
hagyomány

Takács György

„Igizet szálljon az esős kősziklákra!”

A kosteleki, gyepecei és magyarcsügési csángók ráolvasó gyakorlata

A teremtett és rendezett világban semmi sem létezhet véletlenül, így minden ki
mondható szó -  a teremtő isteni Ige megfelelőjeként - valós, virtuálisan jelenlévő tar
talmat, minőséget jelöl, amely megszólítható, s nevének kiejtésével mozgásba hozható. 
Az ima vagy a ráolvasás segítségével az embert adott léthelyzetében leghatékonyabban 
támogatni képes hatalmak állíthatók csatarendbe, amelyek a meghatározott szavak el
mondása és cselekedetek elvégzése nyomán beáramlanak kis világunk határai közé.

Mind az imádság, mind pedig a ráolvasás ezért szómágia, az igével való bűvölet eszköze 
- varázsige. Olyan hatalmas erejű szó, amelynek kimondásával a világunkban ható erők, 
energiák befolyásolhatók, irányíthatók.

Ezen a felismerésen és hiten alapul minden ima és ráolvasás, amelyeket közös gyökereik el
lenére is megkülönböztethetünk, hiszen a ráolvasással szemben „az ima esetében a szó kimon
dója nem a befolyásolandó objektumhoz intézi szavait, hanem felsőbbrendű lény segítségét, 
közbenjárását kéri a cél eléréséhez”.1 Így az imádság és a ráolvasás az általuk betöltött szerep 
alapján is elkülöníthető egymástól, miszerint ráolvasó minden szöveg - legyen az bármilyen 
eredetű - amelyet az élet egy-egy területének közvetlen segítő vagy rontó befolyásolására hasz
nálnak.2 Vannak olyan szövegek, amelyek mindkét célra alkalmasak - a mindenkori szükség
nek megfelelően. Ilyen az ún. "Kicsi Hiszekegy" is, amelynek a gyimesi Magyarcsügésről szár
mazó, a hit megvallására, a fenyegető vihar, "nagy üdő", "görgeteg" elintésére egyaránt szolgáló 
változata jó egy évvel ezelőtt jelent meg e folyóirat hasábjain.3

Hasonló, fergeteg elleni ráolvasó szerepet tölt be az a "Nagy Idő elen való Imádság", 
amelynek a kicsiny gyimesi faluból, Gyepecéről származó szövegét a mellékelt képen lát
hatjuk. A kéziratos lapot ottani kedves ismerősöm, Fekete Rozália néni juttatta el címem
re levélben, majd három évvel ezelőtt.4(5)*.

♦ A szövegben szereplő zárójeles számok a tanulmány végén felsorolt adatközlők sorszámaira utalnak.
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Az imádságot végigolvasva láthatjuk, hogy szövege valóban kettős-arcú: formáját te
kintve inkább ima, hiszen nem közvetlenül a készülődő égiháborúhoz fordul, hogy kérlelve- 
fenyegetve eltérítse szándékától, hanem felsőbb, isteni segítségért folyamodik, betöltött 
szerepére nézve azonban ráolvasásnak vehető. A kezdetben volt, máig jelenlévő mitikus 
idő, és a benne megtett, szükség estén újra megismételhető isteni cselekedetek következe
tes felidézésével ("ki meg mutatod mind égen és a földön hatalmaságodat (...) kia szelek
nek kő esőknek parancsoltál...") az ima elmondója szavai bűvös ereje által felfüggeszti a 
történeti, profán időt, s az egyszervolt csodatétel kimondásával megnyitván az ég kapuit, 
szelíden parancsolva nyeri el az isteni segítséget.

A világban lévő bajok, veszedelmek, s az embert velük szemben segítő csodatévő szavak és 
cselekedetek egyazon tőről fakadnak, ezért vehetjük fel sikerrel a harcot a nálunk hatalmasabb 
erőkkel: a viharral, a gonosszal, a rontással, a betegségekkel.

A rontás, a fermekálás5 a boszorkányság eredetéről szól egy rövid hiedelemmonda, ame
lyet Gyepecén hallottam:

„Mert valamikor, amikor az Úrjézus Krisztus a fődön járt. Há’ vannak ilyen bátrabb 
fehérnépek, no. Minden esetre, ugye, sokféle az ember. Azt kérdezte ő, valakit meg 
akart intézni, hogy rontsa meg, hogy na... Milyen szándékkal vót, ő tudja. Megkérte 
az Úrjézust, hogy engedje meg, hogy tudjon fermeká’ni. S azt mondta: Én megenge
dem. De az Istennek a színyit -  azt mondja -  soha meg nem látod!’
’Nem baj - aszmongya - csak engedd meg eztet!'
Na, az Úrjézus megengedte akkor, s osztá’ azutántól ez fungált. (5)
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Ugyanezt a történetet mondja el és egészíti ki a rontás ellen való védekezés képességének 
mitikus eredettörténetével egy „ha meg ijedt A gonosz szélbajtól" feliratú hosszú, epikus ele
mekkel tűzdelt ráolvasó szöveg, amelyet Gábor János, volt magyarcsügési lakos századeleji, 
kézírásos füzetecskéjéből másoltam ki egy hideg, téli éjszakán, unokája, Gábor Emil konyhá
jában. A ráolvasásbeli történet szerint a rontás és az ellene való védekezés képessége közös 
gyökerű, mindkettő Jézus Krisztus nagypénteki szenvedéséhez és kereszthalálához, a „Föld 
köldöke” Golgotához kötődik, ahol azokban az órákban az alsó és a felső világ erői egyaránt 
jelen voltak. Az akkor és ott történtek határozzák meg a rontás, s az ellene való védekezés esé
lyeit itt és most is:

"ha meg ijedt/ A gonosz szélbajtól// A míurunk Jézus Krisztust/ a gonosz zsidók ha
laira/ ítélték megkötözték és/ kínozták verték./ Meztelenre vetkez-/ teték oda mentek 
a tündér fejér népek/ és az ur Jézusnak/ ővezőt ajándékoztak/ és azt kérdezte az ur/ 
Jézus mién ajándékot/ kértek tűk ezértJ Ők azt felelték hogy/ agya meg nekik aztJ a 
tudományt hogy/ járhasanak őkII Látatlan színbe bár/ midolgot ők elkövet/ hesenek 
bárkit/ meg tárnod hasanak/ ijedségei szivgörcs/ -el szív gyengüléssel/ ájulással risz- 
ketégel7/ szomorúságai/ Nagy búval elfésze-/ githesék rósz orákot/ rósz szelekel/ ke
serves nagy nyilaiéJ sokai és 99 fele ...8/ csinálmányokal/ és a leggonoszabb/ urszitá- 
val9// és monda nekik az elbádja/ -dót ur Jézus Krisztus/ ne kérjétek ezt asszonyi-/ 
álatok/ Mert soha örökig az/ atyám színét meg nem/ látjátok és ők aztJ felelték se 
baj ha nem is/ és meg adatott/ És így ..J -bb és az ur Jézus Krisz/ tus megsajnálta a/ 
keresztény híveket/ hogy ártatlan ijen/ szenvedésre jusanak/ és áttadta// Ezt a tudo
mányt nekün/ -k hogy egy módon/ segít kezünk hogy kéré/ sünkel hozá fojamod/ 
junk és ő fog segítséget/ itséget10 adni./ Parancsot ad az angya/ li seregeknek 
hogy/ be száljának Jeruzsá/ -lem hegyeiről./ Arany lajtoriákon leszájának és rök- 
/ tön felszereljenek/ 99en fejér lovai/ 99 szürkével 99 barnkJ val 99 sárgával// 99 
fegyveresen 99 kardo/ -són 99 szuronyoson/ 99 késekei 99-en fökel/ a lovasok a 
tündér/ boszorkányokot be kerít/ -sék a kik (N.N. az/) egyent bármi néven/ neve
zendő rosszal kínozták/ be kerítsék./ Lovakkal le tapodtasák/ arany ... össze / sza- 
gadtasák a fegyvere-/ kel le lövöldözők/ a kardokai ősze vágják/ a szuronyosok 
szuronyba/ huzak a// Tőrei ősze döfözékI késekei esze hasogaják/ a lábik fejétől a 
feik/ teteéig és a Jordán/ vizébe vetesenek/ és úgy megsemisűjenek/ és úgy el ol
vadjanak/ a hogy elolvad a/ viasz a melegtől és/ úgy el oszojanak mint/ a gyertya 
füst úgy/ meg ne találkozanak/ többet soha örökig/ minta hogy meg nem/ találko
zik hegy hegyei/ úgy meg ne// Egyezenek a hogy nem/ egyezik a tűz a vizel és/ 
úgy meg aludjanak a hogy/ meg aluszik a tűz aJ víznek erejétől11 és/ meg semisü- 
jenek (N.N. testjebol) és szivéből minden/ nemű bajok/ úgy meg semisüjenek/ a mint 
a hogy a szél aJ port elviszi az utakról./ Am"
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A rontás, az urszita, az ártó célú (fekete) mágia eredménye lehet a mindennapi élet legne
hezebb megpróbáltatásait jelentő súlyos betegségek némelyike.

A gyimesi nép fehér mágiát űző ráolvasó gyakorlatában ezért a gyógyító szövegek lelhető-
ek fel a legnagyobb számban, mellettük jóval kevesebb a más célra szolgáló ráolvasó formu- 

12la. A betegséget okozó rontások közül a kosteleki, gyepecei és csügési emberek mindennap
jaiban leggyakoribb az igézet, ig/y/izet, amelyet részint tudatos rontó tevékenység, részint 
akaratlan ártás következményének tartanak. Ilyen rossz szándék nélküli igézésről beszélt egy 
alkalommal leányka korára emlékezve Kosteleken Csilip Erzsébet:

"Vót egy ángyom. Úgy reá vót kapva a szeme... mentem iskolába, s ha megláttam, 
csak annyit kellett, hogy reám pillantson, úgy fájt a fejem, hogy mikor hazamen
tem, kellett kismáma vesse a vizet, nagyanyám. De ez napi renden így vót. Ren
desen kellett őrözködjek, hogy nehogy meglásson. (...) Olyan vót az ő, olyan vót a 
szeme/4

Az Erzsiké néni által említett jelenségről magyar nyelvterületen először Laskái Osvát ír 
XV. század végi Beszéd gyűjtemény ében, ahol szintén igézésnek (fascinationes - vulgo yghe- 
zes) nevezi. Csaknem száz évvel később, 1562-ben a debreceni hitvallástétel szól a rontás 
e fajtájáról: "Az igézés betegség neme, midőn a ragálytól meglepett emberek elszáradnak, el
hervadnak, tehetetlenekké lesznek, s a tárgyak megítélésében érzékeik csalódásba esnek".14

Az "igéz" szó nyomát a türk nyelveken át egészen az eurázsiai nyelvhasználatot "lingua 
francaiként évezredekig meghatározó szumír nyelvig követhetjük; ránk maradt nyelvem
lékeik tanúsága szerint ugyanis a szumírok hitében a szemverést az ttigi ohul” okozza. Az 
"igi* jelentése "szem" (ugyanez a szó később pl. a mongolban "wge"-nek hangzik és "szó", 
"ige" jelentéssel áll), az "o/*w/"-é pedig "g o n o s z a szóösszetétel így "gonosz (vagy rossz) 
szem" értelemben olvasható.15 Pontosan ugyanerről, ugyanezekkel a szavakkal beszélnek 
máig is az ig(y)izet kapcsán a gyimesi csángók, éppúgy, mint a magyarlakta területeken 
mindenütt.

