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Egy-egy tudományág megúíhodása, új utakra térése elsősorban l1j tényanyag.
felbukkanásától várható. Ha ilyen friss, eddig ismeretlen anyag ömlik a tudo
mány vérkeringésébe, joggal remélhető eddigi tudásunk szamos hézagának kitöl
tése, tévedéseinek kíigazítása, új utak nyitása. Egy tudomány életében alig tör
ténhet fontosabb esemény, mint valami jelentékeny felfedezés, mely kiegészí
ti ismereteinket, új tényeket vet föl, tesz beilleszthetővé a tudomány épületébe,
és ezáltal új összefüggések meglátására, új Iejtődésvonalak kibontására nyílik lehe
tőség. Emlékezzünk csak például - hogy saját munkaterületemről vegyek példát
-, hogy egy-egy nyelvemlék, mint például A könígsbergí töredék és szalagjai,
az Ómagyar Mária-siralom stb. fölfedezése micsoda pezsgest idézett elő a nyelv
történeti kutatásban. Azt lehet mondaní, annál nagyobb esemény nem sok kö
vetkezhet be egy tudományos diszciplina életében, mint az, ha többé-kevésbé
váratlanul jelentékeny új anyag kerül elő vagy válik hozzáférhetővé a vizsgálódá
sok számára.

Egyrészt már ezért kell rendkívül fontosnak tartanunk Erdélyi Zsuzsa föl
fedezését; a múltban gyökerező magyar népi 'ímádságoknak már-már eltűnő

télben levő kincsei feltárását, és e rendkívül becses anyag óriási tömegének szí
vés és temérdek fáradsággal, törődéssel járó kíbányászását, szinte a megment
hetőség utolsó perceiben. Ez az értékes szellemi kincs nemcsak egyetlen tudo
mányág vérkeringését dúsítja, hanem tudományos díszcípltnák egész sorát látja
el bőséges és becses anyaggal, mely máshonnan nem volna remélhető. Első
sorban természetesen a folklór kutatása számára ad messze távlatokig mutat6
gazdag anyagot, s ezzel kapcsolatban a régi magyar poézis s a magyar költói
nyelv gyökereire világít rá, a magyar népi verselés sajátos, hagyományos gyöke
reire szelgáltat gazdag példatárat. föltárja a középkori magyar szellemiség arcu
latának egy jellemző részét, az egyház árnyékában, de nem egyházi fegyelmú
sajátos vallási szellemet, sőt egy-egy szállal visszanyúl a kereszténység előtti

pogány magyar lelkivilágba is. Becses adalékokat szelgáltat mellesleg régi ma
gyar nyelvünk és nyelvjárásaink alaposabb ismeretéhez, de kiszolgálja a szocio
lógiát, a népi magyar tudat fejlődéstörténetének a kutatását, az egyetemes euró
pai művelődéstörténet egy új provinciáját kapcsolja be a tudományba, és számos
egyéb diszciplinát is gazdagít anyaggal, szempontokkal.

Kétségtelen, hogy nyelvtörténeti érdekességük nem azt jelenti, mintha ezek
az imák ómagyar nyelven szólalnának meg, tehát nem tekinthetők a maguk egé
szében nyelvemlékeknek. mert régen keletkezett szövegek is részt vettek a nyelv
természetes változásában, hozzáidomultak a módosuló magyar nyelvhez, hiszen
céljuknak . csak így felelhettek meg, érzelmi hatóerejüket csak így őrizhették

meg, máskülönben nagy részben értelmetlenné torzulhattak volna el. A szöve
gek változásaikat, részben romlásukat maguk is sok helyütt elárulják. Azért
elavultságot, értelmetlenné vált régi szavakat (amilyen nyelvünkben amúgy sin
csen sok) nem sokat találunk bennük, de azok többnyire a vidék nyelvjárásának
megőrzött régíségei, mert nemcsak az imaszövegekben találhatók meg. Ezért
ezeket, bár régies hangulatuk tagadhatatlan, inkább nyelvjárási elemeknek, mint
a műfajban megőrzött archaizmusoknak lehet tekinteni. Mégis tagadhatatlan, hogy
ezek az imák nemcsak lelkiségükben, hanem megnyilvánulásukban. nyelvük
ben is régies illatot árasztanak. Az elavult szavakat, fordulatokat összegyűjtötte

belőlük és elemezte Pais Dezső (Ethnographia, LXXXII. 3.), így ih "szív", sik
szék "aranyos szék", alat vagy alít "altat; elaléltat ; elolt"; szénye "szőnyeg"

