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(Ki vo nat)
Az igé zés Szentmihályon (Kolozs me -
gye) a fa lu hi e de lem vi lá gá ban kö zön sé -
ges je len ség. Az igé zés meg né zés, rá bá -
mu lás ál tal tör té nik, az igé zett le het em -
ber vagy ál lat, leg gya ko ribb tü ne te em -
ber nél a fej fá jás. Szenesvízzel vé de kez -
nek el le ne, ez hét köz na pi hasz ná la tú,
egy sze rû, há zi lag el ké szít he tõ gyógy -
szer nek szá mít, el ké szí té se kö tött szer ke -
ze tû ri tu á lis mû ve let. Az ilyen kor ré geb -
ben el hang zott rá ol va sá so kat Szentmihá -
lyon ma már tel je sen fel vál tot ta az ima.
Az igé zés hi e del me és a szenesvíz ké szí -
tés a fa lu ban ál ta lá no san el ter jedt, de
nem min den ki hi szi iga zán. A dol go zat
elem zi a kap cso ló dó ál ta lá nos kép ze te -
ket, el vég zi az igé zés meg ne ve zé se i nek
és a vo nat ko zó ki fe je zé sek nek a sze man -
ti kai vizs gá la tát, ma gát az igé zést és az
el le ne va ló vé de ke zést, mel lék le té ben
kö zöl ve a gyûj té si ada to kat.

11.. AAzz iiggéé zzééss rrõõll

Az igézés1 meg né zés, rá bá mu lás ál tal tör té -
nik, az adat köz lõk több sé ge sze rint aka rat la nul; a
tu dat ta lan ság egy ér de kes meg fo gal ma zá sa, mi -
sze rint “ma gá tól” tör té nik (SZ.R.) Az igé zõ
személy rõl val lott leg ál ta lá no sabb né zet az, hogy
ös  sze nõtt szem öl dö kû. Le het nõ is, fér fi is. 

Az igé zett le het em ber vagy ál lat, leg gyak -
rab ban kis gye rek vagy szép lány, az ál la tok kö -
zül pe dig a disz nó, mint ér té kes há zi ál lat.

Az igé zés el len a gyer mek kar já ra kö tött pi -
ros sza lag gal, a rá adott pi ros ru há val vagy for -
dít va fel adott ru ha da rab bal le het vé de kez ni
(SZ.G.). Az igéz ni ké pes sze mély is vé de kez het a
“Pü-pü-pü, meg ne igéz ze lek!” mon dás sal há -
rom szor ki köp ve (in kább szim bo li ku san) a gyer-
mek/személy/állat irá nyá ba.

Tü ne tei: fej fá jás, szé dü lés, há nyin ger, gyo -
mor fá jás, ros  szul lét, “hábaradik a mellye” (K.I.),
“e’vész a sze med vi lá ga” (SZ.G.). Leg gya ko ribb
tü net a fej fá jás, amely gyen gébb fá jás pl. a hû lés -
kor je lent ke zõ nél. Az igé zés re va ló gya nak vás -
nak ál ta lá nos fel té te le va la mely em lí tett tü net nek
vagy e tü ne tek kom bi ná ci ó i ból ál ló tünete-
gyüttesnek iiss mmee rreett lleenn ookkúú fel lép te.

Az igé zés meg tör tén té rõl a “gyógy szer” - a
sszzeenneessvvíízz el ké szí té se kor le het bi zo nyos sá got
sze rez ni. A po hár ba ej tett szén csak igé zés ese tén
“fut le” a víz fe ne ké re.

A gyó gyí tó ere jû szenesvíz el ké szí té se kö -
tött szer ke ze tû ri tu á lis mû ve let. A szer tar tás lé pé -
se i nek pon tos be tar tá sá val azon ban szin te bár ki
el vé gez he ti, ma ga az igé zett is. Leg gyak rab ban a
csa lád va la me lyik nõ tag ja (nagy anya vagy édes -
anya), rit káb ban egy kö zel ben la kó gyógyító -
asszony ké szí ti el. 

Ré gen a szenesvizet a kály há ból fo gó val
vagy la pát tal ki vett pa rázs da rab kák kal, ma nap -
ság - a gáz be ve ze té se óta - gyu fá val ké szí tik.
Kel lé kek: egy po hár (de cis) hi deg víz, 3, 7 vagy
99 szén a ke men cé bõl (kály há ból) vagy 33-4 gyu fa
szük sé ges (leg gya ko ribb szá mok 9/3). Az el ké -
szí tés ar cha i ku sabb mód ja sze rint az asz tal kö ze -
pé re ke resz tet vet nek, rá he lye zik a po hár vi zet. A
szén vagy a gyu fák elõ ké szí té se elõtt el mon da -
nak egy Mi atyán kot vagy egy Üd vöz lé gyet. Ez -
után egyen ként be le dob ják a parázsdarabo kat a
víz be, vagy rend re meg gyújt ják a gyu fá kat: a
már ujj be gyig égett gyu fa vé gé vel a kö vet ke zõt,
és sor ba be le ve rik az új gyu fa vé gé vel az elõ zõ
el égett fe lét a po hár ba (vö. K.J.). Ha a para zsak
le men nek, igé zés tör tént. Mi nél több szén megy
le, an nál erõ sebb az igé zés; ugyan csak fok jel zõ a
hang ha tás, amit a víz beesõ pa rázs vált ki. A
szenesvíz el ké szí té se után még egy imát el kell
mon da ni, és még egy ke resz tet kell vet ni a po hár -
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ra. Ek kor már bi zo nyos sá got nyert az igé zés té -
nye, amit az igé zet tel nyom ban kö zöl nek (sze -
nes vízkészítés köz ben). Ugyan ak kor fel hív ják fi -
gyel mét ar ra, hogy a ve le tör tént igé zés rõl mi
min dent árul el a szén viselkedése.2 A szenes -
vízbõl az igé zettnek há rom szor há rom ki csi kor -
tyot kell in nia. A víz meg ivá sa után azon nal ér zi,
hogy fej fá já sa szûn ni kezd. Ma ga a gyó gyí tó fo -
lya mat ál ta lá ban ri tu á lis mos da tás sal egé szül ki:
a szenesvízbe már tott uj jal hom lok ra, szív tá jék -
ra, te nyér be és talp ra ke resz tet raj zol nak. K.I.
sze rint az igé zet tet nem kell “meg mos dat ni”, ha -
nem az el ké szí tett szenesvízbõl egy kés he gyé vel
ki lenc szer vi zet kell ki dob ni a le ve gõ be. 

A meg ma radt szenesvizet az aj tó sar ká ra, az
eresz alá vagy egy ku tyá val szem be kell ki ön te ni.
A szenesvíz min dig hasz nál, ami kor az em ber
meg van igéz ve. Újabb né ze tek sze rint a ha tó -
anyag a víz ben fel ol dó dott szén.

Nem rég halt meg egy szentmihályi gyó-
gyítóasszony (a gyûjtés szövegekben so kat em le -
ge tett Ró zsi ka né ni, N.P. volt fe le sé ge), aki még
kü lönb sé get tett a le szál ló sze nek szá ma, sor -
rend je sze rint nõ, fér fi, lány és fiú igé zõ kö zött.
Az igé zõ ilyen faj ta meg ha tá ro zá sát ráolvasás -
szövegek3 is õr zik, ame lye ket már nem is mer -
nek Szentmihályon (ma ki zá ró lag imá kat mon -
da nak).

Fon tos, hogy a szenesvízkészítés köz ben
min dig je len van az igé zett sze mély is, tud ja,
hogy mi és mi cél ból tör té nik. Is me ri a szenesvíz
ha tá sát, és bí zik ben ne, egy részt, mert a csa lád -
tag ja ja vall ja és ké szí ti, más részt, mert más kor is
hasz nált (szá má ra em pi ri ku san bi zo nyí tott). A
gyógy ulás fo lya ma tá ban olyan fon tos sze re pet
ját szó biz ton ság tu dat és bizonyosságérzet a
szenesvíz készítés so rán ki elé gít te tik: nem csu pán
csa lá di kör nye zet ben van a beteg,vagy egy biz -
ton sá gos gyó gyí tó ke zei kö zött, de a be teg ség
mi ben lé té rõl is meg gyõ zõd he tik a szenesvíz ké -
szí tés ál tal. An nak ga ran ci á ja, hogy a szenesvíz
nem ha mis szer, az, hogy a sze nek nem min dig
száll nak le a po hár al já ra.

Bár az igé zés hi e del me és a szenesvízké szí -
tés ál ta lá no san el ter jedt, még sem ál lít ha tó az,
hogy min den ki iga zán hisz ben ne; sok fel nõtt

em ber a szenesvizet szkep ti ciz mus sal fo gad ja, ha
fel is ajánl ják ne ki, csu pán azért “fo gyaszt ja el”,
mert vé le mé nye sze rint “ha nem hasz nál, nem is
árt”.

Az igé zés a fa lu hi e de lem vi lá gá ban kö zön -
sé ges, nem két ség beej tõ je len ség, a szenesvíz pe -
dig hét köz na pi hasz ná la tú, egy sze rû, há zi lag el -
ké szít he tõ gyógy szer, amely pil la nat nyi, kis mér -
té kû kel le met len sé get old meg.

22.. AA jjee lleenn sséégg eelleemm zzéé ssee

22..11.. ÁÁll ttaa lláá nnooss kkéépp zzee tteekk
Az igé zés vagy szemmelverés a szem ema -

ná ci ós ha tá sá nak tu laj do ní tott je len ség, me lyet
már az ókor ban is is mer tek, és szem mel va ló bû -
vö lés ként, va rá zso lás ként tar tot tak szá mon (vö.
BIEDERMANN 1989, 305-307).

