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A somogyiaknak. nevezetesen a So
rnogyí Almanachnak és Kanyar József
nek köszönhetjük (és köszönjük), hogy
elszórt, de országos föltűnést keltett fo
lyóiratbeli közlések után végre kötetben
is együtt láthatjuk Erdélyi Zsuzsa gyűj

tésének legalább egy - túlnyomóan so
mogyi - részét. Mint a lényeges dol
gokra takarékos tömörségében is jól rá
mutató előszóban Ortutav Gyula írja,
"valóban új forrásvidéket, ha úgy tet
szik új, gazdag tartományt fedezett fel
Erdélyi Zsuzsanna több éves áldozatos
munkája", S új tartományt fölfedezni
ma egy többé-kevésbé minden talpalat
nyi részében ismertnek hitt területen
nagyon nagy dolog. Könnyű munka
sem volt: Erdélyi Zsuzsa valóban a
megszállott fölfedezők törhetetlen bátor
ságával és hitével vágott neki ennek
az ismerős tájak alatt lappangó isme-
retlen ősbozótnak, egymaga, kevés meg
értéstől és rokonszenvtől kisérve, ml
nímálís segítséggel, utánpótlás! állomá
sok, társak, segítség nélkül, néha nem
is egészen kockázatmentesen ; úgyhogy
.a kötet a Hegyet hágék, lótót lépék
epyik (majdhogynem Legnagyobb) cso
dája az, hogy egyáltalán létrejött; hogy
fölvételre került ..ez a többezer hiteles
szöveget tartalmazó gYlíjtemény", s
hogy a magányos kezdeményező, körül
azért lassan mégis megjelentek, akik
ügye fontosságát megértették és mun
káját támogattak: Pais Dezső, aki "igen
jelesnek találta a népi imádságok, könyörgések e gyűjteményét" (művét Erdélyi
Zsuzsa az ő emlékének ajánlja); Lékai László püspök, aki egyházi részről tá
mogatta és szorgalmazta a gyűjtést; az Új Ember, az anyagból is Icitetszőleg szé
pen "besegítve" a munkába; Kanyar József, aki a Somogyi Almanach három,
egyesített számát adtá hozzá, hogya szövegek egy részéből könyv legyen és meg
'induljon a publikálás fontos munkája ; végül, de nem utolsósorban, mint mondani
szokták, Ortutav Gyula, aki mérhetetlen segítséget adott azzal, hogy az ügyet
magáévá tette és [elentőségét tudományos tekintélyével megpecsételte. A névsor
persze fölöttébb fogyatékos, nem is lehet teljes, nem is törekszik teljességre; de
ne feledkezzünk meg Juhász Ferencről és az Új Irásról.: ők tették a dolgot országos
úggyé; és ne feledkezzünk meg Bálint Sándorról. aki nemcsak előtte járt Er
délyi Zsuzsának a terepen, hanem lektora is volt könyvének. És emlitenünk kell
- hogyan is hagyhatnánk említés nélkül! - a hazai néprajztudomány nagymultú
és kitűnő folyóiratát, az Ethnographiát, melynek hasábjain először folyt tudomá
nyos megbeszélés e szövegekről és gyújtőmunkáról; de a folyóiratnak erre a ne
vezetes számára amúgy is elég utalást talál az olvasó különböző tanulmányaiban.