Az igézésnek leginkább a védtelen, gyenge élőlények (gyermekágyas asszony, kisgyer
mek, idős ember, fiatal állat, rügyező fa stb.) vannak kiszolgáltatva, de bármi mást (pl. vala
kinek a munkáját) is meg lehet rontani szemmel.16 "Megigiződik a fa" - tartják Gyepecén. 
(14) A fák megigézése ellen Kosteleken "tavasszal, mikor virágoznak, akkor piros szalagot 
köttek reja, s akkor nem igizik meg".(23) Erről beszélt egy ízben régi kosteleki ismerősöm, 
Gyuri Virág néni is:

"Hát azé’ kössük az izét, a pirosat, amikor nagyon szépen nyílnak a fák, s piros sza
lagot kötünk vagy piros gyapjufonalat, hogy álljon meg a szemük azon a fonalon, ne 
a fán. Hogy ne igizzék."(2)
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A megigézett fának "elhull a virágja".(2) -  Gyógyítására éppúgy "vizet vetnek", mint a 
szemmel vert, fájó fejű embernek, állatnak. "Meg a virágot es meg tudják igizni. (...) Olyan sze
mek vannak, hogy megigizik" - mesélte egyszer a Kostelek Felszegén lakó kenőasszony, Vren- 
csán Anna néni.(23) A "pókás bubákat", a kisgyermekeket éppúgy megjegyezték régen igézet 
ellen, mint a fiatal állatokat:

"Hát, amikor kicsikék vótunk... sokat dógoztak a fehérnépek. A gyapjat is mind fel- 
dógozták, festettek, ilyen ágyterítőköt szőttek, csergéket szőttek, s festettek. Hittak 
oda, s a festőbe mártották igy a hüvelykiket, s igy a homlokunkra: ’Na, ne igézzenek 
meg!’ Jegyeztek meg, s úgy mentünk megjegyezve... Főleg a piros festővel. (...) Azé’, 
hogy amikor... az a rossz szem reanez... előbb azt lássa meg.... a jegyet rajta. S akkor 
nem tudja elkapni az igizet."(5)

"S a pókás babákat es igy, amikor igy kiviszik innét az udvarol., azkat is vagy egy 
hamar egy kicsit az üst fenekiről... korommal."(15)

"Mentünk a pünkösdi búcsúra... jöttek szekérrel, mentek a búcsúra. (...) S hogy a ki
csi csitkok ne legyenek megigizve... egy olyan nagy fakalánt köttek fel a kicsi csitkó- 
nak a nyakára. Ahogy a csitkó futott, igy járt a kalán, ne. (...) Mondom édesapám
nak, olyan leánkacska vótam: ’Há’ mé’ kötik, Édesapám, a kalánt a kicsi csitkora?’ 
’Azétt - aszmongya - hogy nézzék a kalánt - aszmongya - hogy ne igiződjön meg a 
csitkó. Ne maradjon a szeme a szép csitkón, hanem nézzék a kalánt...’"(2)

Az asszonyok, amikor "szövőt tettek", régen "a kapukat zárták bé, s kötték bé, hogy ne 
menjenek a nézők, me’ igizték meg" a szövőszéket.(2)

Gyepecén:

"Amikor szövőt tettek fölleg, még az ajtót es bézárták, nehogy a szomszédasszon, 
vagy egy ulyan, aki... aki úgy érdeklődik, vagy csudálkozik, mert ha megnezte úgy 
esszevigyült, nem tudták indítani el a szövőt. Akkor vettek vizet annak is. (...) A szö
vőszéknek vizet vettek."(5)

17Kosteleken Váta Borbála néni mesélt egy ízben hasonló esetről, Gyepece szádában 
álló, elromlott fedelű kicsi házában:

"...egyszer egy ember, szövőt tettem vót, szőttünk, tudja. Úgy idejött, hogy megigiz- 
te-e, mi-e, úgy elromlott a szövő... hogy a’ nem vót jó semminek. Hogy élig tudtam 
osztá’ helyrehozni. ...úgy megigizte vót (...) hogy .... úgy elrontotta vót, hogy élig tud
tam helyrehozni. (...) Megigiznek mindent."(21)
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Az "igizet" ellen "olvasni" az idősebbek körében szinte kivétel nélkül mindenki tud. Az 
igéző kilétének megtudására és a fájó fejű, legyengült, megigézett beteg gyógyítására egya
ránt szolgáló - a szenteltvízzel egyenértékű -szenesvizet általában a család idősebb asszonyai 
készítik. Természetesen az igézet elleni vízvetésnek is megvan a maga mitikus eredetmondája, 
amely gyakran magában a ráolvasó szövegben szerepel. Néhány évvel ezelőtt Gyimesfelsőlo- 
kon hallottam a következő rövid történetet egy idős asszonytól:

"Máriának es, a Jézus növelőkorába’, akko’ fájt a feje. Akkor Mária es gyógyította.
Ő es ima... imádkozott, s úgy gyógyitotta."(l)

Ugyanígy jelöli meg a vízvető, imádságos ráolvasás néphitbeli gyökereit az az igézet elleni 
szöveg, amelyet a Magyarcsügés egyik legöregebb asszonyától, Kádár Borbála nénitől hallot
tam:

"Vizet vetnek... mondja reá azt a kicsi imádságot, s akkor iszik belőle háromszor, s 
megmosdik egy szikrát, keresztet vet ’Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek*, s a 
többit elönti, s ’ugy elmennyen az igizet, ahogy elment ez a viz\ osztán, ugye, megjő. 
(...) Tiszta imádság kell. Igen. (...) Keresztet vet, hogy: ’Vizet vetek neki, hogy tisztul
jon meg az ő feje úgy, ahogy megtisztult a viz, mikor az Urjézus Krisztus beléállott 
a Jordán vízibe.’ S osztá’ aszongya, hogy: ’Vizet vetek Pálnak vagy Péternek, vagy 
aminek híják, ahogy vetett a Boldogságos Szüzmária az Ő áldott Szentfiának. Elin
dult a Boldogságos Szüzmária Szent Józseffel Jeruzsálembe, magukkal vitték a Kis- 
jézuskát. Szembetaláltak egy zsidó legényt és egy zsidó leánt. Azok a Kisjézuskát el
vették, s megszeretgették, s halálra igézték. Ekkor Szent József rezes nyelű bicskájá
val három szikrát ütött, s a Boldogságos Szüzmária a Jordán vizéből három csepp vi
zet merített. S aki ezen igékkel vizet vet, minden ember és állat meggyógyul a fődön. 
Én es vizet vetek ... neki, ahogy vetett a Boldogságos Szüzmária az Ő áldott Szent
fiának’, s mond Miatyánkot, s Üdvözletét (...) S akkor aszmondja, hogy: ’Kék szem, 
ződ szem megigézték ... úgy elmenjen’. S akkor osztán iszik belőle, s akkor a többit 
elönti nyűgöt felé, s aszondja, hogy: ’Ugy elmenjen az igizet, ahogy ez a viz el- 
ment’. (9)

A "tiszta imádság kell" kijelentés részben arra utal, hogy Borbála néni hite szerint a gyó
gyulás Isten segedelmével történik, félig-meddig azonban védekezésként is szolgál. A helybeli 
nép hitében ugyanis - részben a katolikus egyház tiltása folytán - a ráolvasás különböző mó
dozatai nem egészen "Isten hírivei való dolgok". Úgy tartják, csak az tud "oldani", aki "kötni" 
is tud, amint arről gyermekkori emlékeit felidézve a nyolcvannégy esztendős Karácsony Ro
zália mámi beszélt Gyepecén:
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"Mikor lcánka vótam. Leánkák, gyermekek vótunk.... s édesapám odajött, oda az 
esztenához19 ... S egy embervei beszélgetett, s ... akkor azt mondta: ’Ugy el rontották 
a tehenjeimet - aszongya - el kell menjek valamerre, még a papoknak fizessek.* S 
akkor ... aszondta édesapámnak: 'Miklós bál’ Egy ló vót ott, egy ló. S aszondta: *Én 
ezt a lovat megfogom - aszondja - megkötöm a fához, ahogy én megakarom. S maga 
menjen, amennyi pap van a világon mindegyiknek fizessen, lám eloldik-e a lovat?! 
Azt én köttem meg, azt én kell eloldjam.’ No, ott akkor meg vót mondva... ő megér
tette, hogy hát hiába fizet a papoknak, mer’ úgyse’ ér semmit, mer’ azért erősebb 
az... (...) a palánkai pap is azt mondta örökké, hogy az ördögök erősebbek (...) csak- 
hogy méges le lehet győzni valamennyire." (11)

Az igézettel megkötött beteg feloldozásában minden esetben a teljesség, a mindenség 
egésze vesz részt, hiszen a cél az "egész" -ség elérése.

A vízvetés mitikus előképében szereplő hármasságból (Apa-Anya-Fiú) az Apa tüzet 
csihol, az Anya vizet mer, s a ráolvasás során elmondott igék közben vízbe vetett izzó szén 
tüzes (atyai) voltát a megtisztító víz anyaölében feláldozva, újra földdé válva segíti a bete
get. A vízvetés így az atyai és anyai minőség új teremtést hozó "szent násza"-ként is fel
fogható. Az elkortyolt víz gyógyító szerként szolgál, az áldott Nap leszentülése irányába ki
loccsantott maradék pedig magával viszi az igézet ártó hatalmát. A vizet minden esetben 
olyan helyre öntik (kerítés, kapuoszlop mellé), ahol nem, vagy csak elvétve járnak.

A víz általi megtisztulás egyazon szállal kötődik a keresztség felvételéhez és a régi idők 
emberének minden hajnalban lejátszódó rituális tisztálkodásához, amelyre gyönyörű pél
daként szolgálhat egy imádság, amelyet az elmúlt év őszén hallottam Magyarcsügésen Váta 
Ilona nénitől, aki szépséges hevületű imáját a "régi öregek" módjára, szobája padlóján 
napkelet felé letérdelve mondta el:

"Hajnal, hajnal, piros hajnal 
Be szépen köszönt az angyal.
Kelj fel ember mély álmodból,
Mosgyál ki a bűneidből!
Essél térdre Isten előtt,
Könyörögjél Jézus előtt!

A "hétszer szentelt", megtisztító víz a gyimesiek hitében kibékíthetetlen ellentétben áll 
mindennel, ami valamilyen oknál fogva tisztátalannak számít. E szembenállásra számos 
példa hozható. A gyermekágyas asszony például hat hétig tisztátalan, ezért nem merhet vi
zet, nem mehet át vízen, amint arról Gyepecén Fekete Márika néni beszámolt:

"Avatás előtt nem engedték egyáltalán, mig a kicsi gyermeket meg nem keresztelte a 
papbácsi, meg nem avatódtunk,21 addig nem vót szabad vizet hozni, s patakon ke-
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resztülmenni, vizen keresztülmenni. (...) Aszondták, hogy a nagy üdő kiseri. Jég elve
ri, ahol jársz.22(12)

A kostelekiek hite szerint "Mária es úgy tartotta be, hogy hat hétre, negyven napra 
ment az Urjézus Krisztusval a templomba".(2) Ha "avatatlan fehérnép" ment át a vizen:

"...aszondták, hogy olyan, nem tudom, hogy vette az Isten, hogy miha pogány lett 
vóna, hogy aszmondták, hogy mikor udamen a vízhez, ulyant sikojt a viz egyet, csak 
ő nem hallja. Hogy odament ő avatatlan."(21)