A szem mel, te kin tet tel kap cso lat ban pár hu -
za mos kép ze tek ala kul tak ki a kü lön bö zõ kul tú -
rák ban, ame lyek a lá tás ér zé ke lés be li ki emelt
fon tos sá gát je lö lik. A je len ség gel kap cso la tos
elképzelé sek ál ta lá nos em be ri kép ze te ken ala -
pul nak (vö. BIBÓ 1917), ezért gyü möl csö zõbb
le het egy kul tú rán, vi lág ké pen be lü li elem zé sük,
mint a mo tí vu mok mig rá ci ó ját ku ta tó tör té ne ti
meg kö ze lí té sek. Az ilyen el mé le tek hát te ré ben
egy más tól füg get len ele mek bõl sza ba don épít -
ke zõ kul tú ra fel fo gás áll. Pe dig a vi lág kép egy
or ga ni kus egy ség, amely csak ak kor en ged meg
elem ös  sze té tel ében vál toz ta tá so kat, ha azok nem
ös  sze fér he tet le nek archetipikus mély szer ke ze té -
vel. Az ide gen ele mek ér tel me át vé tel kor az új
kul tú ra je len tés há ló já val kom pa ti bi li sen mó do -
sul.

A kü lön bö zõ tör té ne ti ko rok ban kü lön bö zõ
né pek nél más-más fel fo gá sok ural kod tak a szem-
melverésrõl, más ként ítél ték meg je len tõ sé gét. 

A szem má gi kus ere jé re, a ha lált oko zó pil -
lan tás ra mi to ló gi ai pél da ként a Me dú za-fej em -
lít he tõ. Me dú za a gö rög mi to ló gi a be li Gorgók
kö zül a ha lan dó. “Egyet len pil lan tá sa ele gen dõ
ah hoz, hogy bár ki ha lan dót kõ vé változtas -
son.”(RÓHEIM 1984, 465)4 RÓHEIM Me dú za
tör té ne tét elem zi a szemmelverés kap csán. A
tör té ne tet és je len tõ sé gét a kö vet ke zõ kép pen
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fog lal ja ös  sze: “Perszeusz meg öli Medúszát,
mert vé di a pajzs, amit Pallasz Athé né - ma ga is
szub li mált Gorgó - adott ne ki. Ál má ban le pi
meg a ször nyet, az ar cát lát ja ugyan, de csak paj -
zsá ban vis  sza tük röz ve. Le vág ja a fe jét. Ez a fej
nép sze rû aappoottrrooppaaiioonn szem mel ve rés el len. Em -
lí tés re mél tó tény, hogy a leg gyak rab ban csé szék
bel se jé ben al kal maz ták: aki ilyen csé szé bõl
iszik, véd ve van a szem mel ve rés tõl. Ivás köz -
ben a kép re néz, és ez el há rít ja a ron tást.”
RÓHEIM a csé szé ben ké szí tett szenesvíz pár hu -
za ma ként hang sú lyoz za a fen ti pél dát. A Me dú -
zá val tör tén tek nek fre u dis ta (pszi cho ana li ti kus)
ma gya rá za tát ad ja.

A gö rög mi to ló gia sze rint Narkisszosz ami -
kor ti zen hat esz ten dõs ko rá ban elõ ször pil lant ja
meg tü kör kép ét a Helikón egyik for rá sa fö lé ha -
jol va, sze re lem re gyul lad ön ma ga iránt, majd
bol dog ta lan, be tel je sü let len sze rel mé be be le hal.
Em lé két a Nár cisz vi rág név és a gö rög nnaarrkkéé szó
õr zi, amely kkáá bbíí ttáásstt je lent (vö. KERÉNYI 1977,
116). Narkisszosz mí to szá nak pár hu za ma lel he tõ
fel ab ban a ma gyar hi e de lem ben, mi sze rint az
ön tu dat lan cse cse mõt óv ni kell ön nön tü kör ké  -
pének szem lé lé sé tõl, mert meg igéz he ti ma gát. Ez
az igé zés kü lö nö sen ve szé lyes, a gyer mek ha lá lát
is okozhatja.5 Az igé zés ilyen for má ja Mold vá -
ban is is mert (vö. ER DÉ LYI 1976, 107). 

Az em lí tett mí tosz fel ve ti az igé zés és sze re -
lem kapcsolatá nak gon do la tát (szem, te kin tet ha -
tal ma a sze re lem fel kel té sé ben). A narké/kábítás
fo gal ma egy - az igé zés je len sé gé vel kap cso la tos
- fo gal mi há ló ki ala kí tá sá hoz is hoz zá se gít. A ká -
bí tás fo gal má hoz kön  nye dén as  szo ci ál ha tó ak
azok a ki fe je zé sek, ame lyek kel ál ta lá ban az igé -
zés, szemmelverés je len sé gét szo kás ma gya ráz -
ni: bû vö lés, bá jo lás, va rázs lás.

Az igé zés ér tel me zé sé ben igen jó fo gó dzót
je len te ne, ha igaz vol na, a Gorgók és Graiak
egyen ér té kû sé gé nek té nye. Er re azon ban -
RÓHEIM szö ve gén kí vül - se hol sem ta lál tam
meg erõ sí tést. A Graiak fõ jel lem zõ je - öreg sé gük
mel lett -, hogy hár muk nak csu pán egy sze mük és
fo guk van; RÓHEIMnél mind ez a Gorgókra vo -
nat ko zik, a Graia pe dig csu pán a Gorgó név má -
sik változata.6

22..22.. AAzz igé zés, szemmelverés kkii ffee jjee zzéé sseekk
sszzee mmaann ttii kkaaii vviizzss ggáá llaa ttaa

Az a tény, hogy két fo ga lom hasz ná la tos a
vizs gált je len ség meg ne ve zé sé re, prob le ma ti kus.
A fo gal mak nem tûn nek egyen ér té kû nek. A köz -
tük lé võ kü lönb ség meg ha tá ro zá sá ra a fo gal mak
“nyel vi kör nye ze té nek” meg vizs gá lá sát, va la -
mint a kér dé ses ki fe je zé sek eti mo ló gi á já nak át te -
kin té sét ta lá lom a leg cél ra ve ze tõbb nek. A fo gal -
mak nyel vi kör nye ze te alatt mind azo kat a ki fe je -
zé se ket ér tem, ame lyek rá juk, kö ré jük épül nek,
és sze man ti kai kap cso lat ban áll nak ve lük. A
vizs gá lat tu laj don kép pen a fo gal mak nyel vi vi -
lág mo dell be li he lyét de rí ti ki (vö. SZIL ÁGYI
1996), ab ból a fel te vés bõl ki in dul va, hogy egy
kö zös ség vi lág ké pe nyel vé ben (is) tük rö zõ dik. 

A szem szó igé zés sel kap cso lat ba hoz ha tó
sze man ti kai me zõ jét a kö vet ke zõ kép pen le het ne
fel vá zol ni: 
meg igéz

1.               2.               3.                     4.
le nyû gö zõ  raj ta fe lej ti     is  sza a             fel fal ja
lát vány     sze mét     a te kin te té vel    a sze mé vel

A fen ti váz lat ban azo kat a ki fe je zé se ket ál lí -
tom fo ko za ti vagy fo lya mat sze rû sor rend be,
ame lyek nek mint egy vég ki me ne tel ét ké pe zi a
meg igéz ki fe je zés (ered mé nyük az igé zés, igé -
zett ség). A szám be vett tör té né sek nem ag res  szi ót
és nem szán dé kolt sá got hang sú lyoz nak, in kább
egy tu dat ta lan fo lya mat moz za na ta it jel zik. Úgy
tû nik, az iiggéé zzééss ki fe je zés ma a je len ség tu dat ta -
lan vál to za tát fe di, a lát vány ál ta li el ra gad ta tott -
sá got és kö vet kez mé nyét, az igé zést. Az ótö rök
ere de tû iiggéézz ‘meg bû völ’ szó nak, va la mint a ve le
kap cso lat ba hoz ha tó szin tén ótö rök ere de tû bbáájj
és bbûûvv sza vak je len té sei ar ra utal nak, hogy az
iiggéézz szó a né pi nyelv ben mást is fe dett: a szán dé -
kos, va rázs ló ere jû bbûû vvöö lléésstt,, bbáá jjoo lláásstt,, még hoz zá
vvaa rráázzss iiggéékk kí sé re té ben. Az iiggéézz szó tör té ne ti leg a
vvaa rráázzss iiggee je len tés sel hoz ha tó kap cso lat ba. A bbáájj
egy részt ‘kö te lék’, ‘kö tél’, ‘zsi nór’ je len té sû,
más részt ‘va rázs lás’-t, ‘kö tés’-t je lent az ótö rök -
ben. A bbáá jjoo llááss ma ku ruzs lást je lent A ma gyar
nyelv tör té ne ti-eti mo ló gi ai szó tá ra sze rint. Az
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igéz szó bá jo lás sal (meg kö tés), il let ve a bû vö lés -
sel, ku ruzs lás sal va ló kap cso la ta egy má sik je len -
tés szfé rát fed fel. 

A ma gyar nyelv vi lág kép ében a sszzeemm mint a
vi lág bir tok ba vé te lé re al kal mas esz köz je le nik
meg. A vak em ber vvii lláágg ttaa llaann,, az Óma gyar
Mária-Siralomban Jé zus a “vi lág nak vi lá ga” (vi -
lág vi lá gos sá ga: az igaz élet, a lét tel jes sé gé ben
va ló meg élé sé nek ideá(l)ja). 

A vi lá got a sze mé vel bir tok ba ve võ em ber a
tár sa da lom nor má it sér tõ, de szá má ra el fo gad ha tó
tet tek fö lött sszzee mmeett hhuunnyy. Azon kí vül, hogy lát -
vány és lé te zõ igen erõ sen ös  sze függ eb ben a vi -
lág kép ben (vö. Hi szem, ha lá tom!), a fen ti ek
alap ján is el mond ha tó, hogy a szem-bir tok ba vé tel
konnotáció bi zo nyos szin ten az em be ri in ter ak ci -
ók ra is ki ter jed. A mmeegg rraa ggaadd jjaa aa tteekkiinntteettéévveell7,
sszzeemm mmeell ttaarrtt olyan je len sé ge ket ír le, me lyek lé -
nye ge az em ber társ sza bad sá gá nak, in teg ri tá sá -
nak te kin tet ál ta li kor lá to zá sa, megsértése.8 Az
em be ri re ak ció el sõd le ges fo ko za ta ilyen eset ben,
hogy eell kkaapp jjaa aa ttee kkiinn ttee ttéétt (ez a rraajj ttaa ffee lleejj ttii aa sszzee mméétt
ese té ben is áll). Az erõ tel je sebb fo ko za tok már jó -
val erõ tel je sebb re ak ci ó kat vál ta nak ki, így szó be -
li vé de ke zést, ki tar tott te nyér rel va ló vé de ke zést
vagy el for du lást. Szin tén az em be ri in ter ak ci ók
so rá ba tar to zik, hogy az em ber a szú rós te kin te tet
ösz tö nö sen meg ér zi, és oda for dul, mond ván: “Ér -
zem, hogy va la ki erõ sen néz.”