Hogy ilyesféle imádságok léteznek, az eddig sem volt ismeretlen; Erdélyi
Zsuzsa gondosan és .pontosan fölsorolja előzményeit. Az anyagnak ezt a hihetet
len bőségét azonban senki sem gyanította (hacsak talán a maga termetén és
médján Fettich Nándor nem), mindaddíg, amíg - Bevezetésében elmondja 
a szerenesés véletlen Erdélyi Zsuzsát nyomra nem vezette. Kérdés persze, van
nak-e igazában ilyen véletlenek, s amit mí annak mondunk, nem szükségszerű-e?
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Aztán, tudjuk, a véletlen szerencse sosem elég, ki is kell használni, üstökön is
kell ragadni. Van, aki olyan bámulatos energiával, önmagát sem kímélve képes
rá. mint Erdélyi Zsuzsa. Hogyan bírta hóban-hőben, vonatozva meg gyalog, egyet
len magnetofonnal vagy füzettel éveken át ezt a - minden túlzás nélkül mond
hatjuk - heroikus munkát: ez az ő titka. Mint mondja: az idővel, a halállal fu
tott versenyt: elkapni sír szélén álló öregek ajkáról, kiásni reszketeg emlékezetük
ből kincseiket, az utolsó pillanatokban. Egy bizonyos: megérte. Megmenteni a
szövegeket; de nem kevésbé "a hozzájuk kapcsolódó tudatanyagot". Páratlan gaz
dagságot, évekre szóló, kimeríthetetlennek tetsző vizsgálódásí anvagot, Népraj
zosoknak, irodalomtörténészeknek, nyelvészeknek, pszichológusoknak, vallástörté
nészeknek; jórészt azokon a nyomokon indulva, amelyeket rendkívül sokrétűen

tájékozott, egyes részeiben szinte lüktetően meleg szépségű, de néhol - nyilván
kénytelenségből - túlságosan is szűkszavú Bevezetőjében Erdélyi Zsuzsa jeW}
meg. Ezért a tanulmányért külön elismerés és köszönet illeti.

Mi érdemlegeset mondhat e Bevezetés és a különtéle alkalmakkor elhangzott
s megjelent tudományos állásfoglalások és hozzászólások után e sorok írója, aki
az imént megnevezett szaktudományok közül legföljebb ha az irodalomtörténet
hez vél valamelyest konyítani ? Annak, hogya már elmondottakat ísmételgesse,
túl sok értelme nincs; amire vállalkozni mer, az nem több, mint némi gyarló
széljegyzet a kötet főbb címszavaihoz.

Archaikus. Hogy túlnyomóan régi, ha tetszik ősi szövegekről van sző, az
mindenki előtt, aki csak belelapoz a könyvbe, azonnal világossá válik. Régin,
illetve ősin azonban nem, illetve csak elenyészően kis mértékben értendő pogány.
Néprajzi szemléletünknek sokáig volt romantikus kisértése rnínél több emlékben,
szokásban az eltűnt - a magyarság megtérítésekor állítólag tűzzel-vassal kiirtott
- ŐSI, kereszténység előtti, pogány magyar hitvilág, sámánhit, ősvallás nyomait
keresni és folfedezni. Hogy a népi emlékezet effajta elemeket törmelékés álla
potban, immár funkciótlanul, vagy egészen más funkciókörben (például gyer
Inekjátékba) átkopottan valóban megőrzött, az aligha vitatható. De az sem igen
vitatható ma már, hogya honfoglaló magyarság egy - nem is kicsiny - része
úgy érkezett ide, hogy ismerte, sőt egy kisebb hányadában gyakorolta is a ke
reszténységet; így pogánynak látszó, hellyel-közzel annak is tartott mozzanatok
az ilynemű emlékekben sokszor inkább vezethetők vissza bizánci keresztény 11a
tásokra és "az őskeresztény apokrif irodalom" forrásvidékeire (ahogy Erdélyi
Zsuzsa is utal rá), mint valamiféle tobbé-kevésbé hipotetikus honfoglalás kori
"ősvallásra", s az ismeretlen ősi hitvilág mágikus szertartásaira.

