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1. Az értekezés témája, célkitűzése 
 
 A nyelv kettős – az átalakuló valóságot tükröző és a megőrző, 
hagyományt átadó – funkciója az állandóság és a változás egyensúlyát 
teremti meg a történeti fejlődés során. Ezt a bonyolult folyamatot a 
szöveg szintjén viszonylag egzakt módon úgy vizsgálhatjuk, ha olyan 
szövegtípust választunk az elemzés tárgyául, amelynek funkciójához 
hozzátartozik a hagyományőrzés – ez biztosítja a szöveg „öröklődését” 
a történeti korszakokon keresztül –, ugyanakkor a nyelvi változások 
tényéből következően alakul is, módosul is nyelvi megformálása. Az 
ősi, mágikus világképet hordozó és napjainkig élő hagyományt jelentő 
archaikus imák, ráolvasások, áldás-, átokformák olyan szövegek, 
amelyek a fenti kritériumoknak megfelelnek. 
 Az azonnal felvetődő kérdés az, hogy lehetséges-e a folytonos 
átalakulásban lévő folklórszövegek szövegtani szempontú elemzése, 
milyen módon határolható körül a több tízezres anyagból a kutatás 
tárgya. 
 
A dolgozat feladata tehát:  

a) a heterogén szöveganyagból egy szövegtípus és/ vagy egy 
műfaj meghatározása, 

b) a körülhatárolt anyagban a szöveg makroszerkezetének leírása 
c) annak megállapítása, hogy a folklórkutatás szempontjai közül 

melyek alkalmazhatók a nyelvészeti vizsgálatban   
d) egy negyvenegy szövegre korlátozott korpusz részletes mik-

roszerkezeti elemzése, a szövegjellemzők megfigyelése a 
hagyományozódás folyamatában 

e)  a műfaj- és szövegtípusváltás kérdése (minek kell őrződnie 
ahhoz, hogy az eredeti beszédszándék érvényesüljön) 
 

Kutatásom nyelvészeti szempontú, tehát a néprajzi kérdések tisz-
tázására nem vállalkozik. A heterogén lejegyzés miatt a nyelv-
járási vizsgálat nem lehetséges, így a területi megoszlást nem vet-
tem figyelembe. 

  
 
 
 

 
 
Így ezeket a szövegeket is besorolhatjuk a LOVÁSZ IRÉN 

javasolta mágikus imádság műfajba (Az imádkozásról: „Nyisd meg 
uram…” Szerk. BARNA GÁBOR. Bp., 2001. 23), jóllehet funkciójuk 
kissé eltér az általa vizsgált szövegekétől, szerepük nem a lélek, hanem 
a test gyógyítása. A narratíva eltűnése műfaj- és szövegtípusváltást 
eredményez.       

A két részszövegből felépülő mágikus imaszöveg szerkezete 
alapjaiban a mai napig megőrződött. A nyitó kép és a szent személy 
alakja mint motívum hagyományozódik. Változást a mikroszerkezeti 
elemzés mutat, a mondategészeken belül csökken a mondategységek 
száma, egyes szövegrészek (például a dialógus egy része) eltűnhetnek, 
nő a mellérendelő kapcsolási mód aránya. A legtitkosabb részben, a 
ráolvasásban érvényesül legjobban az egyéni szövegformálás hatása. 
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A mondategészek kapcsolódásának, szerveződésének, a közöttük létre-
jövő tartalmi, logikai, grammatikai kapcsolatoknak megfigyelésével 
írom le az imaszerkezetet, illetve a hagyományozódás során létrejövő 
változásokat, a műfaj- illetve a szövegtípusváltás lehetőségét. 
 A szövegek létrejöttében és fennmaradásában nagyon fontos 
szerepet játszik a beszédhelyzetből fakadó koherencia, ez teszi lehe-
tővé, hogy a vallásos viszony érzetének erősítésére a szövegekbe 
esetenként „hivatalos” egyházi imák épüljenek be.  
                                       
 
6. Eredmények 
  
 A cél egyfajta szövegvizsgálati módszer bemutatása volt az 
archaikus népi imának, ráolvasásnak nevezett szöveganyagon, amely-
ben a megőrzés, a hagyományozódás szerepe nagyon erős, és így egy-
egy szöveg továbbélése a különböző nyelvtörténeti korokon keresztül 
megfigyelhető.  
 A dolgozat feltételezése szerint a folklórszövegek történeti 
szövegtani vizsgálata az adott beszédhelyzetben létrejövő szöveg-
típusok leírásával képzelhető el. Így a betegséggyógyítás szituáció-
jában használt ráolvasásnak, archaikus népi imának nevezett szövegek 
közül azokat választottam ki, amelyek két részszövegből épülnek föl. 
Az egyik a történet- és ráolvasás-elbeszélés, melynek szereplője, a 
szent személy jelenlétével megteremti a szakrális tudáskeretet, a másik 
részszöveg az aktuális beszédhelyzet megoldása ráolvasással.  