A te kin te tek em be ri (ál la ti) in ter ak ci ó ja pár -
baj sze rû vé fa jul hat. Ez a ffaarr kkaass sszzee mmeett nnéézz9 je len -
sé ge. A far kas sze met-né zés vé le mé nyem sze rint
erõ pró ba: a lé lek erõk pár ba ja/ös  sze mé ré se egy te -
kin te tek köz ti pár baj ban. Ugyan ezen pár ba jon be -
lül a szem bû vö lõ, mér ge zõ ere je is sze rep hez jut, s
ta lán ilyen ér te lem ben hoz ha tó kap cso lat ba a far -
kas sze met-né zés va la mint ma ga a ffaarr kkaass név az zal,
hogy mméérr ggee zzõõ nö vé nyek ne vé ben elõ tag ként sze -
re pel, pél dá ul ffaarr kkaass aall mmaa,, ffaarrkkaassbboorroosszzlláánn,
ffaarrkkaasshháárrss stb. A far kas szó je len tés-hát te ré ben
nem utol só ran gú ös  sze te võ az aagg rreess  sszziióó,, ami a far -
kas sze met-né zés nek, a szem mel va ló el nye lés nek
stb. fon tos té nye zõ je. Ezen ag res  szió oralitását
hang sú lyoz za a ffaarr kkaass éétt vváággyy ki fe je zés is, ami nek
azon ban nem a szem, ha nem ma ga a far kas (orá lis
ag res  szi ó ja) szol gál ha tott ala pul.

A sszzeemmmmeellvveerrééss ki fe je zés szin tén a né zés
ag resszív tar tal mát hang sú lyoz za. A ki fe je zés je -
len té se: a sze men ke resz tül kibocsájtott ener gi á -
val va ló ár tás (a ve rés át vitt ér te lem ben van hasz -
nál va, áárr ttáásstt je lent). A nyel vi for ma ro ko nít ha tó
az iiss tteenn vvee rréé ssee ki fe je zés sel, mely Is ten ár tó/bün -
te tõ cse le ke de tét ve rés ként ne ve zi meg (vö. bosz  -
szú, a ha ra gos Is ten kép ze té vel ös  sze füg gõ ki fe -
je zés). A ha son ló ság an nál in kább ér de kes, mi vel
is ten ve rés ként leg in kább be teg sé get szok tak szá-
montartani(egyéni vagy jár vány). Míg az iiggéé zzééss
in kább a cso dá lat tal, el bû völt ség gel (esz té ti kai
él mény) ro kon, a sszzeemmmmeellvveerrééss ki fe je zés az
iirriiggyy sséégg ggeell hoz ha tó kap cso lat ba (rossz-, ár tó ér -
zé sek, in du la tok). Az itt sej tett el len tét az zal is
bi zo nyít ha tó, hogy a szemmelverés az, amit ál ta -
lá ban bo szor kány nak tu laj do ní ta nak, és bûn nek
tart ják; te hát rossz in du la tú, szán dé kos cse le ke -
det nek, míg az igé zést aka rat lan ár tás nak.

Az elõb bi eset kap cso lat ba hoz ha tó a hip no -
ti zá lás je len sé gé vel; egy gyõrzámolyi (F.M.) tör -
té net sze rint az igé zõ ké pes em ber tár sát te kin te te
ere jé vel helyhezkötni (el moz du lás ra kép te len né
ten ni) vág ta tó lo vak kal szem ben áll va az or szág -
úton. 

Ér de kes mó don Szentmihályon, ahol min -
den ki azt tart ja, hogy az igé zõ szem le het ár tó ha -
tá sú, a je len ség re csu pán az iiggéé zzééss ter mi nust
hasz nál ják. Ugyan itt már igen ke ve sen hisz nek
bo szor ká nyok lé te zé sé ben, s ha ron tás ra gya na -
kod nak, min dig kö zön sé ges em ber nek tu laj do -
nít ják.

A nyel vi vi lág mo dell sze rint nem csu pán az
em ber ve he ti bir tok ba sze mé vel a vi lá got, a vi lág
is ural mat gya ko rol hat fö löt te a sze mén ke resz tül
(vö. le nyû gö zõ lát vány). Az igé zés je len ség kö ré -
bõl a mmeegg kkíí vváá nnááss,, mmeegg ccssoo ddáá llááss je len sé ge tar to -
zik ide. A nép szem lé le te sze rint a ter hes as  szony
fo ko zott mér ték ben ki van szol gál tat va a lát vá -
nya i nak. A meg kí vá nás je len sé gé ben az orá lis
ag res  szió ön ma ga és a mag zat el len for dul, a
meg kí vá nás ese tén pe dig a lát vány/je len ség
szug gesz tív ere je ke rí ti ha tal má ba a ter hes nõt, s
ez a szug gesz tió szo ma ti kus el vál to zá so kat ered -
mé nyez het a mag za ton. Azok a fi gyel mez te té -
sek, ame lyek a ter hes as  szonyt óva in tik csú nya
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lát vány hos  sza dal mas (szug gesz ti ó nak idõt adó)
né zé sé tõl, er re a je len ség re ala poz nak. A ter hes
as  szonyt ért ha tá sok ról (va la mi meg né zé se vagy
va la mi vel va ló meg do bá sa) az em be rek ren ge teg
tör té ne tet me sél nek (P.G.; SZ.R.). HEIM Vil mos
pa to ló gus fog lal ko zott ez zel a je len ség gel. El is -
me ri, hogy “ha son ló ese tek va ló ban tör tén tek, s
le het sé ges nek tart ja pszi cho szo ma ti kus pato-
mechanizmusok sze rin ti ér tel me zé sü ket” (OLÁH
1986, 139). A mmeegg kkíí vváá nnááss és mmeegg ccssoo ddáá llááss tu laj -
don kép pen az igé zés for dí tott ja ként is fel fog ha tó,
olyan ér te lem ben, hogy a szem ál ta li szug gesz tió
a né zõ el len irá nyul. Nem ema ná ció tör té nik, ha -
nem a lát vány szug ge rá ló ere je és az ön kén te le -
nül be in du ló ön szug gesz tió együt te sen hat az ál -
do zat ra.

Ha a meg ne ve zé sek nem is ma gya ráz zák
meg ma ra dék ta la nul szá munk ra a je len ség mi -
ben lét ét, ar ról min den kép pen in for má ci ót nyúj-
tanak,hogy a nép szá má ra mit je len te nek, vi lág -
kép ük ben a je len ség mi lyen kép ze te ken ke resz tül
rak tá ro zó dott.

A né pi kép ze tek sze rint a szemmelverés ké -
pes sé gé vel “meg ál dott” egyén kül sõ sé gek ben is
kü lön bö zik má sok tól: ös  sze nõtt szem öl dö ke,
erõs vagy szú rós te kin te tû bar na vagy fe ke te sze -
me van. Az igé zés rõl va ló né pi gon dol ko dás ban
fel lel he tõ a sszziigg nnaa ttúú rraa ttaann , tá gabb ér te lem ben,
mint azt PA RA CEL SUS ki fej tet te, kö rül be lül a
BÖHME-i (idé zi BIEDERMANN 1989, 308) el -
kép ze lés be il lõ en, mi sze rint min den do log, te -
remt mény ma gán hor doz za ren del te té se, va la mi -
re va ló sá ga is mer te tõ je gye it.

A né pi szim bo li ka sze rint a szem a lé lek tük -
re. Nem egé szen biz tos, hogy pusz tán a szem ál -
ta li ema ná ci ó nak tu laj do nít ha tó az igé zés, ám a
szem a kül sõ meg fi gye lõ szá má ra kön  nyen hoz -
zá fér he tõ. A te kin tet mi nõ sé gé bõl és in ten zi tá sá -
ból kön  nyen le het ar ra kö vet kez tet ni, hogy ár tó-e
vagy sem. Az igé zés té nyé nek meg ál la pí tá sa né -
ha ilyen meg fi gye lé sek alap ján tör té nik, más részt
a meg né zés moz za na ta lá tat lan ban is fel té te le -
zett: azt gon dol ják a tü ne tek (fej fá jás, ros  szul lét,
stb.) je lent ke zé se foly tán, hogy a be te get va la ki
erõ sen meg néz te (meg igéz te). A te kin tet a tár sa -
da lom nor mái sze rint (me lyek a ma guk rend jén

ösz tö nös mély sé gek ál tal meg sza bot tak) nem
sza ba don le gel tet he tõ. Ma is il lem, jó ér zés szab
kor lá to kat egy bi zo nyos em ber meg né zé sé nek;
ugyan ez a jjóó éérr zzééss ré gen az ön fe gye lem meg nyil -
vá nu lá sa le he tett an nak tu da tá ban, hogy a te kin -
tet árt hat.