A földön bolyongó, kirekesztett lélek, amelyiket "se a mennyországba, se a pokolba bé 
nem fogadják"(5), vagyis a rekegö 23 sem kelhet át a tiszta vízen, ezért gyakran a folyóví
zen, patakon - a világunk és a más-világ közötti határon24 - való átlábalás jelenti a min
dig a baloldalon megszólaló rekegő elleni menedéket a "megkésért" emberek számára, 
amint azt a kosteleki özvegy Csilip Lázámé, Borbála néni elbeszéléséből megtudhatjuk:

"A testvérem, Gyurikának hívják. Azok mentek szekérrel. (...) Ment a szekérrel, s 
akkor egy valami akkora ment utáni, s olyan csúnyán csinált, hogy ejtette kétségbe, 
hogy a szekérré reabuttak, s nem vót hova lenni e l,... s megállott az ökör, az ökrök
kel mentek, szekérrel. S megálltak, s nem láttak semmit, csak az a nagy zugás, az a 
nagy kiabálás. Osztán mikor elértek egy helyre, akkor elmúlt, úgyhogy nem ment ke
resztül a vizen."(3)

Kászoni Jánoskáné Fekete Róza néni mesélte el egy ízben, hogyan akarta egy "öreg
rend fehémép" a tej elvételének boszorkányos tudományát átadni egy asszonynak, aki vé
gül is - megrettenve a kántéros25 előírásai szerint vágott mogyorófavesszőn nyüzsgő kí
gyóktól, békáktól, s egyéb, soha nem látott "csúf ángeriáktól"2 - elállt a tudás megszerzé
sének szándékától. A nagybetegen fekvő, halálán lévő öregasszony27 utasításai a követke
zők voltak:

"Elmész ki - aszondja - ebbe s ebbe az erdőbe. (...) Vágjál le - aszondja - egy jo 
hosszú mogyorófát... (...) S akkor azt - azt mondja - fogd meg a hegyitől, s attól 
hozd, de nehogy hátra néjz! S avval te gyere haza - azt mondja. Patakon keresztül 
ne menj! (...) ...s gyere haza, s én oszt a többit megmondom itthon, még mit kell csi
nálni."^)

A Jézus Krisztushoz szorosan kötődő mitikus Jordán folyó vize szerepel abban az igézet 
elleni ráolvasásban, amelyet Kosteleken Tankó Mihályiéi és feleségétől, Albert Annátói is 
hallottam. A szöveget édesanyjától tanulta Mihály bácsi, tőle pedig felesége, akit máig is 
ügyel, nehogy elvétse a hatását kötött és megváltoztathatatlan szövegében is hordozó olva-
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28sást. A magnetofon-felvétel készítésénél rá is pirított az eredetit egy sorral megkurtító 
aszonyra. Türelmetlen közbevágása máig is emlékeztet arra, milyen fontos a kosteleki em
berek hite szerint a ráolvasó pontos ismerete:

"Vetem a vizet a Jordán vízibe, úgy használjon!
Kék szem, ződ szem, hetvenhét féle szem megnezte, megigizte.
Igizet szálljon az erős kősziklákra,
Nagy sinka mezőkre,
Rengeteg erdőkre,
Hol a kutyák nem ugatnak,
S a kakasok nem szólnak,
S a lovak nem nyerítnek!
Testje, vére, csontja maradjon tisztán,
Ahogy a Boldogságos Szüzmária, s a Szentlélek Úristen a világra hozta!"( 18)

"Amikor vagy állat beteg, vagy... vagy férfi, vagy nő" - felelte a szöveg használatára vo
natkozó kérdésemre Anna néni.(19) Később férje így egészítette ki:

"... a rossz szem megnézi az embert. És osztá’ kezd fájni a feje. Akkor ezt az imád
ságot el kell mondani egy kanna vízre... azt frissen hozni, azt a vizet akkor. S akkor... 
kilenc szenet a füttőből, vagy gyufaszálat elgyújtani,29 s belevetni. S akkor azt... sze
net vesz a kályhából ki, azból visszavetni egy pár szenet. S akkor abból az, akinek fáj 
a feje kilenc cseppet igyék, s ott megmossa a fejit, s ott a szüvinél, s mingyá’ helyre 
van jöve."(18)

Tőlük tudtam meg, hogy a kostelekiek hite szerint a ráolvasót csak fiatalabbnak szabad 
elárulni, idősebbnek azonban nem, mert azzal elveszítené varázserejét:

"... csak nálamnál kisebb tanulja meg, s má’ ha nálamnál idősebb, akkor az enyim 
nem érvényes, így mondják".(19)
"Idősebb nem szabad megtanulja, met akkor a... melyik, a fiatalabbtól tanulja meg,
akkor aznak má’ nem használ a... Édesanyám vót olyan hetvenéves, nyócvan, amikor

30megtanultam vót tölle" (18)

Az igézet elleni vízvetés teljes menetét egy kosteleki példán mutatom be, amelyet az 
akkor a falu Felszegén "ögyvezi" sorban élő Gyuri Virág nénitől hallottam:

