
Ica*

Egy homoródalmási jósasszony ésegy székelyföldi helyi
divinációshagyomány

I .
A jóslás az igen tág értelemben vett mágikus cselekedetek közé

tartozik; minden kultúrában ismert egyetemes jelenség. A magyar
kulturáliskörnyezetben használt értelemben ajóslásajövõben bekö-
vetkezõ események elõrejelzése (1); de például a francia divination
szó értelme már sokkal tágabb: “A rejtett felfedezésének mûvészete
olyan eszközök segítségével, melyek nem természeti ismeretekre
támaszkodnak” (2). Bizonyosafrikai társadalmakban ajóslatok nem
a jövõre, hanem a múltra vonatkoznak: valamilyen már megtörtént
szerencsétlenség okát magyarázzák (Heald 1991). Az, hogy a jóslás
ajelent megelõzõvagy ajelent követõeseményekrevonatkozik, nem
döntõ jelentõségû; végül isajelenbenélõszámáramindkét idõdimen-
zió rejtett, titkokkal teli. Ami egyetemes érvényû, az a helyzet,
amelyben a jóslat szükségessé válik: az antik valamint a jelenkori
jóslási hagyományokat tanulmányozva elmondható, hogy a jóshoz
(közösségi vagyegyéni) kritikusidõszakokbanfordulnak: például
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háború kitörésekor, járványok idején; házasságkötés, építkezéselõtt.

Aki szorong, kételkedik, bizonytalan, krízisállapotba kerül: az
fordul jóshoz; elvárja, hogy a jós rámutasson acselekvésalkalmára,
helyére, idejére: hogy segítsendönteni; segítsen túljutni egy krízisen,
segítsen megszüntetni amorálisésfizikai bizonytalanságot (Caquot-
Leibovici 1968:VI). A jós igen fontos funkciót lát el: megszüntetve
a bizonytalanság, kételkedés és krízis állapotát, visszaadja az em-
bernek avégzet ésaz istenek jelenlétébeésakaratábavetett hitét:
mindaz, aminek jelentésevan, gyõzedelmeskedik azUniverzum szo-
rongató értelmetlensége fölött.

A Homoródalmáson maisaktív divinációsgyakorlatot folytató
három jós egyike Ica (3). Itt született; az ötvenes években érettségi-
zett, majd postás, a nyolcvanas években a helyi posta-kirendeltség
fõnöke lett. Manyugdíjas. Három gyermekevan, mindhárman érett-
ségiztek, leánya egyetemet végzett, egyik sem él otthon. Ica tanult,
olvasott, viszonylagmûvelt; bár falunél,nemgazdálkodik; lakásának
tárgyaiból, saját megnyilatkozásaiból néhány, a falusi környezettõl
igen eltérõ szokásából (például: bezárt kapu, amelyen csengetni kell;
hatalmas, fekete dog kutyája van) kiindulva lehet levonni a konklú-
ziót, hogy életmódja, szemléletekispolgári.

Ica bõbeszédû, kitárulkozó, kapcsolatokat könnyen alakít;
mesterségét idegen elõtt is vállalja. Beszélgetésünk közben gyakran
szólt a csengõ; egy ilyen csengõszó, kapuban való beszélgetés után
visszatérvejegyeztemeg büszkén: “ ilyen ajósnõ, mindig útban van”
- vagyis: akinek arraútjavan, az bejön hozzá, nem kerüli el, mert ez
egy beszélgetõ, találkozó-hely, a falusiak egy része - a kliensek -
számára szellemi központ. Ahogy Ica mondja: “menet-jövet bejön-
nek mindig” , akik jósoltatni akarnak; hozzátartozik az életmódjuk-
hoz, hogy jövõrõl vagy múltról, jelekrõl és jelentésekrõl, a rejtett
valóságról beszélgetnek. Ezek akliensek nem csak jósoltatni jönnek:
ott-tartózkodásomalatt elõbbegy asszony hozott zellerpalántát, majd
kis idõre rá egy másik jött, hogy azokat a kertbe elültesse. Elsõ
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pillantásranyilvánvaló: a jóslással szimbolikuskapcsolatok soka-
ságát hozza létre, tartja fenn, mûködteti kliensei éssaját haszná-
ra a jósnõ; õ magaezeknek akapcsolatoknak az építésében jeleske-
dik, vagyis, Victor Turner fogalmával élve: “okos szociális irányí-
tó” (4).

