népi imák gyűjtése is folyik már, 
s akkor a magyar nyelvterületnek ez a része sem marad ki ebből az értékmentő 
munkálatból. Ebben szeretnék magam is részt venni az alább közölt archaikus 
népi imádsággal, amelyet Kupuszinán gyűjtöttem 1980. VII. 13-án. Meg 
kell jegyeznem, hogy ezen kívül még több ima is felvételre került ebben a 
nyugat-bácskai faluban, azt bizonyítván, hogy a folklór e terén sem szegényebb 
e falu. 

Választásom egy olyan imára esett, amely Erdélyi minősítése szerint 
a keresztény tudatformájú-funkciójú szövegek közé tartozik. Ilyen ima Erdé-
lyi könyvében a „Feltámadás" motívumkörben található, de csak kettő, 
míg Polner gyűjteményében nem szerepel. „A vallásos moralizáló színjátszás 
becses emléke ez a dramatikus mozzanat" — írja Erdélyi a 205. Igazídd 
a bűnöst pokolnak tüzére című imáról, amelynek kupuszinai változata imígyen 
szól: 

Vásárnáp hájnálbá hármát szál a féldre, 
Azon ment két lélek, 
Hármádik á bínés. 
Igényéssen mentek fel á menyországbá, 
Kopogták áz ajtón. 
Jáj, senki sem szól. 
Meghállottá Urám Teremtém, 
Monda Pétérnek: 
Menj el, Péter, 
Nézd még, 
Ki kopog áz ajtón. 
Jáj, Urám Teremtém, 
Itt vágyon két lélek, 
Hármádik á bínés. 
Menj el, Péter, menj el, 
Utasítsd á bínest pokolnák tizére, 
Még ván ánnák ágyá vetve 
Élés borotvakbol, meringekbél. (édes) 
Meghállottá boldogságos sziz Mária, 
Monda: 
Jáj, fijám, szent fijám, 
Szerelmes szent fijám, 
Né enged á bínest pokolba, 
Inkab menyországbá, 
Mert áz á lélek sokát tét, 
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Három szombátot bételt, 
Három szem búzán, 
Három csép vízén. 
Egyik szombátot bétélte á té keserves kínszenvedésedért, 
Á másik szombátot bétélte á hét epedésedért, 
A harmadik szombátot bétélte á sebed meggyógyulásáért. 
Jaj, anyám, 
Szent anyám, 
Szerelmes szent ányam, 
Há óján kedves neked áz á lélek, 
Ereszd menyországbá, 
Erek boldogságba, 
Ot fújják a citérát, trombitát, 
Szegény bínés lelket varjak. 

„Ktsz. Hat, éregányámnák a tétájátú. Huszonétbe hált még á éregányam, 
de á babónk áz, áz, ákití tánútám áz. . . hat mos hallod én ázt nem tom meg-
mondani, mer áz sé. . . öreg volt, hát én még oán kislány votám, í ma nem birt 
se járni, sé menni, hát mos. . . mit tudom én hány éves vót." 
Elmondta: GUZSVÁNY Verona, született MOLNÁR Verka, 1907, Kupu-
szina 

A két ima összevetése után szembetűnik, hogy a kupuszinai jóval rövi-
debb, ugyanis Jézus azonnal beleegyezik a bűnös feloldozásába, míg az 
említett publikációban lévőben Máriának háromszor kell kérnie. Az ima kupu-
szinai változata minden bizonnyal egy kopottabb variáció, amelyből már 
kimaradt egy rész. 

Szerkezetében ez a kupuszinai népi imádság megegyezik a többi ilyennel: 
természeti kezdőkép után a Jézus—Mária párbeszéd következik, amelyben 
Mária a bűnösök oltalmazójáként szerepel; a zárórész nem sztereotip ígéret, 
bár a mennyei megkönnyebülés világa rajzolódik ki az utolsó sorokból. Drama-
tikus imatöredékünkben a szótagszám kötetlen, a rím csak esetleg dereng 
fel (ajtón — szól, és az ima vége). A népi imákra olyannyira jellemző alliteráció 
szintén jelen van, de kevés előfordulással: 

szent fijám, szerelmes szent fijám; 
szent anyám, szerelmes szent ányam. 
Érdekességként jegyzem meg, hogy Erdélyi Zsuzsanna a 205. és 206. 

imát Hasznos (Nógrád m.) és Vilke (Losonc környéke, Csehszlovákia) palóc 
faluból gyűjtötte, s hangsúlyozza is, hogy a Palócföldön elő-előfordult ennek 
az imának a töredéke — Kupuszina pedig köztudottan palóc nyelvű falu a 
Bácskában. 

Hogy hogyan került ez az ima Kupuszinára — hoztuk-e, kaptuk-e, 
imaponyvárólt tanultuk-e? — azt már nem lehet megállapítani. Nem is az 
a lényeges. A megléte érdemel figyelmet, mert bizonyíték. Szellemi örök-
ségünk gazdagságának egyik bizonyítéka. 
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