"Friss vizet merítünk, vagy csorgatunk a vízivó csészébe. (...) A kályhaszegélyre a 
késvei, mivel a kenyeret szeljük, keresztet csinálunk ... s a kannát arra tegyük reá. 
(...) Égő szenet veszünk ki a füttőből a kés hegyin, s beledobjuk a vízbe. S mikor 
dobjuk a vízbe, akkor úgy mondjuk: ’Kék szem, ződ szem, irigy szem, rossz szem át
nézte (N.N.)-t. A szem megnezte, szív megszerette, a gonosz igizet belészállott.’
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Megint veszünk szenet. A második szenet es mikor vessük, akkor azt mondjuk: 
Tisztuljon, takarodjon a gonosz igizet! A fekete kősziklákra, hogy a piros vérit ne 
igya, hogy a szálas húsát ne hasogálja! Úgy maradjon, ahogy a Boldogságos Szép 
Szűz Mária az anyja méhiből a világra hozta!* Akkor vessük a harmadik szenet es, 
égő szenet a füttőből a vízbe. Az sir, ha megvan igizve, akkor nagyon sírnak a sze
nek, szállnak le a csésze fenekibe: ’Ezer angyal jöjjön, hogy vigasztalja, hogy semmi 
gonosz igizet benne ne nyughasson!’ S akkor keresztet csinálunk, keresztet vetünk 
(...), s elkezdjük a Miatyánkot, addig a csésze szádán mind kereszt formát csinálunk 
a késvei. Elmondunk ... igy mondjuk Miatyánkot, az Üdvözletét, s a Hiszekegyet, há
romszor igy, ahogy elmondtam. No, s osztán igy mondjuk, hogy: ’Olyan tisztán ma
radjon az egész teste, mind a Jordántól kimerített szép tiszta vize!* S rományul re- 
amond... én rományul is mondom (...): ’Apa sa stínga focu’, si se dezleaga dedeo- 
chiu’, hogy a ’viz megóccsa a tüzet, s semmisüljön meg az igizet!’ Fáj nagyon a fe
je, akit úgy megigiznek ... s olyan ember van, hogy reakap,... hogy reanéz az egyén
re, s má’ rögtön megigizte. Úgy a szeme rajtamarad, s úgy lehet hasonlítani, mikor 
napszurást kap a feje."32(2)

A ráolvasásban szereplő román szövegrész arra az egyre erősödő román, ortodox hatásra
is utal, amelyre már a fentebbiekben is felfigyelhettünk, s ami e három faluban már a XIX.
század elején-közepén megindult, ám nagyobb méreteket csak a századunk közepére felerő- 

✓ ^  södő tudatos elrománosító politika eredményeként öltött.
Az igézet által előidézett fejfájás valóban nagyon hasonlít a napszúrás következményéhez. 

A felkelő vagy leszentülő Nap óvatlan megpillantásától fakadó fejfájás gyógyítására szolgáló 
rövid ráolvasót és a hozzá fűzött magyarázatot szintén Kosteleken hallottam:

"Mikor kel fel a Nap, előbb keresztet kell vetni, s úgy kell megnézni a napot, mert 
ha nem, olyant es, ez igaz es vót, hogy napszurást kapott. Olyan hirtelen. S annak 
tudom az izejit, hogy micsinálnak. Amit a napszurástól... Az el kell menjen a vízre, 
a folyóra, s igy mondjuk forgács, kilenc forgácsot kell belémártson a vízbe, és vesse 
keresztül a fejin. S mondja azt, hogy: ’A Nap a vízbe, s a viz a fejembe.’ Ezt kell 
mondja, ezt tudom. Na, s ... olyan napszurások kerülnek, hogy evvel megtérnek. (...) 
Mikor a Nap nyugszik el, keresztet kell vetni akkor es, s kell mondani: ’Jóéccakát!’ 
Azt kell mondani, mikor a Nap nyugszik el. S mikor jö fel es keresztet kell vet- 
ni."(23)

Hasonló ráolvasások találhatóak a "Magyar ráolvasások" című gyűjteményben, vala
mint Diószegi Vilmos már említett írásában Moldvától, Bukovinától, Tordáról, Oláhlapád- 
ról, a Borsa völgyéből és Debrecenből.34
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Gyuri Virághoz hasonlóan olvas "igyizet" ellen Kostcleken Vrencsán Anna mámi, s a 
Magyarcsügésen lakó Györgyice "Kicsi" Andrisné, Kata néni is részben megegyező módon 
veti a vizet:

„’Kék szem, fekete szem, ződ szem, irigy szem, jó szem. Szem megnézett, szü meg
szerette, gonosz igizet belészállott. Tisztuljon a fekete kősziklákra! ügy maradjon, 
ahogy az Isten hozta az anyja méhéből a világra.’ Ez a vizvetés. Három szenet belé- 
vetni a vízbe, s a nevit mondani, akinek veti. Hát ezt nannyámtól tanultam vót. A 
vizvetést.//(23)
„'Keresztet vetünk a fődre, s háromszorig elmondjuk az Üdvözlégy Máriát, de min
den Üdvözlégy Mária után a Dicsőséget es mondjuk. S három szenet belévetünk a 
vízbe, egy kanna vízbe, s egyet visszalóditunk utána, hogy: ’Ezt a gyermeket meg- 
igizték, de csak ha leszállnak a szenek, akkor van megigizve, s ha nem szállnak le, 
nincs megigizve.”(8)

Tímár Virág néni Kosteleken az égen járva mindent vigyázó, az emberi sors nehéz pil
lanataiban oltalmat, menedéket nyújtó Holdistennőt, Babba Máriát35 hívja segítségül igé
zetet orvosoló ráolvasójában:

"Ha valakit megigiznek, fáj a feje, s ilyen kicsi babáknak...
(...) Én arra mondtam ezt: ’Babba Mária,

Vidd el oda,
Hol kutyák nem ugatnak,
Kakasok nem szólnak,
Kovásszal kenyeret nem sütnek!’

S akkor kétszer-háromszor eltöpdöstem."(7)

Babba Mária, a Szép Szűz Mária a gyimesiek hitéuek központi alakja, akinek tisztelete, 
imádata nem magyarázható pusztán a kereszténység tanításaiból.

Babba Mária ugyanis a felnőttek hitében egyenrangú Istennel, a gyermekek számára 
pedig az egyetlen Isten,36 Babba37 sajátos jellemzői az Ókori Kelet "Nagy Anyá"-\\d\, s a 
magyarsággal rokon népek hitében élő - eredetileg Szarvas Ősanyaként és Napistennőként 
tisztelt - Anyaistennővel való rokonságára utalnak.