Icakliensei számáraleggyakrabban “kávénézést”, tehát kávé-
jóslást folytat. A hosszas beszélgetésekben az álmokról vagy más
formákbanmegjelenõelõjelekrõl, betegségekrõl, szociáliskonfliktu-
sokról is szó esik. Mindez azért történhet meg, mert Icának a legki-
terjedtebbek az ismeretei, és a legtöbb a tapasztalata a szellemi, a
transzcendens, a titokzatos - egyszóval amágia (5) körében.

Írásomban arra vállalkozom, hogy értelmezzem Ica “tudás-
szerzésének” folyamatát, ésbemutassam:

1. hogyan került kapcsolatba azzal a három mágikus tradícióval,
amely az õ falusi, szocializáló környezetében jelen volt:

a. hagyományosparaszti mágia;
b. spiritizmus;
c. ortodox papok, szerzetesek (kalugerek) mágikusgyakor-

lata;
2. hogyan értelmezhetõ az õ esetében az iniciáció (beavatás) a

mágikus tevékenységekbe; valamint
3. milyen adivinátoroknak az a típusa, melyhez Ica is tartozik.

1. A mágikus tapasztalat megszerzése hosszas folyamat: szük-
ségesa jelek megismerése, a jelentések megtanulása, végül a rejtett,
a titok feltárására egy komplex értelmezõ rendszer folyamatos mû-
ködtetése- ésmindezcsak atechnikai szféra; apszichikai ésszociális
változások idõben kibomló igen bonyolult szövevénye isa folyamat
része, ugyanakkor alakítója. Ami itt következik, az nem más, mint a
folyamat sematikusábrázolása, amely az Icával valóbeszélgetések
nyomán vált lehetségessé.

Ica édesapja Homoródalmáson született, gazdálkodott és ci-
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pészmester volt; katolikus édesanyja Háromszékrõl került a faluba.
Az elõbbi “olyan reálisember volt, nem hitt az ilyesmibe” ; az utóbbi
hozta magával a családba a mágikus hagyomány ismeretét. Például
aháború utáni években, amikor aszellemidézésdivatjavolt, anyjais
egyikevolt azoknak, akik “gyûrûbenézték meg, hogy ki él ski nem”
(6). Amikor Icaházábanhosszú ideig “szellemek járnak” , azanyaaz,
aki ahelyi tudóshoz fordul, diagnózist ésterápiát kérve; majdamikor
a szellemek az õ házába költöznek át, akkor õ az, aki elsõként a
családból román pap - a vaslábi Suciu pap bácsi - segítségét kéri.
Azt mondhatom, hogy mindhárom fent említett mágikus hagyo-
mányt elsõ fokon az anya közvetítette leánya felé.