A beszédhelyzetre jellemző cselekvéskomponenst mint motí-
vumot a nyitó kép hordozza. A szövegek között transztextuális 
kapcsolatot teremt a vándorlás/ életút archetípushoz kötődő elindulás, 
útra kelés képe, az általam választott szövegcsoportot pedig a konk-
rétan meghatározható baleset (a láb kificamodása) mint történéselem is 
motívumként köti össze. A szent személy (aki általában Jézus) 
megjelenését is értelmezhetjük motívumként, ugyanis a szakralitás el-
vesztésével az első részszöveg kiüresedik. 

A műfajiság meghatározásához a beszédhelyzetből fakadó és 
a szövegtípusban tükröződő vallásos-mágikus viszony jelenlétéből 
indulhatunk ki, azaz a szent személyről szóló narratíva a vallásos 
viszony megteremtődését (közbenjáró), a ráolvasás a mágikus viszony 
(közvetlenül a befolyásolandó jelenséghez fordulás) létrejöttét jelzi.  
 

2. A vizsgálat szöveganyagának kiválasztása 
 
 A mindennapi nyelvhasználattól eltérő, mágikus cselekedettel, 
hiedelemmel, a kimondott szó erejébe vetett hittel jellemezhető sajátos 
kommunikációs helyzetben többfajta szöveg (ima, ráolvasás, áldás, 
átok) is megjelenhet. Az egyszerű parancsoló formák (áldás, átok) 
nyelvi szerkesztésük – egy-két szövegmondatból felépülő szövegek – 
és egyértelműen mágikus funkciójuk – a beszélő közvetlenül a befo-
lyásolandó jelenséghez fordul, nem keres transzcendens közbenjárót – 
alapján könnyen elhatárolhatók, és ki is zártam őket a vizsgálat kö-
réből.  
 Az ERDÉLYI ZSUZSANNA által archaikus népi imának (Hegyet 
hágék… 1999. Pozsony, 18), PÓCS ÉVA által ráolvasásnak (Magyar rá-
olvasások I. 1985. Bp., 14.) nevezett szövegek közül választottam a 
kutatás anyagát. A szempont a hagyományozódás vizsgálata volt. Mi-
vel PÓCS ÉVA Magyar ráolvasások II. című kötetében a legrégebbi 
lejegyzésektől kezdve igyekezett feltérképezni az addigi gyűjtéseket – 
feldolgozta ERDÉLYI anyagát is –, és rendszerezésében külön fejezetet 
szentelt az úgynevezett epikus ráolvasásoknak (1986. Bp., 429-553),  
ezt a 326 szövegből álló példaanyagot vizsgáltam az előzőekben leírt 
szempontok figyelembe vételével. A részletes mikroszerkezeti elemzés 
41 szövegről készült. 

Ezeknek a szövegeknek gyakorlati funkciója kivétel nélkül a 
betegséggyógyítás a szó hatalmával. 
 
 
3. A kutatás elméleti háttere 
  

A nyelvtörténeti kutatások a régiségből fennmaradt szövegek 
hangtani, alaktani, mondattani elemzésével jellemzik egyes korok 
nyelvállapotát, illetve mutatják meg a korszakok közötti hagyományo-
zódás és változás mikéntjét. Az az igény, hogy a nyelvemlék mint a 
szövegkutatás tárgya jelenjen meg a magyar történeti vizsgálatban, 
viszonylag új keletű törekvés (1995), ugyanakkor a leíró nyelvészetben 
már az 1970-es évek második felétől megfigyelhető a mondattani 
kutatások kiterjesztése a szövegtan irányába. Az első történeti köze-
lítések a szöveggrammatikai módszert alkalmazták (KÁROLY SÁNDOR. 
Kései ómagyar kori emlékek szöveggrammatikája. TNyT. Bp., 1995. 
761-834), az újabb kutatások azonban a régi szövegek jellemző
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jegyeinek változását a feltételezett kommunikációs körülmények, a 
pragmatikai meghatározottság figyelembe vételével kívánják bemu-
tatni (GALLASY MAGDOLNA. Szövegtörténet: Magyar Nyelvtörténet 
Szerk. KISS JENŐ–PUSZTAI FERENC. Bp., 2003. 268-276).    
 A néprajzi szempontú vizsgálatokban sem lehet megkerülni a 
szöveg nyelvi megformálásának leírását, elemzését, erre sok példát 
(ERDÉLYI vagy PÓCS is foglalkoznak köteteik bevezető tanulmányá-
ban ezzel a kérdéssel) találunk a szakirodalomban. Két új szemléletet 
hozó kutatási módszert emelnék ki: LOVÁSZ IRÉN a népi imaszöve-
geket szakrális kommunikációként értelmezi, és a saerle-i osztályozás 
alapján elkülöníti a mágikus ima műfajkategóriát (Szakrális kom-
munikáció. Bp., 2002); TÁNCZOS VILMOS  az imakezdetekben megjele-
nő archetipikus képeket mint szövegegységeket vizsgálja (Eleven os-
tya, szép virág. Csíkszereda, 2000). 
 