"Eltöpdösni", "elfújni" akkor szokás az igézetet "hogyha nincsen víz közel, s beteg vala
ki, hogy megvan igizve. Akkor áll szembe aval, aki megvan igizve, s akkor ... mondja úgy, 
ahogy elmondtam... csak nincsen viz.S keresztül fú a fejin" - tanított egy szikrázó téli déle
lőttön Gyuri Virág néni.(2)

A betegséggel fenyegető ijedség vagy bánat ellen ónt, annak hiányában viaszt öntöttek 
a "régi öregek". Fekete Rózsa néném a mai napig jól emlékszik, hogyan imádkozott rá 
ijedségére gyermekkorában egy ismerős öregasszony, Gumbik Imréné:
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"... há’ voltam én is megijedve, s ... Édesanyám elvittt, azt mondták ónt önt, az ónt meg- 
forrósitotta, tudja, s egy tálba vizet tett, tiszta vizet, s akkor egy késsel igy keresztül, 
mindig keresztet csinált, amig mondta. A Miatyánkot mondotta el, Üdvözletét mondott 
el, s a Hiszekegyet. S akkor elmondta utána azt, hogy: ’Az Urjézus Krisztus szén’ nevé
ben kérlek... bubánat, vagy ijedség,... távozz el ebből a testből, a húsából, a csontjából, a 
vériből, a szőriből ...! Úgy a... miből áll az ember, mindent. De ezt az Isten szent nevébe’ 
kérték, ez nem ilyen gurucsák vótak, ami addigi alapon ment... S mikor azt elmondta, 
akkor ... azt a tálot rejatette a fejemre a vizvel, s akkor azt az ont beleöntötte. S ő akkor 
osztá* abból tudta, ni, itt a szived, vagy mitől ijedtél meg ... S akkor azt reatette, annyi
szor elmondta, kezeimre, térdjeimre, igy a szivemre, hátomra, derekamra, lábaimra... 
addig öntötte. De annyit mondhatok, hogy az hasznos vót. A’ jó vót. (...)... ha nem vót 
on, s akkor viasszal öntötték. De úgy is jó vót. Na, hogyha vót egy oan, olyan tizisse, 
hogy azt, nem tudott szabadulni, vagy az... egy bánatból megkapja, vagy pediglen ijed
ségbő’. (...) De azt a vizet, azután az utóján azt elvitte, s a patakba öntötte, hogy menjen 
el, mind ahogy a viz lefelé folyik, hogy távozzon el. S én attól helyrejöttem. (...) Ez en
gem meggyógyitott."39(5)
(A tanulmány folytatása következő lapszámunkban.)

Adatközlők névsora:

1. Anonyma, Gyimesfelsőlok 2. Berecki Jánosné Gyuri Virág (sz. 1923.), Kostelek 3. 
Csilip Lázámé Vrencsán Borbála (sz. 1913.) Kostelek 4. Csilip Tibomé Berecki Erzsébet 
(sz. 1952.),Kostelek 5. Fekete Jánosné Korbuly Rozália (sz. 1933.), Gyepece 6. Fekete Mik- 
lósné Oláh Anna (sz. 1924.), Gyepece 7. Gcrculy Andrásné Tímár Virág (sz. 1930.), Koste
lek 8. Györgyice Andrásné Korbuly Katalin (sz. 1921.) Magyarcsügés 9. Kádár Iméréné 
Berecki Borbála (sz. 1907.) Magyarcsügés 10. Karácsony Istvánnné Kondra Mária (sz. 
1920j) Gyepece 11. Karácsony Miklósné Fekete Rozália (sz. 1908.) Gyepece 12. Kászoni 
Fekete Tamásné Csilip Mária (sz. 1938.) Gyepece 13. Kulcsár Jánosné Szőcs Mária (sz. 
1932.) Gyimesbükk, Budáka-oldal 14. Popovics István (sz. 1921.) Gyepce 15. Popovics Ist
vánná Vrencsán Klára (sz. 1930.) Gyepece 16. Tankó Berta Mónus (sz. 1925.), Gyimeskö- 
zéplok, Tarkő megálló 17. Tankó Ferenc (sz. 1936.) Kostelek 18. Tankó Mihály (sz. 1939.) 
Kostelek 19. Tankó Mihályné Albert Anna (sz. 1945.) Kostelek 20. Tímár Viktor (sz. 
1936.) Hidegség 21. Váta Györgyné Vrencsán Borbála (sz. 1914.) Kostelek 22. Váta Mik
lósné Károly Ilona (sz. 1920.) Magyarcsügés 23. Vrencsán Józsefné Vrencsán Anna (sz. 
1915.) Kostelek.

Jegyzetek

1. Pócs Éva: Szem meglátott, szív megvert. Magyar Helikon, Bp. 1986. 243.0. és isz.: A "gonoszűzés" má
gikus és vallásos szövegei, in: "Mert ezt Isten hagyta..." sz: Tüskés Gábor, Magvető, Bp. 1986. 213-251.0. 2. vö.
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Pócs: Szem meglátott... (tov. Pócs 1986.) ih. 3. Takács György: "nyujes kezet Mária../' in: Palócföld 1994/3. 
268-283.0.! 4. Az ima szövege a kővetkező: "Nagy Idő elen való Imádság/Oh nagy hatalmú Úristen ki/meg 
mutatad mind égen és a/földön hatalmaságodat/midőn a felegekból áldot/Szozatidat a hegyek fuda-/mentomjait 
meg inditotad/meny köveidel/nyilaidal/retented a bűnösöket Oh/Názáreti Jézus Zsidoknak/Királya kia szelek- 
nek/kő esőknek parancsoltál/ hogy sem határba sem/hajlékba kárt nem tész/parancsoljon a mostani/Égiháboru- 
nak hogy a szaka/gyanak el hegyekről/hegyckre kősziklákrol/kósziklákra hol a Jézust/nem emlegetik áment" vö. 
Bosnyák Sándor: A gyimesvölgyi magyarok hitvilága, in: Folklór Archivum 14. 1982. 43.o.; Pócs Éva: Magyar 
ráolvasások 1-2. MTA, Bp. 1985. 2. köt. 4 1 3.o.XIV.72/2.; Takács im. 281.0.; Tánczos Vilmos: Gyöngyökkel 
gyökereztél. Csíkszereda, 1995.34.0. 5. fermeca = búvöl, megigéz, ront. 6. fungált = létezett, működött 7. r e s z 

