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"Szent Szó, Szent Beszéd..."

Az archaikus népi imádságok megértéséhez

Ez az írás egy olyan kutatásról számol be röviden, amely választ keres arra a
kérdésre, hogy mi az archaikus népi imádságok sajátossága, mi különbözteti
meg őket az ún. "klasszikus" imáktól. Kérdéseimre olyan elmélet segítségével
kaptam választ, amely a nyelvtudomány és a nyelvfilozófia határán jött létre az
1960-as években. Ez a beszédaktus-elmélet, melynek kiindulópontja az, hogy
vannak olyan szavak, mondatok, amelyek kimondásával nem állítunk valamit
és nem tényeket írunk le, hanem bizonyos cselekedeteket hajtunk végre. Az
előbbivel szemben az utóbbi nem lehet igaz vagy hamis, csak sikerült vagy
sikerületlen.' Ugy gondolom, hogy az imádság nemcsak textusként, hanem ak
tusként is értelmezhető, mert nem pusztán szöveg, hanem a szöveg kimondá
sával, a beszéddel végrehajtott cselekedet, szertartás is. Az az ősi hit tartja fenn,
hogy a kimondott szónak cselekvő, teremtő ereje van, az Ige valóra válik. A szó
mágikus, teremtő erejébe vetett hit egyéb archaikus beszédformulákat, műfajo
kat és életre hívott. Ilyen például az áldás, az átok és a ráolvasás, amelyek
ugyancsak beszédaktusnak tekinthetők, hiszen a szöveg elmondásával végre is
hajtjuk az áldást, az átkozást csakúgy, mint az imádkozást.

Ezek a megnyilatkozások elsősorban a kérés, kívánalom, típusába sorolhatók.
Mindegyiknél más-más feltételeknek kell teljesülniük a beszédaktus sikeréhez/
Ráolvasáskor a kívánalom utasításként, parancsként érvényesül azon feltétel
alapján, hogya beszélő - éppen a szöveg tudásának birtokában - a betegség,
a démon fölött állónak hiszi magát és közvetlenül utasítja őt valamire. Az imára
inkább a könyörgés, a kérés jellemző. Ebben az esetben ugyanis a beszélő alá
zattal fordul a felette álló és általa tisztelt égi hatalomhoz. Az áldás és átok
esetében pedig a kérés csak közvetett, a beszélő csak utal, hivatkozik az égi
hatalomra.

Megvizsgáltam, hogya "klasszikus" imára vonatkozó fenti kijelentések mi
ként érvényesek az archaikus népi imádságokra. Itt csak azokra aszövegekre
hivatkozom, amelyek Erdélyi Zsuzsanna könyvében találhatók, és az ott talál
ható imasorszámokra utalok.' Megkerestem azokat a szövegeket, amelyek az égi
hatalom megszölítésaval kezdődnek: Uram, Teremtőm (225), Edes Mennyei Szent
Atyám (227), Oh, én édes Jézusom (226), Gondviselő Atyám (228) stb. Azt találtam,
hogy az égi erő Isten, Uristen, Jézus, Uram, Atyám stb. alakú megszóIítása kezdő

formulaként csak azokban az imákban található, amelyeket a szerző a középkori
egyházi irodalommal kapcsolatot mutató szövegek (207-222) és egyéb vegyes szö
vegek ~228) csoportjábasorolt. Az ilyen kezdőfonnulához mindig kérés is társul:
szabadíts meg (218), adj, ne engedd (219), vedd el, nyisd meg, könyörögj (210) stb.

A megszóIítással kezdődő szövegek ugyanakkor soha nem rendelkeznek a
jellemző imazáradékkal- .Krísztus Urunk azt mondta, aki ezt a kis imádságot

A tanulmánya szerzőhosszabb munkájának rövidített változata.
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este-reggel elimádkozza, hét halálos bűne megbocsáttatik." -, ami Erdélyi Zsu
zsanna szerint az archaikus népi imádság elsődleges jellemzője és ismertető

jegye. Megfigyeléseim teljes mértékben igazolják a szerzö főként történeti és
motivikus alapú imaosztályozását. A megfigyeléseket a másik irányba is elvé
gezve kiderült, hogy azok a szövegek, amelyek záradékkal rendelkeznek, nem
kezdődnek az istenség megszólításával, és többnyire nem jellemzi őket kérő

formula sem. Tehát az ima hagyományos, általános meghatározásával nem ír
hatók le, és nem rendelkeznek azzal a gyakorlati szereppel sem (kérés, könyör
gés, fohász), amely a "klasszikus" imára jellemző. Ugyanakkor fölvetődött az a
kérdés, hogy az ,,0, hajnal, hajnal", vagy .Fehérrózsa, Mária" kezdem szövegek,
miért kapnak záradékot, hiszen ezek szintén az égi hatalom megszólításának
látszódnak. Ezek a szövegek azonban nem tartalmaznak kérést (74, 71, 69, 64.).
Ha végignézzük. melyek azok az imamotívumok, amelyek zéradékkal végződ
nek - ,,0, hajnal, hajnal" és a "Fehér rózsa Mária" valamint "En lefekszern én
ágyamba", .Szól a kakas", "Ma van péntek", "Kimegyek ajtóm elejibe" és ezek
variánsai - láthatóvá válik, hogy ezen feltételek alapján valóban körvonalazó
dik a szövegek bizonyos önálló csoportja.

A "valódi" archaikus népi imádságok azért nem tartalmaznak kérést és ennek
megfelelőenkezdő megszólítást, mert nincs rá szükség, hiszen ezek a szövegek
magukban is "hasznos", "hathatós", "erős" imádságok. Hatékonyságuk magya
rázata a záradékban rejlik: .Krísztus Urunk azt mondotta: Szent Szó, Szent Be
széd: Aki ezt az imádságot elmondja, hét halálos bűneinek megbocsájtatunk."

Az archaikus népi imádságokra a "klasszikus" imáktól eltéróen inkább az
állítás, a kijelentés, a megerősítés, vagy esetleg a tanácsadás jellemző, nem pedig
a kérés.

A szövegek hasznosságát és erejét az égi hitelesítés biztosítja, hiszen az Isteni
Szó,a Szent Szó, Szent Beszéd a garancia rá. A Szent Szó, Isteni Szó pedig, mint
tudjuk, teremt, önmaga megvalósulását teremti meg. Az Isteni Szó erőteljes ha
talom, valóság, amely tévedhetetlenüllétrehozza az Isten által szándékolt hatá
sokat. (Józs 21,45; 23,14; lKir 8,56)

Az Isteni Szóra vonatkozó bibliai kijelentések és az emberi szó mágikus ere
jébe vetett hit kapcsolata, ezek beszédcselekvésként való értelmezése talán kö
zelebb vihet bennünket az archaikus népi imádságok hatásának, sajátosságainak
megértéséhez.
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