Ica1935-ben született; aháborút (7) ésaz azt követõ esztendõk
krízisét gyerekként-tizenévesen szenvedtevégig. Jól emlékszik arra,
amikor a homoródalmási iskola ablakain megjelent Mária, Jézus, a
Szent család képe (8); vagy amikor elterjedt a hír, hogy a szomszéd
faluban, Lövétén vérespuliszkakerült egy család asztalára(9); vagy
amikor a máréfalvi szentasszony hirdetéssorozata után a
homoródalmási unitáriushívõk soron kívüli úrvacsoraosztást kértek
éskaptak apapjuktól; egyszóval átélteazezenavidékenanegyvenes
évek végének szociálpszichikai krízisét artikulálócsodák soroza-
tát. Homoródalmás a környezõ falvak emberei számára a
XX. század elején, közepén, de ma is arról híres, hogy több tudós
(mágikus szakember: gyógyító) lakott, tevékenykedett itt. A legis-
mertebb Tódor Rebi volt, akinek a tudását unokája, Péter Jula vette
át; õ volt az, akihez Ica anyja is fordult; aki a faluban ma is az
ijedtséget ónöntéssel gyógyítja; akihez ma is távolabbról is járnak,
mint jóshoz, gyógyítóhoz. Icamindkét tudóst jól ismerte (10). Ami-
kor aszellemek járnak azIcaházában, akkor Julanéni jelenti ki, hogy
“valami nagy baj van maguknál” , “nem nevezem meg, egy nagy
ellenségük csináltamaguknak, saz anõ úgy fog gomolyogni, mint a
gomolya” ; megtanítja a védekezés módját (11), majd amikor ezt a
védekezési rítust rosszul végzik el, akkor Jula néni az, aki szenved:
kékre-zöldreverik aszellemek. A Julisnéni szavai nyománmegindul
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az ellenség keresése, megtörténik az azonosítása: aki aszellemjárást
megindította, az nem más, mint Ica távol, Techirghiolon élõ nagy-
nénje, az apa testvére, akinek a férje viszont az anya testvére volt; s
akikkel, mielõtt azok elköltöztek volnaa faluból, egy mûhely-helyi-
ség fölött összevesztek. Ez a nagynéni a sógornõjétõl, Ica anyjától
“kilenc fehér gombot és kilenc fekete gombot, kilenc fehér tekerés
cérnát és kilenc fekete tekerés cérnát” kért, majd elutazott a tenger-
partra, éséppen kilenc hónapra rákezdõdött aszellemjárás.

Mindezek után csak az van hátra, hogy amikor Icáék elvégezték
Julis néni utasítása szerint másodszor, most már helyesen a védõ
mágikus cselekvést, és amikor Ica már érezte, hogy az idegei kiké-
szültek, és éjszaka sírva imádkozik az Úrjézushoz, hogy mutassa
meg, ki csináltaezt neki: akkor megnyíljon az ajtó, ésmegjelenjen a
nagynéni szellemképe; Icapedigfelkiáltson: “ tudom,ki volt” .Ezután
aszellemek megkínozzák (12); majd végül egy “ idegrohamba” esik.

Reggelremár elmúlt a roham, ésvilágossávált a diganózis: ki
tette, miért tetteezt velük; valamint világossávált az is, hogy mindaz
avédelem,amit Julisnéni tudásanyújt, ezalkalommal nemelégséges.
Ekkor indul el IcaanyjaSuciu pap bácsihoz Vaslábra. A közvetlenül
elérhetõ mágikus védekezõ eszközök ereje, a paraszti mágikus ha-
gyomány nyújtottavédelem korlátozott: újabb, hatásosabb eszközö-
ket kell keresni, egy máshagyományhoz kell fordulni.

Icaházát szellemek szállják meg; anagynénjecsináltatásának,
egy hagyományosrontóparaszti mágikuscselekedetnek szellemjárás
az eredménye. Hogy miért is teszi anagynénjevelük ezt, az világos:
“el akarnak rettenteni mindenkit, hogy ne járjanak hozzám, hogy
tudjanak rajtam uralkodni” . Hogy miképpen, az isvilágos: “szellem,
holt lélek, vagy ki” szállja meg aházat: az ajtó magától becsapódik;
az edények a vitrinben csörögnek; az ágynemûtartó fiókja ki- és
becsukódik; ha Ica a szobába belép, a villany kialszik, ha kijön,
felgyúl; kerek kis fény jön-megy a karácsonyfa ágai között; a drót-
szõrû foxijuk vonít, amikor a“ látogatáskellett legyen” , majd nyom-
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talanul eltûnik; atévét nézõ szomszédasszonynak szõröskéz nyúl fel
a ruhájaalá; stb, stb.

A holt léleknek, amely megjelenik a házban, a hagyományos
paraszti hiedelemrendszerben helye van; de honnan jönnek elõ a
szellemek?