Az em ber ben ösz tö nös fé le lem él az ide gen
szem te kin te té nek ere jé vel szem ben. E. T. HALL
(HALL 1995) meg fi gye lé se sze rint a sû rûn egy -
más mel lé zsú folt ide gen sze mé lyek (vég sõ el -
zár kó zá si kí sér let ként) min dig kí no san ke rü lik a
szem kon tak tust. De bár ki nek élet ta pasz ta la tát
ké pez he tik olyan kel le met len ér zé sek, me lye ket
az õt erõ sen né zõ ide gen em be rek okoz tak. Ha
ar ra gon do lunk, hogy az ál lat vi lág ban is is mert
je len ség a szem kon tak tus kí nos vol ta, mely né -
mely ese tek ben a vég le te sen ag res  szív far kas sze -
met-né zé sig fo ko zód hat, va la mint az olyan je len -
sé gek re, ami kor az em ber pél dá ul egy ku tyát ké -
pes el som for dá lás ra kény sze rí te ni te kin te té vel,
ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy eettoo llóó ggii aaii gát lás ról
le het szó, ame lyet ál lat és em ber egy aránt örök le -
te sen hoz ma gá val. 

A hi e del mek sze rint az igé zés el sõ sor ban
kis gyer me ke ket, va la mint a szé pet érin ti, és ha lá -
los ki me ne te lû le het az ál la tok ra néz ve. Ez a sze -
lek ció meg en ge det té te szi a kö vet ke zõ fel té te le -
zést: a kö zös ség fel nõtt- és va la me lyest szo ci a li -
zá ló dott gyer mek tag ja it vé det teb bé te szi az igé -
zés rõl va ló tu dás, mert ál ta la va la me lyest el ke -
rül he tik az igé zés le he tõ sé ge it; a még nem szo ci -
a li zá ló dott gyer mek véd te le nebb, mert nem ke rü -
li a szem su ga ra kat, az ál lat ra néz ve pe dig azért
le het ha lá los az igé zés, mert kul tu rá li san véd te -
len. Eme el kép ze lés hez vi szo nyít va a prob lé ma
más faj ta szfé rá ját in du kál ja a sszzéépp kér dés kö re
(as  szo ci á ci ói itt: a kü lö nös, az ide gen). 

Az ide gen em ber az új kör nye zet ben kul tu -
rá li san véd te len, vi sel ke dé se fel tû nõ (az adott
rend szer ben ab nor má lis), így több szö rö sen ki -
szol gál ta tott szo ci á lis kör nye ze té nek. Fel tû nõ
vol ta mi att a fi gye lem kö zép pont já ba ke rül, igéz -
he tõ sé gé nek le he tõ sé ge na gyon megnõ.10 Az
ide gen ség kü lö nös ese tét ké pe zi a hos  szabb idõn
át izo lál tan élõ, fris sen nyil vá nos ság ra lé põ em -
ber, aki el szo kott az (ide gen) em be ri erõ te rek kel
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va ló üt kö zés tõl, azok po zi tív vagy ne ga tív erõ tar -
tal má nak fel dol go zá sá tól, eset le ges ösz tö nös
vagy tu da tos (más kor ru tin sze rû) meg vá la szo lá -
sá tól, s így sok kal na gyobb ener gi á já ba ke rül
meg küz de nie mind ezek kel.

Az igé zés nek ki tett je len sé gek má sik (em lí -
tett) szfé rá ját a szép, a kü lö nös ké pe zi. Az igé zés
eme ese te i vel kap cso lat ban ki fej ten dõ el kép ze lé -
sem alap já ul az az igen gya ko ri vé le mény szol -
gál, hogy az igé zés ösz tö nös, nem tu da tos (nem
aka rat la gos) tett.

Az erõs né zés al ka lo mad tán re a li zá ló dik (az
egyén tu da tá tól füg get le nül), bi zo nyos lát vány  -
nyal va ló szem be sü lés ese tén. A szép vagy tet -
sze tõs lény vagy tárgy ma gá ra von ja az em ber fi -
gyel mét, és lel ki tar tal ma it ak ti vi zál ja. Az em ber -
ben ilyen kor fel kel tett ér zé se ket a bbiirr ttookk lláá ssii
vváággyy, va la mint a RÓHEIM (1984, 472) ál tal is
ki emelt iirriiggyy sséégg fo gal mai ál tal le het ne meg ne -
vez ni, új ra alá húz va, hogy mind ez ál ta lá ban tu -
dat ta la nul ját szó dik le, va la mint lé tez nek ár nya -
lat be li fo ko za tok. Ha azt mon dom, hogy az igé zõ
vá gyá val az igé zett li bi dó já ra (jungi ér te lem ben,
te hát ál ta lá no sab ban vett élet erõ re), va la mint
tárgy ese té ben a ben ne rej lõ rej tett sze mély te len
va rázs erõ re tör (vö. mmaannaa), azt hi szem, nem ru -
gasz ko dom el az ál ta lá nos né pi kép ze tek tõl,
pusz tán le he tõ sé ge im sze rint a nép rajz va la mint a
lé lek tan fo gal ma i val pró bá lom le ír ni a le ját szó dó
je len sé get.

RÓHEIM (1984, 465) a szemmelverésrõl
írott ta nul má nyá ban meg pró bál ja a je len ség lé -
lek ta ni ma gya rá za tát ad ni. Sze rin te a hi e de lem
kul csa ab ban a meg ál la pí tás ban ra gad ha tó meg,
mi sze rint a meg né zett szop ta tós as  szony nak el -
apad a te je. Esze rint a szemmelverés kul csa orá -
lis fél té keny ség, és orá lis ag res  szió jel le gû. Azt
hi szem, buk ta tó ja az ér tel me zés nek, hogy mi u tán
egy (alap ve tõ) táp lá lék meg kí vá ná sá nak té nyé -
bõl in dul ki, és a táp lá lék je len lé té bõl az ösz tön
oralitását konnotálja, nem lép to vább meg vizs -
gál ni más faj ta ese te ket, így az em be ri egye dek re
vagy bár mely meg tet szõ do log ra vonatkozóakat.
RÓHEIM freudiánus ma gya rá za tá ból a ffééll ttéé --
kkeennyy sséégg és aagg rreess  sszziióó té nye zõ je fi gye lem re mél tó,
ám ne ga tív töl te tük né mely ese tek ben túl zott nak

bi zo nyul hat. A je len ség hez tár sít ha tó ag resz  szió
in kább ér zel mi, tu da to so dá sa nem fel tét le nül
meg va ló su ló do log. Ilyen for mán az el kép ze lés
nem ös  sze fér he tet len a né pi né zet tel, ami a tu dat -
ta lan szint jén le ját szó dó igé zést még to le rál ja, az
ár tat lan ság szfé rá já ba utal ja. (“Nem tud ró la.”;
“Nem te het ró la.”; “Ilyen a nézése.”)11 Ez zel
szem ben a tu da to so dás fá zi sá ban az il le tõ már
ész le li, hogy mily mér ték ben né zett meg va la kit
és hogy árthatott.A tu da tot el len õr zõ kont roll nak
(fe let tes én vagy tár sa dal mi tu dat, kö zös sé gi tu -
dat) tu laj do nít ha tó, ha há rom szor ki köp és vé dõ
mó don ezt mond ja: Pü-pü-pü, meg ne igéz ze lek.
Az egyén vé de ke zé sé ben a kö zös sé gi nor ma -
rend szer nek a kont roll ja mû kö dik, hi szen azt te -
szi, amit el vár nak tõ le; ez ese ten ként egy be es het
az zal, ami lel ki is me ret ét is ki elé gí ti. A prob lé ma
ezen a pon ton er köl csi ter mé sze tet ölt; jó ér zés és
ön kont roll függ vé nye el sõ sor ban, hogy meg igéz-
e vagy sem va la kit az em ber. Adott igé zés rõl va -
ló tu dás tu laj do ná ban az igé zés ne ga tív töl te tû in -
ter per szo ná lis cse le ke det, em ber társ el le ni bûn.

22..33.. AA sszzeemmmmeellvveerrééss eell llee nnii vvéé ddee kkee zzééss
A szemmelverés el le ni vé de ke zés az élet nek

igen tág je len ség kö ré vel áll ös  sze füg gés ben. Leg -
tá gabb ér te lem ben a nyil vá nos ság tól va ló fé le -
lem rõl, bi zo nyos élet szfé rák nyil vá nos ság elõ li
el rej té sé rõl van szó. A ma gán élet (bár tér sé günk -
ben, fa lu si kör nye zet ben ál ta lá ban nem an  nyi ra,
mint pol gá ro sult tár sa dal mak ban) va la me lyest
min dig zárt vi lág ban zaj lik. Emögött nem csu pán
az in ti mi tás utá ni vágy, ha nem a rossz in du lat tól,
irigy ség tõl va ló fé le lem is áll. De ma ga az in ti mi -
tás is bi zo nyos ér te lem ben nem je lent mást, mint
vé dett sé get, ha csu pán egy kü lön vi lág vé dett sé -
gét is. Az em ber ilyen ter mé sze tû fé lel mét em lí ti
DÖ MÖ TÖR Tek la. Sze rin te az em ber nyil vá nos -
ság tól va ló fé lel me nem csu pán a kis gye rek re, de
a gyü mölcs fá ra, vi rág szál éle té re, sõt még az új
fo nott ke rí tés re is ki ter jed het. A jjóó sszzee rreenn ccssee vé -
del me ha son ló okok kal ma gya ráz ha tó: “nem sza -
bad eellkkiiáábbáállnnii””, mert va la ki meg fi gyel he ti, és má -
gi kus úton meg foszt hat tõ le. Ép pen ezért a ma -
gyar em ber na gyon rit kán mond jót a ter més rõl,
ál la tok ról, idõ já rás ról. A “le ko po gás” vá ro si hi e -
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del me - te szi hoz zá -szintén a jó sze ren cse (ir ra ci -
o ná lis) vé dõ gesz tu sa” (DÖ MÖ TÖR 1981, 151).

