
ZSUZSA NÉNI

A napokban Erdélyi Zsuzsával álmodtam. Teg-
nap délelőtt az újabb könyvem kéziratát rendez-
gettem, és az egyik oldalon együtt szerepelt Er-
délyi János, a nagyapa, Erdélyi Pál, az édesapa
és Erdélyi Zsuzsa. Véletlen találkozás lett volna?
Délután olvasom a hírt: 94 éves korában meghalt
Zsuzsa néni, akit több mint 40 éve ismerek.

Ő kért meg, mert egyetem után ott dolgoztam
a Néprajzi Múzeumban, hogy utazzunk le együtt
Nagyberénybe és készítsek fényképeket Babos né-
niről. Ságváron, nagyanyámnál aludtunk, onnan
autóbusszal mentünk az elágazóig, aztán be-
gyalogoltunk a „szent öreghez”. Ez 1970 tavaszán
volt. Azóta is az ott készült képeimet közlik min-
denütt. Szerencsés voltam, ha lehet ilyet mondani,
mert a következő évben, néhány héttel a 100. szü-
letésnapja előtt Babos néni meghalt. Nagy kort élt
meg, akárcsak Erdélyi Zsuzsanna. Most Reájuk,
kettőjükre emlékezve vettem elő az ott készült
egyik képet, és idézem az első találkozó emlékét.

„— Maguk riportiak? — kérdezte tőlünk Ba bos
Jánosné, Nagyberényben (Somogy megye) 1968.
december 17-én, mikor bekopogtattunk hoz zá,
hogy népzenei gyűjtést végezzünk.

— Riportiak? Igazában nem vagyunk ripor-
ti ak, de azért mi is kíváncsi emberek vagyunk.

— Aztán mire kíváncsiak?
— Mindenre, ami régen történt. Régen, mikor

még maga fiatal, vagy éppen gyerek volt.
— Mit tudhat ma’ az ilyen régi öregasszony?
— Éppen az ilyen régi öregasszony tudhat

sok mindent, amiről már más nem szólhat. Ke-
vesen érnek meg ilyen magas kort.

— Az igaz! Mit gondúnak, hány éves vagyok?
— Nem gondoljuk, hanem tudjuk, hogy ki-

lenc vennyolc.
— Kilencvennyolc. No, lássa.
Egyszerre ágyában, ültő helyzetében kezét

összeteszi, ég felé néz, s imádkozó hanglejtéssel
elkezdi:

Édes jó Istenem,
Drága jó mennyei Atyám!
Hallgasd meg a kérésemet!
Édes jó Istenem!
Hozd el a hosszas időmnek végit!
Édes jó Istenem!
Ma’ az én akaratomon ma’ nem vónék.
Engem ma’ csak az a mindenható nagy Úristen

tart, a kegyelmibe’…
Állandó visszatérő témája kora. Sokat töp-

reng, töri fejét, hogy miért kell ennyi ideig élnie?
Mire való már az ilyen öregasszony?

— …Éppen azon gondulkottam, nagyon sok
jót tettem sokkal. Hogy a jó Isten talán engem
azért tart a fődön annyi ideig…”

Nem Erdélyi Zsuzsanna volt az első, aki ar -
chaikus, népi imákat gyűjtött, de ő volt, aki ész-
revette, hogy itt egy ismeretlen műfaj rejlik, egy
feltáratlan terület. Ennek feltárására, a gyűjtésre,
lejegyzésre, rendszerezésre, ezek publikálására,
előadások tartására szentelte életét. Sokszor el-
mondta nekem, mert férjét, a belgyógyász Do -
bozy Elemért a klinikáról kitették, a négy gye-
rekkel és nagyszülőkkel elég nehezen éltek. De
azt is tudom, hogy Erdélyi Zsuzsa azok közé tar-
tozott, akit szegény gazdagnak nevezhetünk.
Élete azonos volt munkájával, és a munka adta
meg élete értelmét, szépségét, gazdagságát.

Kriza János népköltési gyűjtésében, a szólás-
módok között van egy nehezen elfogadható, de
számomra megható, szép mondat: „Minden em -
ber egy hallállal tartozik, s én es többel nem.” Ezt a
népi bölcsességet, még ha nehéz is, el kell fo-
gadnunk, és ezt nyilván így tudta Erdélyi Zsu-
zsanna is, akire — a régiek ezt tudták — szép
halál várt, legalábbis nekem ez volt az első gon-
dolatom, amikor a gyászjelentést olvastam.

Most, az asztalnál ülve, a jegyzeteimet lapoz -
va, újra kérdem, hogy Erdélyi János, a nagyapa,
Erdélyi Pál, az édesapa és Erdélyi Zsuzsa vajon
véletlenül találkozott itt, a kézirat lapjain?

MÓSER ZOLTÁN

Kelt Bicskéről, 2015. február 14-én reggel
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