Fiatal korában, amikor kezdõ postai alkalmazott, Icának egy
olyan fõnöknõje volt, akinek a családjában hagyomány volt a
“spiritizálás” . Aki inkább benneélt ahagyományban, az apostames-
ternõ magyarországi nõvére, aki idõnként meglátogatja húgát, és
ilyenkor szeánszokat tart: “ teljesen megmerevedett, teljesen halott
lett, s hát beszélt. És akkor mondtuk, hogy kivel akarunk beszélni...
hát valamelyik halottal...” Hogy ez mégsem hagyományos “nézõ” ,
halottlátó, azt onnan lehet tudni, hogy a halottak üzenetét nemcsak
szóban, hanem írásban is közvetíti. Késõbb a postamesternõ, majd
tõle Ica is eltanulja a “spiritizálás technikáját” (13). A halottakkal,
akikkel kapcsolatba lép (nagymamája, hét hónapos korában elhalt
húga), életének fordulóiról tanácskozik: férjhezmenése elõtt nagy-
anyja megjósolja, hogy több férje lesz (14); testvére figyelmezteti,
hogy a legénynek, aki neki udvarol, “kötelezettségei vannak” ; kide-
rül, hogy alegény egy másik leányt teherbeejtett. Húgával atúlvilági
állapotokról társalog (15). Kozmogóniai ismereteket szerez: egy
alkalommal húgát nem találja“ Istenországában” , mert eljött aföldre
angyalért; telefonosként hallja, hogy az oklándi szülõotthonban ép-
pen halva született egy gyerek; kiszámítja, hogy ha fénysebességgel
repül, akkor húgamásfél óramúlvaér visszaIsten országába; másfél
óramúlvakeresi,ésvalóban: húgamár visszaért.Spiritizálásának egy
súlyos családi krízis vet véget: hároméves gyereke megbetegszik:
diftériát kap, ugyanazt a betegséget, melyben a hét hónapos húga
meghalt. Mivel úgy hallotta, hogy “a halott lelkek, ha zaklatva
vannak, bosszút állhatnak” , ezért családtagjai ésasaját életét féltve,
befejezi a halottakkal való beszélgetést. Befejezi - de tapasztalatait
továbbraisõrzi; evilágról éstúlvilágról, szellemekrõl ésavelük való
kapcsolatról ekkor alakította ki ma is érvényes, a jósláskor használt
ismereteit.
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Egy késõi családi krízis (édesanyja súlyos beteg; fia élete
szerencsétlenül alakul; õ is újra elvált) idején dönti el, hogy szemé-
lyesen is felkeresi a kalugereket. A vaslábi telefonista kolléganõje
ajánlja, hogy menjenel aFogarasi havasokban, aSzombat völgyében
levõ kolostorba, mert ott kaluger a testvére, és tudja, hogy van egy
olyan szerzetes, aki nagyon sok emberen segített már. Fiával együtt,
motorbiciklin indulnak el; kalandos utazás után érnek oda; a vak
kaluger kitalálja, hogy fia lopott, és börtönben volt; stólával leteríti
õket, imát mond fölöttük, megáldja õket. Ezután évente többször
felkeresik akolostort; agyerek sorsa jóra fordul, õ maga isúgy érzi,
megerõsödött lelkileg ; mivel postán dolgozik, gyakran és sokat
beszél telefonon a vak kalugerrel; mai napig másoknak is ajánlja,
mások kéréseit is közvetíti.

A kalugerrel való kapcsolata igen érdekesmódon befolyásolja
életpályáját. A nyolcvanas évek közepén, a diktatúra és a
“Szekuritáte” fénykorában történt, hogy egyvalaki, a Szekuritátéval
kialakult kapcsolatát felhasználva, szeretnéõt börtönbezáratni, hogy
saját rokonának juttassa az állást. Ürügyként felhasználva azt, hogy
az idõs, írástudatlan nyugdíjasok nevét odaírtaanyugdíjszelvények-
re, egy gyûlésen az ott jelenlevõ szekuritátéstiszt (Székelyudvarhely
rettegett fenegyereke, akit 1989. december 22-én meglincselnek)
hamisítással vádolja. Ica nem ijed meg; sõt azzal védekezik, hogy õ
erkölcsileg tisztább, mint ajelenlevõk nagy többsége: ugyanis, hang-
zik azérvelése, õmár évek ótaakalugerekkel tart szoroskapcsolatot,
azok õrködnek az õ lelki békéje felett, és azok tudják, hogy õ nem
csalt, nem követett el erkölcsi bûnt; bizonyítékként pedig kiteszi az
asztalraakalugernek ahozzáírt leveleit (16). A vallásüldözõkorszak
paradoxonaira példa: a kalugerekhez járó magyar állami tisztviselõt
a román állambiztonság tisztje nem háborgatja többet; Ica állásban
marad egészen nyugdíjazásáig.

