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HUSZONÖT ÉV MÚLTÁN IS
Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék,
lötöt lépék. Archaikus népi imádságok.

Egyre magasabb hegyekre hágott , és egyre
meredekebb lejtőket lépett Erdélyi Zsuzsanna
mire huszonöt év múltán eljutott életművé

nek újabb jelentős állomásához, fel a csúcsra.
A hegyeket maga kereste, a lejtőkre pedig a
szakma és az élet igazságtalanságai állították
őt. Látta maga előtt a feladathegyet, a szak
mai célt. A szellemi és a lelki erők segítségé
vel legyőzte az anyagi, ideológiai nehézsége
ket. Nagy tisztelet jár neki a megküzdött ered
ményért, a kivívott sikerért.

A hegyek és lejtők nemcsak szellemi és
metaforikus értelemben voltak jelen Erdélyi
Zsuzsanna szakmai életében, hanem valósá
gosan is. Ki tudja azt elképzelni, hogy
mennyi gyaloglás, vándorlás, vonatozás, a
pekedés a nagy magnóval, a kis magnóval,
egyszóval mennyi fizikai igénybevétel van
könyveiben a szépen sorakozó imádságok,
énekek mögött, a sok tízezer szöveg mögött?
Es vajon mennyi csalánlevest kellett megennie,
mire ezt a rengeteg imádságot, éneket össze
gyűjtötte határon innen és határokon túl?
, Hogy kerül a csalánleves a recenzióba?
Elete első csalánlevesét a moldvai csángó
Benke Jánosnénál ette a Tolna-megyei Szárá
szon. Ettől a kicsi törékeny öregasszonytól,
aki a Szeret-menti Diószénben születe tt, gyűj
tötte Erdélyi Zsuzsanna 1970 januárjában azt
a megrendítően szép gazdag jelképiségű

imádságot, amely így kezdődik: "Hegyet há
gék, lőtőt lépék, kő káplonicskát láték. .." Ezt
választotta az archaikus népi imádság műfa

ját megteremtő és bemutató könyvei CÍmadó
jául . Nem véletlenül. Személyes sorsát is látta
benne. Aztán az évek során örökre és elvá
laszthatatlanul kapcsolódott össze Erdélyi
Zsuzsanna neve ez új műfajjal, amit felfede
zett, feltár t, kutatott, ismertetett, amibe az
évek sor án egyre inkább belemélyedt és ami
nek élete utóbbi három évtized ét szentelte.

1968-ban a Somogy-megye í Nagyb erény
ben találkozott azzal a 98 éves öregasszony
nyal, Babos [ ánosn éval, aki elindította a
hosszú, rögös úton. Tőle hallotta az első

olyan szöveget, ami nem illeszkedett be sem
mi addig ismert csoportba, műfajba. Hasonló
tartalmú, sttl usjegyu szövegeket kut atva né
hány hón ap ala tt SOO-6OO szöveget, funkciója
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szerint imádságot sikerült összegyűjtenie.

Eredményeit a Tudományos Akadémián rnu
tatta be 1970. február ll-án. Ezzel elfogadtat
ta a népköltészet új műfaját, az immár archa
ikus népi imádságként meghatározott szö
yeghagyományt. A nyilvánosság elé az Uj
Irás 1970 szeptemberi számában Juhász Fe
rencs tárta a műfaji meghatározóvá vált He
gyet hágék, iőtőt iépék címmel, klasszikussá
vált köftői bevezetojével. Majd 1974-ben Ka
nyar József adta ki Kaposvárott az immár
több ezer szöveg alapján végzett első na
gyobb válo$atást - 137 imádságot -, s ala
pos elemzo tanulmányt. A hatalmas siker
nyomán jelent meg a Hegyet hágék, iőtőt iépék
cím ű könyv első nagy kiadása 251 szöveggel
Budapesten a Magvető Kiadó jóvoltából. A
nagy érdeklődés 1978-ban újabb kiadást ered
ményezett. A könyv is, szerzője is méltán ka
pott hazai és nemzetközi díjakat. Erdélyi Zsu
zsanna eredményes munkásságát ma már a
szakma is elismeri, m éltatja , Az archaikus né
pi imádság műfaja iskolai és egyetemi tan
anyaggá vált. A Hegyet hágék kötetek pedig
örökös keresett hiánycikké lettek, amely tény
re az érintett kiadó nem reagált. Reagált vi
szont a pozsonyi Kalligram Kiadó, lehetővé

tette, hogy husz.~nöt ~v. utá~ új:a megjelenjen
e nagy horderejű mu immar lenyegesen na
gyobb terjedelemben. Ma már 321 imádság
"jelengetyi magát" a könyvészetileg is impo
záns kötetben. Az imádságok az eredeti szer
kezeti sorrendbe illeszkednek, megtartva az
eredeti tematikus, motivikus csoportos ítást és
a szövegek régi számozását is. Igy könnyebb
a tájékozódás és az új, szintén gazdagon jegy
zetelt anyag viszonyítása a régihez.

A valódi érdem azonban nem a mennyisé
gi mutatókban keresendő. Minőségileg is
újat, többet jelentenek ezek az új szövegjegy
zetek. A kutató egyre mélyebb rétegekig, s
egyre szélesebb összefüggésekig jut el, egyre
élesebben láttalja az archaikus népi imádsá
gok különös szöveghagyományának történeti
rétegeit, szellemi és sprirituális tartományait,
nép lélektani jelentőségét, a kollektív mem ó
ria fönntartotta szóbeliség népi tudás infor
matív szerepét, forrásértékét. Eddigi gyakor
latának megfelelően elsősorban saját gyűjté

séből, beleértve gyűjtési felhívásaira érkezett
szövegeket is, közös imádságokat. Adott eset
ben kollégáitól is vesz át anyagot.