Az em lí tett ösz tö nös óva tos ság, fé le lem szü -
li egy részt az el fe dés, el tit ko lás, más részt a vé de -
ke zés je len sé gét. SUMNER (1978, 768-769) sze -
rint a szemmelveréstõl va ló fé le lem szül te az il -
lem sza bá lyo kat, az öl töz kö dés je len sé ge it, sõt a
nõk zárdábavetését is. Bár mind ez igaz le het,
eze ket a je len sé ge ket már ré gen a ci vi li zá ció ter -
mé sze tes ve le já ró inak te kint jük. Eme szub ti lis,
nem tu da tos vé de ke zé si for mák mel lett azon ban
lé tez nek olyan mód sze rek, ame lye ket ma is ki zá -
ró lag a szemmelverés el le ni vé de ke zés cél já ból
al kal maz nak. Ilye nek pél dá ul a gyer mek csuk ló -
já ra kö tött pi ros pánt li ka, obsz cén gesz tu sok, pl.
fe nék vagy fallosz mu to ga tá sa vagy fal li kus
amu let tek vi se lé se (vö. BIEDERMAN 1989, 307);
trá gár ki fe je zé sek, szö ve gek Szentmihályon pl.
“Kigyófasz a sze med kö zé!”. Mind ezek nek a trá -
gár, obsz cén té nyek nek túl kom pen zá ló, ez ál tal
el ijesz tõ, ki áb rán dí tó, a meg cso dá lás, meg kí vá -
nás, bû vö lés fo lya ma tát meg sza kí tó, ki zök ken tõ
ha tá suk van. Mi u tán kul tú ránk kal együtt jár az
öl tö zet vi se lé se, az ilyen “el ijesz tõ” gesz tu sok
elég meg le põ ek ah hoz, hogy az em bert ki zök -
kent sék a szem lé lõ dés bõl. Az em lí tett vé de ke zõ
gesz tu sok hoz még sok fé le ha son ló cél za tú gri -
masz tár sít ha tó, me lye ket az em ber spon tá nul
pro du kál za va ró ha tás ra.

A szemmelverés el le ni vé de ke zés ben hasz -
ná la tos ppii rrooss szín rõl szól nék még, amely nek sze -
re pe a kis gyer me ken, ál la ton az, hogy a fi gyel -
met “elterelve”12 meg óv ja õt a ron tás tól. A ppii rrooss
szó a ppiirr kkaadd,, ppöörr kkööll,, ppii rríí ttááss szó csa lád ból ered, te -
hát a tûz zel áll kap cso lat ban, ilyen ér te lem ben
szer ve sen kap cso ló dik a szemmelverés el le ni pi -
ros szín nel va ló vé de ke zés hez a ron tó anya gok
ééggee ttééss sseell va ló meg sem mi sí té se, pu ri fi ká lá sa
(lásd a ron tás ról szó ló fe je zet ben). 

Bár nem so rol tam fel az ös  szes vé de ke zé si
mó dot, rá té rek a vé de ke zés má sik as pek tu sá nak
meg vizs gá lá sá ra, amely ma gát az igé zõ em bert
érin ti. Igé zés ve szé lye ese tén há rom szor ki kell
köp ni a gyermek/állat/növény stb. fe lé a meg fe -
le lõ vé dõ ige el mon dá sa köz ben. A ki kö pés je len -
sé ge az igé zés orá lis jellegével13 kap csol ha tó

össze, és úgy ér tel mez he tõ, mint a már el nyelt
szubsz tan cia ki kö pé se, vis  sza szol gál ta tá sa.

22..44.. AAzz iiggéé zzeetttt sséégg ttüü nnee tteeii
Ha en nek el le né re meg tör té nik az igé zés,

leg gya ko ribb és min dig el sõ sor ban em lí tett ttüü nnee --
ttee a ffeejj ffáá jjááss.. Ezt kö ve ti a sszzéé ddüü llééss,, hháá nnyyiinn ggeerr,,
szél sõ sé ge sen sú lyos eset ben jelenkezhet az áájjuu --
llááss és vég sõ stá di um ként a hhaa llááll.. Ma nap ság ez
utób bi két fej le mény na gyon rit ka, ez a vál to zás
az ural ko dó or vos tu do má nyi né ze tek át szi vár gá -
sá nak és el fo ga dá sá nak tu laj do nít ha tó. Az or vos -
tu do mány ugyan is az olyan sú lyos ese te ket, mint
a hir te len ha lál lal vég zõ dõk, ál ta lá ban “kéz zel -
fog ha tó” tes ti vagy kör nye ze ti okok kal ma gya -
ráz za, de min den kép pen fi zi o ló gi ai és nem misz -
ti kus okok kal. A lel ki ere de tû hal álo kok kö zül az
em bert las san felemésztõek a lé lek tan ál tal is el -
fo ga dot tak, pél dá ul szo ron gás, fé le lem. A nép -
rajz tu do mány fel mé ré sei sze rint vi szony lag sû -
rûbb az olyan ada tok szá ma, me lyek sze rint ál lat
ha lá lát okoz ta igé zés. Gyûj té se im is ezt iga zol -
ják: pl. ló (T.B.) és disz nó (SZ.R.).

22..55.. GGyyóó ggyyíí ttááss
A tü ne tek ál ta lá ban az egész em ber re ki ter -

jed nek, s a gyó gyí tás - mint egy fe le let ként - szin -
tén az egész em bert cé loz za meg. A szenesvízzel
hom lok ra, szív tá jék ra, te nyér be, talp ra raj zolt ke -
resz tek ri tu á lis mos da tás jel le gû ek, eset leg ki is
egé szül nek a gyer mek meg mos da tá sá val. A gyó -
gyí tá si fo lya mat ból a bel sõ sem ma rad hat ki: a
be teg nek in nia kell a szenesvízbõl. A be teg má -
gi kus kö rül ke rí té sé ben nem csak a szenesvíznek,
ha nem a kkee rreesszztt vvee ttééss nneekk is funk ci ó ja van: a
szent ség ere jé vel te lí ti a gyó gyí tó rí tust. Ma ga a
víz is több szö rö sen szent: ké szí té se köz ben Mi -
atyán kot mon da nak, és fö lé je ke resz tet vet nek,
más részt, amint azt egyes ráolvasószövegek és
ar cha i kus imád sá gok is jel zik, mint pl. a víz ve -
tés, gyeszkentálás Mold vá ban (vö. ER DÉ LYI
1976, 106), a szenesvíz ana ló gi ás gyó gyí tó esz -
köz; egy részt mint a Jor dán vi zé nek pár hu za ma,
más részt ama “el sõd le ges re cept” ana ló gi á já ra
ké szül, ame lyet va la ha Szûz Má ri á nak aján lot tak
a meg igé zett Jé zus gyó gyí tá sá ra. Ilyen “bib li kus
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hát te rû ana ló gi ás el vû gyó gyí tó imád sá got”
BOR NE MI SZA Pé ter is kö zöl az ÖÖrr ddöö ggii kkíí sséérr ttee --
tteekk bbeenn,, bár a bá jo lást ha zug ság nak, ör dö gi ta lál -
mány nak mi nõ sí ti (ER DÉ LYI 1976, 106). A
“bá jo ló gyó gyí tó imád sá gok ke resz tény ele mei
két ség kí vül egy há zi ere de tû ek; ar ra az idõ re utal -
nak, ami kor a pap ság gyó gyí tott, és Is ten ne vé -
ben ûz te ki a be teg sé get oko zó dé mont/sá tánt az
em ber bõl” (ER DÉ LYI 1976, 108).

Az igé zés szenesvízzel va ló gyó gyí tá sá nak
fo lya ma tá ban fon tos sze re pe van a ri tu á lé pon tos
el vég zé sé nek, hi szen a gyó gyí tó el já rás csak úgy
ha tá sos. A hár mas szám a rí tu son be lül fon tos
sze rep hez jut, úgy is mint 3x3=99: há rom gyu fa
vagy ki lenc szén, há rom Mi atyánk, há rom szor
há rom ki csi korty víz, há rom ke reszt a hom lok ra
stb. Ál ta lá nos em be ri kép ze tek ben a hár mas az
erõ, a ha tal mas ság, a tel jes ség szá ma, a ke resz -
tény ség ben ezt tes te sí ti meg a Szent há rom ság
kép ze te.

A gyó gyí tó fo lya mat ban meg je le nõ tûz (pa -
rázs) és víz szim bo li ku san is ér tel mez he tõ. A két
elem archetipikus el len tét pár, l. pl. a taoizmus-
ban (HOPPÁL-SZEMADÁM-JANKOVICS
1995, 227), vagy  az al kí mia vi lág kép ében, ahol
az éélleett vvii zzee nem más, mint az oouurroobboorroosszz, az el -
len tét egye sí tés szim bó lu ma (JUNG 1995, 84). A
szenesvíz ugyan csak a tü zet ma gá ba fo ga dó víz,
ilyen ér te lem ben az élet ana ló gi á ja.

Ma gyar nyelv te rü le ten több he lyen is a sze -
nes vi zet csu pán az igé zõ sze mé lyé nek fel fe dé sé -
hez hasz nál ják fel jövendölõ se géd esz köz ként
(vö. RÓHEIM 1984, 468.). A tu laj don kép pe ni
gyó gyí tás az igé zõ sze mély ha já nak, szõ ré nek
be szer zé se után ezek ége té se ál ta li füs tö lés sel
tör té nik, a gyer me ket a füst fö lé tart ják. Ilyen
gyógy mó dot em lít töb bek kö zött DÖ MÖ TÖR
Tek la is.

A szenesvíz ha tá sa va ló szí nû leg ppllaa ccee bboo--hhaa --
ttááss (vö. MELZACK 1977, 42), a gyógy ulás pe -
dig a csa lád és a gyó gyí tó szug gesz ti ó já nak, va -
la mint a ha tá sos ön szug gesz ti ó nak tu laj do nít ha -
tó, még az olyan ra ci o na li zált je len té sek ese tén
is, ami kor a víz ben “ol dó dó” szén nek tu laj do nít -
ják a gyógy ulást (P.E.; SZ.R.). A ma ga ko rá ban
PÁ PAI PÁRIZ Fe renc is ezt tar tot ta a szenesvíz

ha tó anya gá nak, el ítél vén a ba bo nás, mes ter ke dõ
vén as  szo nyo kat: “A sze nes vi zet ve het nõk kér -
dés be. Leg alább ab ban a’ szén ben va gyon bel sõ
fel for rást el nyo mó erõ, iz zaszt is: azért nem ha -
szon ta lan, ha jól ad nak innya ben ne. A’ kivûl a
vé le mo sás nem tészen töb bet mint ha kofa-
vizzel mos dat nád, hivesíti és kön  nyeb ben el alu -
szik utánna.”14

Mint min den is me ret len hát te rû be teg ség
ese té ben, itt is ir ra ci o ná lis gyógy mód ról van szó.
A szenesvízzel va ló gyó gyí tás rí tu sá nak a be le
ve tett hit kö vet kez té ben pszi cho szo ma ti kus ha tá -
sa van. Más ir ra ci o ná lis gyógy mód ok hoz ha son -
ló an a hit re ala poz, és a meg nyug vást, a lé lek
egyen sú lyát cé loz za meg, elõ se gít ve a szer ve zet
gyógy ulá sát. A gyógy mód mai hasz ná la tá nak ir -
ra ci o na li tá sa nem zár ja ki egy olyan vi lág kép lé -
te zé sét, amely be ko he ren sen il lesz ke dik, te hát
“ra ci o ná lis”. 