Úgy gondolom, a kalugerek fele fordulást az a csoda is befo-
lyásolta, amely szintén anyolcvanasévek közepén esett meg Icával.
Hazatért az anagynénje, aki annak idején megcsináltattaõket; bekö-
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vetkezett, amit Julis néni mondott: beteg lett, és úgy gomolygott,
mind a gomolya (17). Ica megsajnálta õt, mert “a teste már megro-
hadt” ; elment Vaslábra az ottani ortodox paphoz; az imádkozik a
nagynénjéért; ezalatt anagynénjeitthon jobban lesz “mint ahalottak-
ból aki feltámad”, a kedvenc nótáját énekli, majd három napra rá
csendesen meghal. A csoda: Isten, az ortodox pap közbenjárására,
tudomásul vetteakönyörgést, ésenyhített abeteg sorsán (18).

A kalugerrel való kapcsolat nem rituális technikák elsajátítását,
hanem inkább a kinyilatkoztatásszerû megállapításokhoz szüksé-
gesmagabiztosság és lelki egyensúly kialakítását biztosította Ica
számára. Amikor a munkahelyének megõrzéséért harcolt, akkor “az
igazságért imádkoztatott” a kalugerrel; mindazoknak, akik a nyílt
konfliktus után leszidták, hogy a kaluger leveleivel érvel a
szekuritátás tiszt elõtt, és ezért bolondnak nézhetik, azt válaszolta,
hogy neki nem a tiszt jóindulatának a megnyerése és fenntartása, a
világi hatalom elõtti behódolás, hanem akalugerrel, ésaz õ közvetí-
téseáltali Istennel való kapcsolat adjaaz erõt ésaz önállóságot (19).

2. Iniciáción mindazokat a pszichikai és szociális változásokat
értem, amelyek egy mágikus szakemberrel az új mesterség elsajátí-
tása és az új - személyes és társadalmi - identitás kialakítása során
történnek. Esetenként egy-két, valóban megrázó erejû esemény, cse-
lekedet eredményezheti ezeket; máskor hosszabb folyamat eredmé-
nyei is lehetnek.

Ica néhány éve kezdett el rendszeresen jósolni: a vele
egyfalusiak között sem igazán ismert; másfalusiak inkább a régebb
praktizáló másik két jósnõhöz, különösen pedig a hírneves Tódor
Rebi unokájához, Péter Julishoz járnak. Új identitását szûkebb társa-
dalmasem fogadtamég teljesen el.

Icával való beszélgetésem során arraakövetkeztetésrejutottam,
hogy nemcsak magabiztos, hanem céltudatos: percet sem kételkedik
az általa nyújtott “szolgáltatás” hasznosságában, fontosságában.
Megvannak azéletesorán,a“sok szenvedéssel” szerzett tapasztalatai
a transzcendensrõl; és úgy gondolja, hogy ezeknek a birtokában
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másoknak is hasznára lehet (20). A sok szenvedés itt: az ára a
megszerzett tudásnak.

Iniciációjának voltak revelatív pillanatai is: az, amikor abba-
hagytaaspiritualizálását, mert úgy gondolta, hogy ezzel hozzátarto-
zói éssaját életét fenyegeti; vagy az, amikor meglátta, hogy ki az oka
a házában történõ szellemjárásnak; vagy az, amikor a szekuritátés
tiszttel, a kaluger közvetítette isteni igazság erejét érezve, szembe-
szállt, ésgyõzött. Deazt ismondhatom, hogy egész életevolt olyan,
hogy a kiállt próbák ellenére nem õrülethez, meghasonlottsághoz,
hanem egy idõskori egyensúlyhoz jutott el. Talán furcsán hangzik: a
jóslásmint tevékenység, ajóslásmint identitásszámáraa felfedezett
lehetõség arra, hogy önmagával és környezetével kiegyensúlyo-
zottan, harmóniában élhessen; természetesen élvezveamindezzel
együtt járó szimbolikus-anyagi elõnyöket - ésvállalvaaracionálisan
gondolkodó falubeliek lenézését.