k e tő ss e l 8. A szöveg a kipontozott részeken olvashatatlan. Átírásomban az eredeti sorközöket egy, az oldalkö
zöket két zárójellel jelölöm. 9. vö.rom: ursita = sors, végzet. Valaki végzetére töró rontás 10. sic! 11. A meg
olvadó viasz, majd a tüzet megoltó víz képe valószínűleg a viasz- vagy ónöntés, illetve a vízvezetés gyakorla
tára utal., bár biblikus eredete sem zárható ki. 12. A ráolvasók felosztására 1. Szendrey Zsigmond: A varázsla
tok eszközei, in: Ethongraphia XLVI1I. (1937.) 386-405.O. 13. vö. Szendrey Ákos: A magyar néphit boszorká
nya. Magvető, Bp. 1986. 195.o. 14. i.m. 194.o. 15. vö. Götz László: Keleten kél a Nap 1-2. Püski, Bp. 1994. 
és Dr. Varga Zsigmond: Az ósmagyar mitológia szumir és ural-altáji öröksége. Califomia, USA, én. 177.0. 16. 
Kallós Zoltán: Ráolvasás a moldvai és a gyimesi csángóknál, in: Műveltség és hagyomány Vili. KLTE.Debrecen, 
1966. 140.o. 17. száda = vminek a szája, nyílása, bemenete. 18. vö. Bornemisza Péter: Örödögi kísírtetek. Ma
gyar Helikon, Bp. 1977. 35. o. ("Az igézetről"); Pócs 1985. 2.köt. 470.skk. 19. a marhák, juhok és a rájuk 
ügyelők szállása a fejési idényben 20. A palánkai pap ortodox. Az ortodox egyház hagyományosan sokkal elné
zőbb a katolikusnál a nép "babonáival" szemben. 21. avatás = a gyermekágy hat hete utáni templomi megtisz- 
tulási szertartás, az "oltár kikerülése", amely a gyermek keresztelésével egyszerre történik. 22. vö. Balogh Ödön: 
Néprajzi jegyzetek a csügési magyarokról. Kolozsvár, 1942.8.o.; isz: Néprajzi jegyzetek a gyimesfelsőloki és 
gyimesközéploki csángókról. Erdélyi Múzeum 1932. 7-12.szám; Bosnyák 1982.135/533. 23. vö. Daczó Árpád: 
A gyimesi rekegő. in: Népismereti Dolgozatok, Kriterion, Bukarest, 1981.197-20l.o. 24. vö. Pócs Éva: Tér és 
idő a néphitben, in: Ethnographia XCIVy 19837 /177-205.O. 25. tejelvevő boszorkány 26. vö.rom. anghirie = 
légy, bogár. 27. A boszorkány tudományának halála előtt való átadására. 1. Szendrey 1986. 344-348.0. 28. vö. 
Kallós, 144.o. 29. A kilenc gyufaszálat használó mód újabb keletű, vö. Bosnyák 1982.121/418. 30. vö. Kallós
146.0. és Diószegi Vilmos: Embergyógyítás a moldvai székelyeknél, in. Néprajzi Közlemények V 7196073- 
4 .szám 35.o. 31. dedeochiu (helyesen: dezochiul) = igézet. 32. vö. Bosnyák 1982.116.skk.; Diószegi, 75-82.o.; 
Pócs 1985.256.skk. 33. Már P. Gegő Elek "A moldvai magyar telepekről írt könyvében (Buda, 1838.) olvasható 
a (román) csügési magyarok panasza: "esztendők olta nem láttunk papot, mű papok nélkül ollyanok vagyunk itt, 
mint a barmok".(l 3.o.) Kostelek,Gyepece és Magyarcsügés eredetileg római katolikus vallású lakossága emiatt 
görög katolikussá lesz, majd egy részük 1948-ban a Habsburgok által katolizált románsággal együtt "visszatér" 
az ortodoxiába. Az eredetileg Csík-székhez tartozó falvakat később Bákó (Bacau) megyéhez csatolják, végleg 
elszakítva őket éltető gyökereiktől. 34. vö. Pócs 1985.1.köt.36.o. I.2.7., 83.0.111.12.1-13.5., 84.0.111.14. és
102.0. 1V.2.25.; Diószegi, 54-56.o. 35. vö. Daczó Árpád: A gyimesi Babba Mária, in: Népismereti Dolgozatok, 
Kriterion, Bukarest, 1980. 231-239.0.; Molnár V. József: Csíksomlyó. in: óshagyomány 1271993771-74.0.; Ta
kács György: Babba Mária, in: Országépítő 1993/4. 56-61.0. és 1994/1.35-41.0.; Vitos László Babbamária. 
Máriakultusz Székelyföldön. in.: Kapu 1993/5. 51-54.o. 36. vö. Daczó 1980.235.0. 37. vö. Daczó 1980.; Ta
kács 1993-94.; Vécsey Gyula: A csíksomlyói Salvator kápolna szentélyének különleges rései, in: Országépító 
1992/3. 63-68.o. 38. vö. Takács 1993-94. 39. vö. Diószegi, 82-92.0.
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