Archaikus tehát nagyrészt ősi, illetve régi keresztényt jelent; de milyent, mi
korit? A Hegyet hágék anyaga (ami a teljes gyűjtésnek csak töredéke) részben, és
elég határozottan a középkorra mutat. Számos szöveg - és föltételezhető ősszö

vegük - "kapcsolatba hozható a középkorí latin egyházi irodalom bizonyos mű

fajaival s ezeknek sok esetben megrongálódott, széfhullt szóállományával" 
mondia Erdélyi Zsuzsa. Mert hiszen ambrózíánus himnuszok, illetve himnusz
fordítások töredékeivel éppúgy találkozunk e népi imádságokban, mint meghök
kentő, de közvetlen átvételnek semmiképp sem tekinthető kódexirodaimi párhu
zamokkal (olykor már-már a szó szerinti egyezés határáig) - ezek a könyv
[egyzetekben elbúitatott, de revelációszerű eredményei közé tartoznak - s így
al'. olvasóban óhatatlanul fölmerül a gondolat, vajon nem kell-e a középkorí ma
gyar nyelvű írásbeliség, s abból taolálkozó szóbeltség határait ezyrészt az eddig
véltnél még measzebb kiterjesztenünk, másrészt a két terület (írásbeliség és 8ZÓ
belísée) közt a határvonalat az eddiginél lazábbnak. Inaataaabbnak elképzelnünk.
Ami aztán - mutatis mutandis - ábl a latin és magyar nyelvűségre is.

Egvéltatán, azt, ami a reformáció és kivált a hitbéli dolgokat meafegyelmező

Tridentinum előtt volt, nem szabad a Tridentinum utáni idők másféle rnértéké
vel mérní, így a nép részvételét sem a liturgiában és - nagyrészt kedvéért
keletkezett - paralíturgíákban ; hogy az egész Európában (minden jel szerínt
nálunk is) oly fontos liturgikus, majd templomból kikerült misztériumjátékok
1'61 ne is beszéljünk. Szövegeink szamos nyoma utal erre a vallásos színjátszás
ra. Nem kevesebb utal a színjátékokban is jelentős mozzanatot képviselő Planc
tusokra. Siralmakra. A sort folytathatnánk; de ennyi is elég annak sejtetésére,
hogy amit e népi imádságok mögött forrásterületként alighanem elsősorban ke
reshetünk, az az egységes középkorí ket'elFLtény kultúra a maga - mai szemmel
nézve elképesztő - változatosságával, szabadságaíval, tarkaságával és/sokrétiisé
gében mégis megvalósuló egyneműségével.
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(Túl messze vezetne, ha bizonyos formai - versformai - kérdésekre is ki
akarnánk terjeszkedni. Ezek az imádságok természetesen - a recitálás, és ere
detileg talán a közös, fennhangon való együttmondás természetéből követke
zőleg -' ritmikusak; néhol annyira azok, hogy egyenesen versesek. Ezekben a
többnyire alliterációkon nyugvó, de legalábbis alIiterációkkal nyomatékosított
verses részletekben már a hangzás is könnyen gyaníttathat az olvasóval, illetve
hallgatóval valami "ősit". De legalább - ha nem még inkább - gyaníttat közép
kori, hímnuszköltészetí, tehát eredetileg latin formaemlékeket.)

Mindezzel szemben kézenfekvő Moháccsal érvelni: hogy akkor, ha nem is
egyetlen pillanatban. de a csatavesztést követő évtizedekben elsüllyedt a közép
kori magyar kultúra, megszakadt a fölvirágzó kolostori írásbeliség, a kódexeket
a menekülő szerzetesek, apácák magukkal menekítették, Nagyszombatba, Pozsony
ba, még messzebb. Ez igaz; a nép azonban itt maradt s élt tovább, ahogyan
tudott; élte tovább, ahogyan tudta, a maga vallási életét is, vagy áttérve az új
hitre, vagy megmaradva a régín, vagy tengődve a török alatt; imádkozta imád
ságait, énekelte énekeit (mert nyilvánvaló, hogy énekelt), őrizte, ahol nem vál
tott át az újra, addigi hagyományait; - egyszóval a gótika ezen a szinten mond
hatni észrevétlenül átfolyt a régi imádságok második nagy forrásterületét jelentő

barokkba. :Észrevétlenül, de a Hegyet hágék imádságaiban itt-ott - úgy érezzük
- kitapinthatólag.