3. Amint fentebb hangsúlyoztam: Ica nem olyan tudós, aki más
falvakban is ismert, akihez számára teljesen ismeretlen emberek
tömegesen járnak. Kliensei afalubeli ismerõsök, valamint ezek isme-
rõsei (21). “Kávénézésnek” nevezett jóslást végez: a megszilárdult
kávézacc kínálta jeleket interpretálja. Ugyanakkor álomjóslást is
végez- jobbanmondvabeszélgetésközbensaját ésklienseinek álmai
is szóba kerülnek. Nem volt olyan alkalom, hogy transzba esett, és
kinyilatkoztatásként, próféciaként nemcsak egyesszemélyek, hanem
a közösség, a világ sorsára vonatkozó jóslásokat tett. Mindaz, amit
végez, igen távol áll bármiféle, klasszikusnak ismert, intézményes,
induktív (Komoróczy 1992:9-89) vagy inspiratív jósláshagyomány-
tól (22).

Ica tevékenységeegy bizonyosokból igen figyelemreméltó: a
jelenben, a Székelyföld falvaiban egyrekevesebb, szélesebb kör-
ben ismert tudós - és egyre több, Icához hasonló jós mûködik;
átalakul a mágikus szakemberek szerepvállalásának, szerepgyakor-
lásának formája. Kijelentésem alátámasztására részletesebben nem
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személyekrõl, hanemcsak egyetlenközösségsajátos, aközelmúltban
kialakult jóslási hagyományáról szeretnék szólni: a kászoni
gicsálásról.

A Kászoni-medenceaKeleti-Kárpátokban, Hargitamegyében,
Csíkszeredától, a megye központjától mintegy negyven kilométerre
terül el. A katolikus vallású magyar népesség öt településen él. Az
1920-asévek elejétõl kezdvea fiatalok ésaházasok egy részepénzt
keresni ment Bukarestbe. Szolgálók, kocsisok, építõmunkások (leg-
inkább híresen jó ácsok) voltak a kászoniak; nem telepedtek le
véglegesen Bukarestben, hanem a fiatalok házasságot kötni és gaz-
dálkodni, az idõsebbek amegtakarított pénzzel földet venni, gazdál-
kodni hazatértek. A néhány évnyi távollét után újraaparaszti közös-
ség tagjai lettek; azt lehet mondani, hogy olyan emberekként, akik
paraszti közösségben nõttek fel, ott szocializálódtak, a városi kitérõ
után szellemi és anyagi értékekkel gazdagodva hazatértek azzal a
céllal, hogy a helyi - hagyományosan paraszti gazdálkodást folytató
- társadalomban megerõsítsék társadalmi helyüket/pozíciójukat.

Az 1950-es, 1960-asévekben isindultak emberek pénzt keresni
Bukarestbe. Csak 1968, a megyésítés, a közeli városokban beinduló
iparosításállítottamegezt afolyamatot: ezutánafiatalok aközelebbi
városokba(Csíkszeredába,Kézdivásárhelyre) költöztek; ideingáztak
azok, akik gyári munkásként, otthon gazdálkodással is foglalkoztak.
Az 1920-as, 1930-as években Bukarestben, nagyvárosi, román kör-
nyezetben éveket eltöltõk hozták visszatérve magukkal - többek
között - azt arománszót,amely egy maisélõ jóslási gyakorlatot jelöl;
azt agyakorlatot, melyet írásomban bõvebben szeretnék ismertetni.

A modern társadalmakban a vallási hiedelmek és gyakorlatok
több szinten szervezõdnek. A legkomplexebb szinten levõ egyházi
vallásgyakorlatra a vallási specialisták - a papok -, valamint tevé-
kenységük intézményes formája jellemzõ. Kászonban a magyarok
vallásgyakorlatának intézményesformájaakatolikusegyházonbelül
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zajlik; a katolikus pap a közösség tagja (in-sider), aki hivatalos és
nyilvános rítusok során közvetít az emberi ésaz isteni között.