Vizs gál ni le het ne azt is, hogy mi lyen mér -
ték ben függ az igé zés je len sé gé nek is mert sé gi fo -
ká tól az igé zés gya ko ri sá ga, va la mint hogy az
igéz he tõ ség mi lyen mér ték ben függ vé nye a je -
len ség is me re té nek. Ugyan azt a tü ne tet tel je sen
más ha tás nak is tu laj do nít hat ják, és ak kor si ke re -
sen ke zel he tõ mmááss mmóódd sszzeerr rreell.. En nek leg fon to -
sabb fel té te le, hogy a be teg le gyen meg gyõ zõd ve
a di ag nó zis igaz vol tá ról, és a gyógy mód nak le -
gyen hhii ttee llee..

A kul tú rá ban be kö vet ke zõ vál to zá sok mi att
sok fa lu si kör nye zet ben élõ em ber sem hisz már
a szemmelverés le he tõ sé gé ben (T.B.). De a fej fá -
jás ra be vett Algocalmin, Fasconal stb. tab let ták
csu pán egy új hi e de lem-ál la po tot tük röz nek,
ugyan úgy kom men dá lás (szü lõ, ba rát, is me rõs
aján la ta) ha tá sá ra sze dik az em be rek, s a kom -
men dá ló val fenn ál ló enberi kap cso lat ré vén hisz -
nek a ha tá sos sá gá ban. Csu pán egy vál tás tör tént:
szenesvízrõl tab let tá ra, és ál lan dó “ha tó anyag -
ként” ma radt a szug gesz tió.

A szenesvízzel va ló gyó gyí tás (és a fen ti
pél dá ban, a nem or vo si ta nács ra sze dett gyógy -
sze re ké is) olyan prob lé ma meg ol dó stra té gia,
ami le he tõ vé te szi az or vos el ke rü lé sét ki sebb
egész sé gi pa na szok ese tén. Az em be rek nek ilyen
jel le gû tu dás ra szük sé gük van biz ton ság ér zet ük
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meg erõ sí té sé hez (a vi lág ban va ló biz ton ság ér zet -
ük höz). Ké nyel met len, kín zó ál la pot, ha a be teg -
ség gel kap cso la tos tu dás az or vos mo no pó li u ma.

IIggéé zzééss SSzzeennttmmiihháállyyoonn
((AAddaatt ttáárr))

AAddaatt kköözz llõõkk::

Gyõrzámoly, 1993
T.B., 8O éves
Szentmihály, 1995.
P.E., 57 éves (1995) E.
SZ.L., 12 éves (1995) L.
P.G., 78 éves 
SZ.R., 8O éves R.
SZ.G., 65 éves G.
SZ.S., 72 éves S
K.I., 83 éves 
K.J., 82 éves

AAddaatt ttáárr

(Gyõrzámoly, 1993)
T.B., 8O éves
1. Meg olyan is vót, hogy a gaz dá val ment a -

szol gá ló juk volt - a le ány. Igen szép lo va volt a pa raszt -
nak, az tán men tek ki a ha tár ba. Egy szer csak a ló el kez -
dett iz zad ni, fõdhö vág ta ma gát, az tán meg dög lött ott a
ko csi elõtt. A pa raszt azon nal el za var ta a leánt. Nem al -
kal maz ta to vább, mer rá fog ta, hogy a ver te meg a sze -
mé vel a lo vat, azért dög lött meg a ló. Há csak en  nyi
eszük vót a ré gi ek nek. Min den be szel le met lát tak, meg
boszorkánt lát tak.

2. (...) má sem mi ba ja se vót a gye rek nek. Hogy
az tán a szenesvíztül-e, vagy a ma ga sze rén is, de ez fur -
csa, hogy a mai vi lág ba má ilyent nem hal lok, hogy
szenesvíz, a mai as  szo nyok má nem is tud ná nak
szenesvizet csinányi! Az tán azér még se pusz tul el egy
gye rek se szem ve rés be!

SSzzeennttmmiihháállyy,, 11999955..
Sz.R., 8O éves R.
Sz.G., 65 éves G.
Sz.S., 72 éves S.
1. Az igé zés el len? Az igé zés el len csak a sze nes

vi zet csi nál ták. (Sze nes vi zet? S azt hogy csi nál ták?)
Azt úgy csi nál juk, hogy te szek egy po hár ba, egy de cis
po hár ba vi zet, és négy gyu fát meg gyúj ta nak, úgy rend -
re, s mikó de ré kig el égett, akkó be le ütöm a fe jit a po -
hár ba. És a po hár ba, hogy ha meg van igéz ve, akkó le -
száll mind a háram, vagy a négy, És abbó az tán meg ke -
ni a hom lo kát az izét... Ez tisz ta igaz, de en nek mi a
ézéje, en nek azt nondják, hogy csi nál ja a gyu fa fe je azt

a szén - va la mi lyen szén sa vat -, és az azé jó. Az tán ki -
önt jük oda né, a csa tor na alá. (S imád sá got nem mond -
tak, mi kor kik csi nál ják a sze nes vi zet?) Egy
Miatyánkat. (S ke resz tet nem ve tet tek rá a po hár ra?)
Nem. Há van aki vet. 

2. (Ki tud igéz ni?)
Hogy ki tud igéz ni? Aki nek itt ös  sze van nõ ve a

szem öl dö ke egé szen. (S az akar igéz ni, vagy csak ...)
Nem, az úgy ma gá tól igéz.

S. Meg néz jól té ge det, s az tán...
R. Va la ki ál la po to san ma rad, és õ meg néz va la mi

csú nyát, va la mit. Az má csi nál egy olyan gyer me ket.
Ez úgy van. Ez nem aka rat ból van. Ez csak véletelenül.
Rá pil lant, vagy va la mi, s meg lát ja, s mit ahagy ha son lí -
ta nak a gyer me kek egy más ra, hát ez csak úgy, ez csk
azé van. (S a ter hes as  szony nem vé de kez het az el le ne
se hogy?) Hát... ez nem , ez csak akkó van, amikó má
meg van szü let ve a gyer mek. Ezt ál la po to san... (Én azt
hal lot tam, hogy ha meg dob ják va la mi vel...) Há ha
meg dob ják va la mi vel mind ahogy vót Szé kely Gi zi, õ
azt mond ta mind ég, hogy meg dob ták egy szekfûve, s
akkó, itt ma radt a szekfû nyo ma.

3. (Kicsigyermeket az igé zés tõl?)
G. Azt mond ják, hogy a ki csi ru hát ad ják for dít va

rá ja, igen, alól a ki csi majóját, vagy in get, va la mit min -
dig, vagy bugyikáját for dít va.

R. Akit na gyon fog az igé zet. De pél dá ul, ha nem
fog ja az igé zet, elég hogy ha én el me gyek, s te fo god az
öled be a gyer me ket, s lá tom, hogy mi lyen, nem ép pen,
hogy szép, tet szik ne kem az a gyer mek, meg né zem, s
elég.

G. En gem olyan hama fo gott min dig az igé zet. Úgy
fájt a fe jem, egy olyan ros  szul lét on nan jött. Mondam:
Ves sed a sze nes vi zet, me ne kem most má gátá.

R. Gyütt ha za, mon dom, ve tet tem a sze nes vi zet. 
G. S le ment a szenesvíz, s it tam be lõ le, s hely re -

jöt tem. (S mi le het a je le an nak, hogy meg igéz ték, a
fej fá já son kí vül?) Hát on nan jön az tán a ros  szul lét. Ha
meg vagy igéz ve, per sze, on nan ér zed, hogy evész a
sze med vi lá ga akkó! De nem tu dom, hogy ab ba az
izé be, az a szén az tán, az csi nál ja - úgy mond ják an -
nak, na.

R. Nem tu dom, mi lyen szén sav.
G. Az, az van ben ne, és az asztán se gít a te izéd ben.
R. Ab ba a víz be az se gít. (Most már így ma gya -

ráz zák, hogy az se gít?) 
G. Igen, igen. Má ezen má lát tam én, hogy meg

vótam igéz ve. Vagy szén bõl, ha van fa, égett a tüzen fa;
a szén az még jobb, mind a gyu fa. Csak gyufáva
elmondad a Miatyánkat, s ott mind mondad a ti é det, s
az tán dobad köz be be lé a gyu fát a víz be. 

G. A szén jobb mint a gyu fa.
R. Má több anyag van ben ne.
K.I., 83 éves (1995)        
1. Hát az tán csak a szenesvíz an nak az or vos sá ga.