 
4. A vizsgálat módszere 
 
 A folklórszövegek nyelvészeti vizsgálatához körülhatárolha-
tóvá kell tennünk a kutatás anyagát a műfaj és/ vagy a szövegtípus 
meghatározásával. A műfajiság hátterében a világkép, a hit-, hiedelem-
rendszer áll, érzékelhető a szoros alkalomhoz, azaz a beszédhelyzethez 
kötöttség. Ebben a sajátos kommunikációs helyzetben egyszerre jele-
nik meg a vallásos és a mágikus viszony, és a beszédtettként értelmez-
hető szöveg makroszerkezeti jellemzőinek leírásával ez meg is mu-
tatható. Ez a szövegtípus két részszövegből – a szent személyhez kötő-
dő elbeszélt ráolvasásból és a jelen szituáció megoldásához szükséges 
ráolvasásból – épül föl.  
 Az első részszöveg, a narratíva visszatérő képe a folklorisz-
tikában motívumnak nevezett elem nyelvi szempontból is leírható: a 
történetelbeszélés bekezdésnyi egysége. A narratív rész másik bekez-
dése maga az elbeszélt ráolvasás, esetenként a kezdő kép dialogikus 
ismétlésével. A szent személyek visszatérő alakja szintén értelmezhető 
motivikus kapcsolatként. A második részszöveg kérést, felszólítást 
tartalmaz, sokszor nem választható el pontosan az elbeszélt ráolva-
sástól. 
 A részletes szövegvizsgálatban a szövegek mikroszerkezeti 
leírásához a szövegmondatot DEME LÁSZLÓ mondategész fogalmával 
értelmezve elemeztem (A beszéd és a nyelv. Bp., 1984: 91), mivel a 
szövegek terjedelme miatt nagy szerepet kapnak a mondatkapcsolódási 
viszonyok. Megfigyeltem a mondatszerkezetek szerepét, a mondat-

egészek közötti jelentés szintű és grammatikai kapcsolatokat, a téma-
hálózatot, a kulcsszavakat. 
 
 
5. A dolgozat felépítése 
 
 A bevezető fejezetekben a szövegválasztás okainak kifejtése 
után rövid áttekintést adok a népi imák, ráolvasások gyűjtésének eddigi 
történetéről. Ebben nem törekszem teljes kép bemutatására, mert 
TAKÁCS GYÖRGY Aranykertbe’ aranyfa című kötetének bevezető 
tanulmányában ezt részletesen leírta (Bp., 2001. 7-25), de a fő csomó-
pontokat, a kutatás egy-egy fordulatot hozó, szemléletváltó pontját 
kiemelem. Külön tárgyalom, hogy a néprajzi indíttatású gyűjtésekben, 
tanulmányokban milyen, a népi imákra, ráolvasásokra vonatkozó 
nyelvészeti megállapításokat találhatunk. 
 A következő szerkezeti egységben azt a kérdést vizsgálom, 
hogy milyen sajátos problémákat vet föl a folklórszövegek nyelvészeti 
megközelítése, lehetséges-e a nyelvtörténeti kutatás. A kutatás szöveg-
anyagának körülhatárolásához megkísérlem leírni az epikus imaszö-
vegek műfajiságát és az ezzel szorosan összefüggő, de teljesen nem 
azonosítható szövegtípusát. 
 A kiválasztott mintában vizsgálom a szövegek makro-
szerkezeti felépítését. Külön kiemelem a motívum szerepét, kap-
csolatát a beszédhelyzettel, a funkcióval, szövegstrukturáló és transz-
textuális hatását. Ehhez áttekintem a motívum fogalmának lehetséges 
értelmezéseit. Egy kis kitérőt teszek a pszicholingvisztika területére, 
leszűkített példaanyagon az emlékezeti működések vizsgálati módsze-
rével figyelhetjük meg az imaszerkezet változását.  
 A részletes, mikroszerkezeti elemzés anyaga egy konkrét 
betegség (ficam, lábfájás) beszédhelyzetéhez, az elindulás, baleset-
elbeszélés, PÓCS ÉVA terminusával Megbotló ló/ szamár motívumhoz 
kötődő szövegek, mivel ehhez 1488-tól kezdve rendelkezünk külön-
böző korokban lejegyzett szöveganyaggal. 

 A részletes szövegvizsgálat módszere a szövegek 
mondategészekre való tagolása, amely az alapvetően a szóbeliségben 
élő népi imában nem könnyen megoldható feladat, de a részszövegek 
elemzésében hasznosnak bizonyult.  
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