A helyi ortodox pap valamint akalugerek (ortodox szerzetesek,
akik Moldvában, tehát Kászontól viszonylag nagy távolságra élnek)
nem tagjai ahelyi magyar közösségnek (out-siderek). A különbséget
hangsúlyozni kell: ezek a vallási specialisták a kászoniak számára
nem ugyanazt jelentik, mint saját híveik, egyházuk számára. A
kászoniak mágikus szolgálatokat kérnek tõlük; azért fordulnak hoz-
zájuk, hogy “gyertyát gyújtsanak” , “könyvet nyissanak” és“elimád-
kozzanak” valakit (akire az ima átoknak minõsülve halált hoz).
Látszólag isteni segítséget kérnek tõlük is; de valójában ugyanazt a
kényszerítést várják el, mint a mágikus szakemberektõl. A szó,
amivel tevékenységüket megnevezik, ugyanaz, mint amivel a tudó-
sok vagy aboszorkányok tevékenységét megnevezik: akaluger is, a
boszorkány ismegcsináltatjaazt, aki tevékenységének célpontjalesz.
A román paptól és a kalugerektõl azt kérik, amit a katolikus paptól
soha nem kérnek: mágiát. A kalugerek a helyi közösség tagjai szá-
mára valóban jósokként is mûködnek: jövõrõl isbeszélnek, megtör-
tént eseményeket (például: ellopott állatok vagy pénz) értelmeznek;
diagnózist állapítanak meg, terápiát írnak elõ.

A tudósok vagy jósok (mindkét megnevezéssel illetik ugyan-
azokat az embereket), akikhez akászoniak fordulnak, szintén közös-
ségen kívüliek (out-siderek): mágikus specialisták, gyógyítók. Ilyen
például a Zsidó-Moinesti-i vak asszony, a csíkszentgyörgyi tudós
vagy cigányasszonyok. Ugyanazt lehet róluk is elmondani, mint a
kalugerekrõl: jósokként ismûködnek. Tevékenységük azonban nem
intézményesített: egyedi eseteket oldanak meg; amennyiben pénzért,
szolgáltatásként végzik ezt a tevékenységet, akkor is a mindennap-
okban nem ez a mesterségük, és nem ez a fõ megélhetési forrásuk:
csak részidõs specialisták (part-time specialists - ahogy az antropo-
lógusok, pl. Harrisnevezi õket).

Kászonban a közösség egyes tagjai a jelenben arról ismertek,
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hogy “gicsálnak” : azaz egyéneknek vagy kisközösségek tagjainak
felkérésre, anyagi ellenszolgáltatást nem igényelve, kávézaccból
jósolnak (23). Ezeket az embereket nem tartják tudósoknak. Azt
azonban, hogy a kávézacc rajzolta jelekbõl valóban meg lehet tudni
asorsot, hiszik ahelyi közösség tagjai.

A gicsálással bizonyíthatóan sokan próbálkoztak éspróbálkoz-
nak mais.Azoknak,akik késõbbelismert szakértõk lettek,1.át kellett
venniük (vagy adott esetben: saját maguknak ki kellett dolgozniuk)
a jelek valamilyen fajta magyarázó rendszerét, valamint 2. át kellett
esniük valamilyen fajta beavatáson (iniciáción) (24). Egyébként a
közösség minden tagja ilyen vagy olyan formában, játékosan vagy
komolyabban, a szocializáció során kapcsolatba kerül valamilyen
jóslással: tulajdonképpen megtanulja, hogy mi tekinthetõ elõjelnek;
majd, ha a sors úgy hozza, és “bévalósul” , akkor egy életen át
ragaszkodik az érvényesnek tekintett magyarázathoz. Õ isértelmezi,
hakedvetartja, asaját vagy családtagjai álmait; vagy például táncba
menéselõtt abarátnõk együtt “kártyánkivettetik” , hogy ki fogjaõket
táncoltatni.