Az igízésnek. (S azt hogy csi nál ták ré gen?) Hát az tán
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ré gen szénbõ, de most má gyufá bó, me gáz van. Most
háram szál gyu fa, elég, s an nak a tüzit, szó val a szenit.
Elég az a háram szál gyu fa, egész amed dig tudad fog ni,
s akkó be lé eresz ted a víz be. A háram szá lat. Ré gen ki -
lenc sze net tet tek a víz be. (S hon nan? Egye ne sen a tûz -
bõl?) A tûz bõl, igen. Fo gó val. (S a po hár ba tet ték azt
is?) Olyan vas fo gó val vet tük ki, s az tán ki lenc sze met
be lé a po hár ba, a víz be. (S imád koz tak köz be va la mit?)
Há, ha le ment a szén, akkó igaz vót. Ha nem ment le a
szén - má sokszó fenn ma radt -, akkó nem vót igé zés.
(De mon dom, hogy köz be imád koz tak va la mit, mond -
tak va la mi imád sá got?) Há hogy ne, imádságat. (S mi -
lyent?) Mi e lõtt nem kezd te meg a sze net, hogy ve gye,
akkó mondatt egy imádsá gat. S akkó ve tett ke resz tet, s
a po ha rat rá tet te. S akkó vett az tán ki lenc sze net, s be lé -
tet te a víz be. S mikó mind a ki lenc sze met beléte tte,
akkó megint mondatt egy imát. S akkó az tán úgy a kés -
sel kilenc szer, a kés he gyi vel, vi zet ki lenc szer kidobatt,
úgy a le ve gõ be. (Nem ken ték be azt, akit meg igéz tek?)
Ó, nem, nem so ha. (S ho va ön töt ték el a vi zet?) Úgy
szem be vaegy ku tyá val, vagy az aj tó sar ká ra. (Egy ku -
tyá val szem be - mi ért?) Hát az tán akkó mond ta: Na,
akkó le gyen még igé zés, mikó ez a víz visszagyû. S rá -
ön töd a ku tyá ra, a ku tyá val szem be, vagy az aj tó sar ká -
ra. De oda is csak azt mondad. Ez igaz. Mert az tán má
itt sok szor kel lett ves sek én Me lin dá nak, amég itthan
vót. És ne künk is né, egy szer-egy szer. (Ki tu dott igéz -
ni?) Hásztán azt nem le het tud ni! Azt nem, Tün de drá -
ga. Van egy-egy, hogy e’tátja a szá ját, és (ka cag) meg -
van az igé zés. (Mi rõl vet ték ész re, hogy meg igéz tek va -
la kit?) Hát an nak fáj a fe je, s hábaradik a mellye, s erõst
ros  szul van. Igen, na gyon rossz ér zés! (S ez más rossz
ér zés, mint más kor?) Hát más, más, más. (Nem tud ják
az okát, hogy mi tõl van?) Nem. S ak kor az tán csinál -
tunk egy kis sze nes vi zet, s helyregyütt. (Min dig hasz -
nált?) Igen! Amikó meg van igéz ve; ha nincs meg igéz -
ve, az tán azt mind vet he ti. De nem jön le, má lát szik,
mikó ve ti, má akkó má vagy nem megy le a szén, vagy
le megy. De ha meg van igéz ve, akkó má a szén még
egybõ le fut. Sokszó még sír va fut le. Iga zán. Szóva, ez
igaz vót, má amég otthan vótam, édes anyám is csi nál ta,
s az tán én is meg ta nul tam, s csi nál tam.

K.J., 82 éves (1995)
1. Megtõtünk egy vi zes po ha rat víz zel, és elõ ve -

szek há rom gyu fát. Akkó meg ke resz te lem aztat, s a
közepibe te szem a po ha rat. S akkó az tán meg gyúj tom
az el sõ gyu fát, de a má si kat már ve szem a ke zem be,
hogy amikó fé lig el égett, meg ütöm a fe jit, és az be le -
esik a víz be, s rög tön le megy a fenekibe, de a má sik
már meg gyúlt ettõ, s akkó le do bom a má si kat is, s akkó
vi gyá zok ar ra, fel ve szem a har ma dik gyu fát, és akkó
köz be mon dom a Miatyánkat. S akkó megint azt is, mi -
kor má fé lig le égett, akkó meg ütöm a fe jit, és az is le -
esik, úgy mind a há rom nak, a fe je mikó le esik és le -
megy be egé szen a gyu fa, akkó igé zés. Na s akkó el -

vég zem az imát, s ke resz tet csinálak a po hár ra, és akkó
mártam a ke ze met a víz be, s hom lo ko mat, s aja ka mat,
itt, itt, min de nütt ke resz tet csiná lok a szív re, ke zem
tenyeribe, in nen így túl, és a lá bam talpjára, ha ci põ be,
ha csiz má ba mind egy, csak ke resz tet kell csi nál ni s
már ta ni az uj jat a víz be. És akkó in ni háromszó, há rom
ki csi kor tyot. S akkó le ten ni, s még áll egy ki csit, s
megint egy ki csit, s úgy ér zi mitha tünne el az igé zet.
Na és akkó megint iszok há rom ki csi kor tyot, s me gyek
az aj tó sar ká hoz, oda tõ tök egy kis vi zet, har mad szor
ki nyi tom az aj tót, és kí vül rõl, az ud var ról is tõtük ki vi -
zet. (Nem mond sem mit ilyen kor?) Nem mon dok, csak
egy imát mon dok. Ket tõt: amikó megkeresz telem, s má
kez dem, s egyet az tán má mikó vég zem. (Mind egy
hogy mi lyen imát mond el?) A Mi atyán kot. Ez a rö vi -
debb. Vagy az Üd vöz légy Má ri át. Bár egy an  nyit. Ki
amen  nyit. (Az igé zés mi tõl van?) Én nem tudam. Ba bo -
na. (Kik szok tak igéz ni in kább?) Te, úgy va la ki, aki má
ré gen nem lá tott, és úgy meg kér dez va la mit, én nem is
tu dom, csak ér zem, hogy úgy fáj a fe jem, és fe ke te ká -
vét fõ zök, nem mú lik el - na ez csak igé zés kell le gyen!
(Más mind a ren des fej fá jás?) Igen. (Mi a kü lönb ség?)
Hát olyan gyen gén fáj egy ki csit, de mikó nagyan fáj a
fe jem - hû lés -, akkó olyan nagyan fáj, hogy má... hogy
min dig fasconalt (fájdalom csillapító) ve szek, s akkó
rög tön karjaimbó, min den, ki áll a fá jás, ad dig úgy fáj,
hogy nem tu dok mit csi nál ni. S az tán még le pi he nek
egy ki csit, el mú lik. Ha nem igé zés, nem men nek le a
gyu fák, fenn ma rad nak. Mind. (Nem le het tud ni ab ból,
ahogy men nek le a gyu fák, hogy nõ vagy fér fi igéz te
meg?) Én nem tudam aztat. (És azt hal lot ta, hogy az
igéz, aki nek ös  sze van nõ ve a szem öl dö ke?) Nem.

P.E., 57 éves (1995) E.
Sz.L., 12 éves (1995) L.
1. E. Azt szok ták mon da ni, az igéz, aki nek úgy a

szem öl dö ke, úgy ös  sze van nõ ve itt. Nõ is , fér fi is,
hogy úgy ös  sze van nõ ve a szem öl dö ke, az tud igéz ni.
Õ nem tud ja sa ját ma gá ról, hogy õ tud igéz ni. (És nem
is akar igéz ni...) És nem is akar. Ezt nem aka rat tal csi -
nál ja, va la hogy olyan a né zé se, vagy... (Mi vel le het
meg aka dá lyoz ni, hogy meg igéz zen?) Hát meg aka dá -
lyoz ni nem le he tett. Azt szok ták mon da ni, ha va la ki
ész re vet te, hogy va la ki úgy meg né zi és kezd szé dül ni,
vagy kezd fáj ni a fe je, ak kor csi nál tak sze nes vi zet. Ré -
geb ben csi nál ták a szén nel a kemencébõ, ami kor tü zel -
tek, akkó vet tek ki... És most má nincs af fé le itt ná lunk,
most má gyu fá val. (És szén nel hogy csi nál ták?) Égett a
ke men cé be a tûz, és akkó úgy húz tak ki sze net a ke -
men cé bõl, a szén da ra bo kat, olyan ki csi szén da ra bo kat,
és azt húz ták be lé a po hár ba, hi deg víz be. (Há nyat? S
mek ko rát?) Ötöt, he tet, ki len cet. Há nem na gyot, olyan,
úgy né, ak ko rá kat csak . S akkó utá na az tán csi nál tak
háromszó ke resz tet a po hár ra, háromszó ivott be lõ le
egy-egy pi cit, egy kor tyot, s ke resz tet csi nál tak a hom -
lo ká ra. (Köz ben mond tak imád sá got is?) Hát igen. A
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Mi atyán kot. És Ró zsi ka né ni re em lék szek, hogy olyan
ba bo nás as  szony vót, hogy õ jött ónat vet ni, ónat ön te -
ni, ilyen sze nes vi zet csi nál ni is, az tán õ úgy imád ko -
zott ot tan, a Mi atyán kot szok ta el mon da ni.

2. E. Fej fá jás el len? szenesvízen kí vül egye bet
nem tu dok. (De min den faj ta fej fá jás ra szok ták csi nál -
ni?) Ha nem tud ja, nem ér zi, hogy meg le gyen hûl ve,
vagy va la mi, csak úgy hir te len meg fáj dul a fe je, itt a
szem kö rül szo kott fáj ni a hom lok, azt mond ják, olyan -
kor van meg igéz ve.

L. Igen, s van egy maszírozás...
E. Ezt a szenesvízet, mit tudam én, a mulkó még

La li is csi nál ta Etinek. Ne ki is úgy fájt a fe je, s nem
tud ta, hogy mitõ fáj a fe je. Az a ba bo na ság mostmá az a
szenesvíz, attó mú lik e’, ha nem van az a szén di oxid,
ami a víz be at tól a szén tõl ke rül, és az...(Sasító ha tás -
sal...) Sasító, vagy igen, mind mikó va la ki nek a gyom -
ra fáj, vagy has me né se van, ve szi azt a szén pi ru lát, az
is, ab ba is egyéb gyógy szer nin csen sem mi, me csak a
tisz ta fe ke te szén, de még is jó, hasz nál.

P.G., 78 éves (1995)
1. (Ter hes ség alatt mi baj ér he ti az as  szonyt?) Hát

az tán nin csen mi baj ér je, eset leg meg kí ván va la mit,
vagy eset leg meg emel va la mit, eb bõl tud ba ja len ni.