Külön kiemelnék néhány különösen szép



szöveget, amelyek újdonságnak számítanak a
korábbi Hegyet hágék-kötetekhez képest.
Ilyen például a tápiószentmártoni Súly ról va
ló imádság (259)/ amit holdfogytán kell vé
gezni/ vagy a kettős funkciót mutató kibédi
református esti ima. Egyik legszebb és legrit
kább emlékünk Gyergyószárhegyrőla fiát ke
reső Máriáról szól (237).

"Asszonyunk Szűz Mária elindula hosszú
útra, / Utak megszomorodának, / Fennálló
fák térdet fejet hajtának, / Egi madarak véres
könnyet hullatának. .."

A szlovákiai Remény című újságban meg
jelent gyűjtési felhívásokra Garampáldról le
vélben érkezett "ősi régi" imádság (278)/ így
indít: "Mikor ül vala, Boldogságos Szűz Má
ria / Paradicsom kertjébe, / arany fának
ágán, üdvözlet virágán] / Lám széteresztette
/ sárga bodor haját! /Ugy olvassa szerelmes
/ szent Fiának kinját!..."

Olvashatunk bányászimádságot Fedémes
ről, Arany ABC-t a Kárpátaljáról és gyönyörű
moldvai, erdélyi imádságokat, kántáló éneke
ket dallamlejegyzéssel. A magyar nyelvterü
let minden tája képviselteti magát a szövege
ken keresztül. Már a Délvidék is gazdagon
jelentkezik. Sőt/ még megható, ausztráliai
magyar levelet is találhatunk, amely szintén
gyűjtési felhívásra érkezett, s amelyben: "Csi
kolja Egész Magyarországot Juliskanéni 1982
október." A gyűjtési felhívásokra küldött szö
vegek kísérőIevele aranybánya a néplélek- és
valláskutatónak, Orülünk, hogy okulásunkra
és szép tanulságra többet nyilvánosságra hoz
belőlük. Ezekből az imádságokról és az őket

"használó" emberről többet tudunk megJ
mint a puszta szövegekből. Ezért van külön
jelentőségeaz imádsagokat körülindázó jegy
zeteknek, motívumközléseknek, hiszen felbe
csülhetetlen háttérinformációt közöl az imák
emberi, kulturális kontextusáról. Ez a kiváló
jegyzetelés már az első kötetekben is Erdélyi
Zsuzsanna szakmai modernségét mutatta,
amely modernség lépést tart a korral, ha
ugyan sokszor meg nem előzi azt. Ezért is
sikerült huszonöt év múltán is korszerű

könyvet írnia. Korszerűsítése az anyag válo
gatásán és közreadásának stílusén kívül az új
részt indító tanulmányban is megnyilatkozik.
Címe: Huszonötév múltán (1999). Azonkív ül,
hogy összefoglalja saját tudományos eredmé
nyeit/ az archaikus népi imádságokkal kap
csolatban, igényes körültekintéssel és őszinte
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érdeklődéssel veszi számba a tanítványai, a
fiatal kutatók véleményét, akik a napjainkban
kibontakozott tudományágak felől: kul túr
antropológia, vallásetnológia stb. közelítenek
a témához.

Minden fent leírt mellett a legtiszteletre
méltóbb mégis az a folyamatosan megújulni
tudó önreflexív kutatói magatartás, a tanul
mányozott emberek és kultúrájuk iránti nagy
türelem és empátia, ami lépten-nyomon meg
mutatkozik, mint például: "Ma már tudom,
hogy a filoló9ia szempontjai nem azonosak a
nép fölfogásaval. Ami szerinte összetartozik,
azt nem szabad szétszabdaslni..." Vagy az,
hogy nincs kibékülve a valóban szerencsétlen
"adatközlő" terminussal. A megismerendő

ember szempontjainak tiszteletben tartása és
figyelembe vétele juttatta olyan felismerések
re, mint: "Népünk nem tett különbséget gyó
gyító és népi imádság kőzött." Vagy: "A nép
tudatában az imádság és a ráolvasás azono
sítása szinte természetes". - "A gyógyító, az
archaikus, az egyházi imák jól megfértek egy
mással egy bolyban. A népi tudat nem tagolta
őket parcellákba, miként a rendszerekben
gondolkodó tudomány". Vagy: "A nép nem
latolgatta, hogy a szó ereje mágikus-e, vagy
misztikus... honnét tudhatta volna, hol vég
ződik a mágia és hol kezdődik a misztika".
Ezen felismerések kimondása önmagában is
tudományos értékű tett, amelyhez hosszú, éj
szakába nyúló lelki beszélgetések révén jutott
el a kutató.

lrodalom- és mentáltörténeti múltunk ősi

emlékeit felszínre hozó és közkinccsé tevő

könyvével Erdélyi Zsuzsanna és a tudásukat
átadó öre!?,asszonyai, ahogy ő nevezi őket:

"élő foliói' (kódexIapjai) - ma is huszonöt
év múltán és évszázadok múltán is aktuáli
sak/ hiszen szövegeikben az örök és egyete
mes emberi szellem nyilatkozik meg. Meny
nyire igaz, amit ír: "Bármennyire modernnek
tartjuk, látjuk korunkat, alapjegyeiben, ösztö
ni mélyrétegeiben a 20. század emberében is
jelen van egykori önmaga, még ha ezt nehe
zen vallja is be".

A népi naiv művész Gyovai Bodák Eszter
megrendítő grafikái szervesen illeszkednek a
szövegek sajátos mondanivalójához, hangu
latához, sőt még stílusához is. (Kalligram, Po
zsony, 1999)
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