stb., stb. Ámde ezek nem biztosan csak az imában megőrzött archaizmusok,
és nem a vidék nyelvjárásának megtartott régiségeí. Ez minderr egyes alkalommal
külön vizsgálatot érdemel. Mégis kétségtelen, hogyaszókincstől függetlenül e
szövegek jelentékeny részének régies a színezete, s e régiességek gyakran kita-
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pinthatók. Igy sok bennük a régies igealak, a vára, néze típusú a várta nézte
múlt idő helyett, gyakori bennük a szenvedő igeragozás, mely talán egyes imák
vagy fordulatok hivatalos, liturgikus ihletésére vall, az alanyi meg a tárgyas
igeragozás ma szokatlanul ható, de a XVI. században gyakori használatmódja:
ezt mond, távoztasson el a nyavalákot, stb.; az -n igei személyragnak különösen
érdekes, igen ősi időkre visszanyúló kiterjesztése: felelelén "felele", megkérdez
tén "megkérdezte" stb. - e különös alakulás is csak azért maradhatott meg,
mert a nyelvjárás is Sókáig megőrizte; a névelő elhagyása: Föld szülte eget, és
számos más, kevésbé feltűnő vonás. De ami e szövegeken mint drága fűszer önti
szét régies zamatát, az a sajátos költői nyelv, melyből olykor a kódexek megkapő

illata árad, a különleges szóösszetételek, a képalkotás, a metaforák, ritkábban
hasonlatok, melyek a gondolkodás különös világát tárják föl. AMennyországbeli
Jószágok fényeskednek, a rossz szél hordozó asszonyok ríogatnak, Krisztus testét
a hóhérok nyitogattyák dárdával, Mária búlátott fiát siratja, akitől a Nap keleték;
esengenek a szép alliterációk: Gyönggyel gyökerezik, Virággal virágzik, Szép csil
lagok csillámlanak; Térdére települ (v. térdepel), Könyökére könyököl. És a sok
ódon forma: a szőke haj sáríg vagy sárbodor; meggyógyulni annyi, mint meg
jőni; a nyílik nyitul ; a Világ Úristen vagy ÚrKriszt, azaz "fény, világosság", s
mind e színek élénk tanúságaí annak, hogy nemcsak az eltűnt virágénekek bizo
nyítják a magyar nép éles elméjét a "lelis"-ben, mínt már Sylveszter megérez
te, hanem e népi "imádságok tömege -ís ugyanennek a népnek színes nyelvi lele
rnényét tárja elénk sok példában, még akkor is, ha ez imák jelentékeny része
deák, iskolamester lelkes áhítatát dicséri, vagy egyes fordulatai éppen az egyházi
latin költészetre vihetők vissza, mert hiszen az is jellemző, hogya kívülről ka
pott javakból mit vállal magáénak a lelkes és az élettől annyiszor megtiport
szegény magyar paraszt.

Pedig ez a műfaj nem magyar különlegesség (csak nálunk eddig nem vet
ték észre): föllelhető Európában mindenütt, Portugáliatól az orosz földig csodá
latosan illusztrálják e szövegek az európai kultúra összefüggését, egveternle
gességét, az európai szellemnek egész földrészünket átható, élő közös hagyomá
nyát, rokonságát, mondhatni azonosságát.

Míg így egyrészt a tudományos diszelpltnák egész sorának (s köztük nem
elsősorban a nyelvtudornánynak) Jelent e becses kötet új rnunkaterületet, igen
fontos eredményeket, addig másrészt az ez imákból áradó üde, naiv lelkület,
az a megható bizalom, amely a keserv-szülte valóságból amennyországbeli jó
szágok felé tereli évszázadon át a szegény magyart, s ennek ily költői megnyil
vánulása a ma szkeptikus "emberének ritka szellemi élvezetet jelent, ha népe
gyermekkorának megható lelkiségébe tekint be általa.

E drágalátos, harmatos szövegek a tudományok egész sora számára renge
teg munkát kínálnak, követelően. Temérdek kielemezni és tisztázni való akad
bennük. Bőven hoznak új anyagot a tudományok vérkeringésébe. Ezért, de meg
a magyar múltunknak, a magyar lélek egy eddig ismeretlen rejtett szögletének
föltárásáért, érdemel Erdélyi Zsuzsa áldozatos munkája meleg köszönetet, mély
hálát. Nagy ajándékot adott a magyar művelődésnek, a magyar múlt tudományá
nak olyankor, mikor azt hihettük, hogya jelentős fölfedezések ideje már lejárt.
S én, de nyilván sokan mások is, még külön is meghatva mondok köszönetet azér'
a színes, lendületes, lelkes tanulmányért, amellyel a szővegeket azok hangulatá
hoz illően bevezeti, s azért a gondos, alapos [egyzetelésért, amellyel ellátja őket,

bepillantást engedve a folklorista műhelyébe, s egyszersmind megkönnyítve az
olvasó munkáját,

A SZERKESZTOSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a jövő

ben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabvány
nak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel, megfelelő margóval) küldjék be, mert
ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkí
mélik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől.
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