2. (Ha meg cso dál va la mit?) Hát az nem, ha nem ha
csak meg dob ják, fi am. Ha meg dob ják ve le, vagy meg -
ütõ dik, vagy hoz zá üti va la mi hez ma gát, ak kor lát szik
egy fót. Vagy ar cán, vagy ke zén, pél dá ul akár mi lyen
test ré szén. 
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Jegy zet

1. Bár ren ge teg gyûj tés van a szemmelverésrõl és kü lön bö zõ mód sze rek -
kel va ló gyó gyí tá sá ról, össze fog la ló vagy el mé le ti jel le gû mun ka igen ke -
vés szü le tett. A leg ala po sabb elem zést HOPPÁL Mi hály ír ta az igé zés hi -
e de lem kö ré rõl (HOPPÁL 1970, 259-287). Szá mom ra, e dol go zat szem -
pont já ból azon ban ir re le váns, hi szen meg ma rad a hi e de lem fel épí té sé nek
struk tu ra lis ta elem zé sé nél. Ezen fe lül a je len sé get vis  sza em lé ke zés- vagy
él mény el be szé lõ szö ve ge ken vizs gál ja, elem zé se alap ját te hát ma ga a szö -
veg ké pe zi, és nem az ál ta lam vizs gált je len ség hát tér. Hoppál mód szer-
vá lasz tá sa ért he tõ, hi szen sa ját be val lá sa sze rint éle té ben elõ ször
szenesvízkészítést Mold vá ban lá tott egy gyûj tõ út ja al kal má val, s ezt ha -
tal mas él mény ként köny ve li el. Hoppál a szenesvízzel va ló gyó gyí tás ele -
me it rree llee vváánnss és iirr rree llee vváánnss ele mek re kü lö ní ti el. A re le váns ele mek tár gyi
és nem tár gyi ele mek re osz la nak. Az elõ zõ ket te kint ve eme li ki HOPPÁL:
“A hi e del mek ben sze rep lõ ha gyo má nyos tár gyak min den hi e de lem fon tos
ele mei. Kü lö nö sen ak kor, ha az igé zés hez ha son ló an gyó gyí tá si tör té net -
rõl van szó, mert a gyó gyí tás si ke rét sok eset ben ezek je len lé te vagy hi á -
nya befolyásolhatja.”(272)
Fon tos ta nul mány ként em lít he tõ még RÓHEIM Gé za mun ká ja (RÓHEIM
1984, 465-487), amely re elem zé sem ben több ször is hi vat koz tam. Bár sok
kö vet kez te té sé vel ne héz egyet ér te ni, ta lán az õ mód sze re a leg ih le tõbb,
an  nyi ban, hogy a je len sé get a le he tõ leg tá gabb kul tu rá lis kör nye zet be
ágyaz va igyek szik elem ezni. Számbaveszi a gö rög mi to ló gi ai és kü lön bö -
zõ né pek nél is me re tes vál to za ta it a szemmelverés hi e del mé nek, és lé lek -
ta ni ma gya rá za tát nyújt ja a fel me rü lõ je len sé gek nek, ter mé sze te sen az ál -
ta la gya ko rolt fre u dis ta pszi cho a na lí zis nek meg fe le lõ en.
A hi e de lem kör rõl ös  sze fog la ló jel le gû át te kin tést ad DÖ MÖ TÖR Tek la AA
mmaa ggyyaarr nnéépp hhii ee ddee lleemm vvii lláá ggáá bbaann (1981). Az igé zést iirr rraa ccii oo nnáá lliiss rroonn ttóó eell jjáá --
rrááss kkéénntt tart ja szá mon és ki eme li, hogy nem min dig szán dé kos.
SZENDREY Ákos AA mmaa ggyyaarr nnéépp hhiitt bboo sszzoorr kkáá nnyyaa (1986) cí mû köny vé ben
a mmeegg iiggéé zzéésstt,, sszzeemmmmeellvveerréésstt a ron tó va rázs la tok kö zé so rol ja (malefici-
um), me lyek el sõ sor ban em ber társ ra, má sod sor ban az élet fenn tar tá sá hoz
szük sé ges dol gok ra irá nyul nak. Õ em lí ti, hogy az igé zés, mint sszzóó mmáá ggii áá --
vvaall va ló ron tás je le nik meg PÁ PAI PÁRIZ Fe renc nél: “fascinantium mo -
re laudare”, ‘igé zés kép pen dícsérni’, va la mint a CUCZOR-FOGARASI
szó tár ban: “ere de ti leg bi zo nyos faj ta igék kel, pl. di csé rõ sza vak kal vagy
ba bo nás ki fe je zé sek kel meg bû völ, meg ront va la kit.” (SZEND REY 1986,
199).

2. Úgy megy le a szén (se bes ség stb.), aho gyan (olyan mér ték ben) õt meg -
igéz ték. A sis ter gés erõs sé ge szin tén fok mé rõ.

3. “Ka lap alól jöt tél, ka lap alá menjél./Párta alól jöt tél, pár ta alá
menjél/Fõkötõ alól jöt tél, fõ kö tõ alá men jél.” - GÖNC ZI Fe renc tõl idé zi
RÓHEIM (1984, 469) A fent em lí tett gyógyítóasszony egy ilyen tí pu sú
rá ol va sás szö ve get is mert.
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4. A Gorgók hár man van nak, mi ben lé tük leg in kább ijesz tõ maszk ként
fog ha tó fel (KERÉNYI 1977, 39).

5. A hi e del met édes anyám tól is me rem. Min den va ló szí nû ség sze rint in -
kább bencédi (Nyikó-mente, Udvarhelyszék), mint szent mihályi ere de tû.

6. KERÉNYI sze rint a Graiak a Gorgók test vé rei, akik vi gyáz nak az utób -
bi ak ra. Egy sze mük és fo guk van, és ezt egy más kö zött cse ré lik. Egy ilyen
cse re fo lya mán lop ja el sze mü ket Perszeusz, rá kény sze rít ve õket a
Gorgókhoz ve ze tõ út meg mu ta tá sá ra (ii..mm. 38-4O).

7. Ez ha son ló je gye ket hor doz a név má gi á val; ha ki mon dom a ne vét, bir -
tok lom.

8. Bár mér té ké ben sze mé lyi ség füg gõ, de is mert je len ség, hogy az em bert
va la ki “fi xí ro zó” te kin te té vel mun ká já ban, lé te zé sé ben erõ sen fe szé lyez -
tet he ti.

9. A tör té ne ti-eti mo ló gi ai szó tár a ragadozóállatok egy más ra-vagy az ál -
do zat ra tá ma dás elôtti me rev né zé sét tart ja a szó kap cso lat gyö ke ré nek. 

10. Fel te he tõ leg ez a faj ta ki szol gál ta tott ság-ér zés szol gált ala pul azon hi -
e del mek kép zõ dé sé ben, me lyek sze rint ide gen föl dön az em bert nem vé di
a hely szel le me. 

11. Vö: gyûj tött szö ve gek az igé zés rõl az Adat tár ban.

12. Ez a fa lu be li ek ma gya rá za ta. Tu laj don kép pen fel hív ja a po ten ci á lis
igé zõ fi gyel mét, ki zök ken ti a szem lé lõ dés bõl, fo ko zott ön kont roll ra szó -
lít ja fel. Ta lán az sem vé let len, hogy a tûz és a vér szí ne lett a nyu ga ti ci -
vi li zá ci ó ban a fi gyel mez te tés, a til tás szí ne (köz le ke dés stb.).

13. “A meg ba bo ná zó szem orá lis mi nõ sé ge nyil ván va ló.” (RÓHEIM
1984, 474); vö. fel fal, el nyel a sze mé vel stb.

14. L. PÁ PAI PÁRIZ Fe renc, Pax Corporis, 1747, 393.

DDeeoocchhiieerree llaa MMiihhaaii VViitteeaazzuu
((jjuudd.. CClluujj))
(Rezumat)

La Mihai Viteazu, localitate care a
aparþinut în trecut de scaunul secuiesc Arieº,
deochierea constituie o credinþã popularã
comunã. Deochierea se produce sau se comite
prin privire aþintitã sau holbare, cel deochiat
poate fi o fiinþã umanã sau un animal, în primul
caz simptomul cel mai comun es te durerea de
cap. Lumea se apãrã împotriva deochierii prin
practica popularã cunoscutã de „a stinge cãr-
bune”, ceea ce se considerã un remediu simplu,
de toate zilele, un medicament preparat acasã,
dar printr-o operaþiune ritualã, de structurã datã.
La Mihai Viteazu ritualului nu i se mai asociazã
descântece, ca în trecut, ci numai rugãciuni.
Credinþa în deochiere ºi stingerea de cãrbune are
o rãspândire generalã în localitate, însã nu toatã
lumea le crede fãrã rezerve. Lucrarea face analiza
ideilor generale legate de fenomen, analizeazã
din punct de vedere etimologic ºi semantic
denotãrile maghiare folosite în legãturã cu aces-

ta, face analiza fenomenului ºi a practicilor
legate, publicând în anexã datele culese. 

TThhee BBeelliieeffss CCoonncceerrnniinngg tthhee
CCaassttiinngg ooff aann EEvviill EEyyee iinn
SSzzeennttmmiihháállyy ((MMiihhaaii VViitteeaazzuu,,
CClluujj CCoouunnttyy))
(Abstract)

Casting an evil eye is a common belief in
the village of Szentmihály. It is the result of
someone gazing, staring too intensely at a person
or an animal. The most frequent symptom in the
case of persons under spell is headache. It the
removed with water in which coal is extin-
guished. This is a common remedy and counts
for a simple home-made medicine. Its prepara-
tion is a ritual with a fixed form. In older times
people used a spell formula while fixing it, but
nowadays the prayer has completely taken their
place. The belief in the spell and the remedy is
still widespread in the village, although not
everybody really believes in it. The paper analy-
ses the ideas connected to it, makes a semantic
analysis of the terms of the spell or prayer, exam-
ines the casting itself, and gives the information
concerning the field-work.
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