Apokrif. A hivatalos egyház persze nem nézte jó szemmel ezt az egyre job
ban szabályozott és uniformizált rendjétől eltérő sokféle vallási gyakorlatot,
amelyben ugyan heterodoxíának úgyszólván nyoma sincs, de azért az egyházi
jóváhagyást kívánó, hivatalosan ortodoxnak minősített szövegeknek sem feleltek
meg (lévén többségükben valóban apokrif eredetűek, amellett mint szájhagyomány,
Iluktmiló jellegűek, ellenőrízhetetlenek; néha értelmetlenné torzultak, máskor
több szöveg egyberakásából keletkeztek, ráadásul - később pedig a legutóbbi sza
kaszban - gyanús rokonságba keveredtek a vallásos. ponyvával). A könyv föl
becsülhetetlen értékű jegyzetanyaga nemcsak a vallásos nép lelkébe enged be
pillantanunk. hanem az áthagyományozás módjait is megmutatja, s azt is, hogyan
élt ez a féltve őrzött "titkos" áhitatkincs nemzedékről nemzedékre a templomon.
kívül, bár nem annak ellenére, s akkor is, ha a papolt tilalmazták, mert sze
rintük "csak azt imádkozzuk, ami a könyvekben van... amit a pápa jóváha
gyott". A tilalmazás természetes; de természetes a régihez, hagyományoshoz, "ott
honi imádsághoz" való szíyós ragaszkodás is. Ez az a nyelv, ez az a kép- és kép
zetkíncs, amelyen népünk a maga legmélyebb csendjében, legmegközelíthetetle
nebb birodalmában "lelkileg beszélt"; s hogy egyáltalán "lelkileg beszélt" és így
beszélt, ezekkel a néhol valódi nagy mísztíkusokat, egy Szent Mechtildet s máso
kat idéző képekkel és fohászkodásokkal: - ez a hivő magyar nép lelki életéről

alkotott nem egy, máig élő téves képzetünk korrigálására buzdíthatna.
Népi. Mert ez a nép imádsága volt, legbensőbb s leglelkibb "beszélgetése".

De nem mondhatjuk, hogy egyben a nép alkotása is. Már amennyiben a "szent
emberek" ponyvafüzetes szerzeményeit és kompilációit leszámítjuk. A nép imád
kozta, de nem a nép költötte; illetve "költői" tevékenysége alighanem jórészt
a kiesett sorok pótlására és a "hallásbúl összerakásra" szcrftkozík. Vagyis in
kább újraköltés ez, a mindenkori élmény hevében, vagy máskor csak gépies új
ramondás a begyakorolt szokás szerint, az ilyenkor elkerülhetetlen szövegínga
dozásokkal, melyek azonban nemegyszer valóban "költői" remeklések. Mert, mint
a Jegyzetekben az egyik adatközlőtől megtudjuk, "nem mondja senki egyformán .
talán mer e nem imakönyvbe vöt, aztán mindenki, aki a szüleitű ahogyan tutta .
édesanyám is hazúrú vitte, így ment tovább ..." Valószínűleg mai, végső lépé
seííg ; mert a falusi életforma mai változását, a falunak szemünk előtt folyó
fokozatos iparosodását és urbanizálódását már aligha- éli túl.

Imádság. A nép imádsága volt; és tmádsága volt a népnek, tehát a maga
igazi mivoltában csak így érthető meg: mint imádság. Vizsgálhatj uk. kell is vizs
gální néprajzi. irodalomtörténeti, esztétikai szempontból, vagy filológiailag, el
különítve egy-egy szöveg különböző rétegeit: a nyilvánvalóan régebbi hagyományt
a hozzá függesztett újabbtól (példaként csak a ,79. számu Térdire tette függeléksze
ni befejezését említsük); de a szővegek igazi funkciójáról, arról tudniillik, hogy
a lélek beszélgetései voltak Istenével, nem feledkezhetünk meg. Illetve azoknak,
akik tudják, -rní ez a beszélgetés, és mik a formái-módjai, nem szabad elfeled
kezníük.. '
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