Azok, akik késõbbszakemberréválnak, vagy könyvbõl tanulják
meg ajeleket ésahozzájuk társított jelentést, vagy egy már gyakorló
gicsálótól veszik át ezeket. Voltak és ma is vannak a faluban olyan,
akét világháború közötti idõben vagy még azelõtt nyomtatott álmos-
könyvek, tenyérjóslásról vagy kártyajóslásról írott könyvek, vagy
ezek kézzel leírt másolatai, amelyek kiindulópontot jelentenek (25).
Ezek szerint nemazelõjelek formája,megjelenési dimenziója,hanem
elõjel- és jelentésegyüttese fontos; ezeket rögzítik, használják fel a
gicsálók asaját gyakorlatukban.

A saját elõjel-rendszer kialakítása egyértelmûen kreatív tevé-
kenység. A kialakuló helyzetekben - a jóslási rítusban - az elõjelek
felismerése, bemutatásaésahozzájuk fûzött improvizált magyarázat
(amennyiben ez utóbbi elfogadható és elfogadott) (26) együttesen
nevezhetõ jóslatnak. Kászonban ezek arítusok lehetnek nyilvánosak
is: egy gicsáló társaságban, kávéivásután több embernek jósol (27).
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A tanulás mellett a gicsálónak át kell esnie a beavatáson is.
Beavatáson azt értem, hogy - nem egyik pillanatról amásikra, hanem
folyamatszerûen és visszafordíthatatlanul - megváltozik a személy
identitása és társadalmi pozíciója. Ennek, véleményem szerint, két
fontos mozzanata van: 1. a gicsáló meggyõzõdik nem mindennapi
képességeirõl, ésvállaljaezt mint identitásának részét; 2. atevékeny-
ségemiatt õt érõ közösségi fenyegetést, ahatalmakiváltottafélelmet
ismegismeri, ésvállaljaakialakuló új szociálispozíciót. Különösen
ez utóbbi az, ami visszarettenti a gicsálásra vállalkozókat: aki erre
vállalkozik, annak olyan titkokat kell felfednie, “ igazságokat” han-
gosan, nyilvánosan megfogalmaznia, amely társaira rossz fényt vet,
érdekeiket sérti, és konfliktushoz, fizikai agresszióhoz is vezethet
(28).

Összefoglalva azt mondhatom, hogy Kászonban a “gicsálás”
egyolyan, ajelek interpretációját végzõ(induktívnak isnevezett)
jóslási módszer, amely hatvan évvel ezelõtt nem létezett, ma azon-
ban általánosan ismert és gyakorolt; széleskörû társadalmi legitimi-
tásavan;azok,akik“gicsálnak” , társadalmi presztízsnek örvendnek.

A gicsálásmindennapi, apró vagy életbevágóan fontosesemé-
nyekreegyaránt vonatkozhat. Esetenként agicsálástragikuskimene-
telû eseményeket iselõre jelzett; természetesen sok olyan alkalom is
volt,amikor “nemigazolódott” .Ezagyakorlat létezésével avéletlent
ésa rejtettet artikulálja akászoniak közösségében. A gicsálásmint
mágikusaktus, mint kiscsoportosrítus: amai kászoni identitásrésze.

A fentiekben körvonalaztam: a gicsálásnak nevezett jóslási
gyakorlat itt, Kászonban alakult ki az elmúlt hatvan évben; azelõtt ez
afajtajóslás, ilyen típusú jósaközösségenbelül nemvolt. Közismert
azonban, hogy atörök hódításnyomán aBalkánon, nem török népek
között ismeghonosodott akávézásszokása; ennek nyománamágikus
specialisták kialakították akávéjóslásmágikusrítusát. Azok acselé-
dek, kocsisok, építõmunkások, akik Kászonból Bukarestbekerültek,
egy komplex,anagyvárosi kispolgárság,úri cselédségkörnyezetében
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élõ szokásként ismerhették meg a kávéjóslást. Voltak külvárosban
élõ mágikus specialisták, cigányasszonyok; de aki naponta kávét
ivott, az elvben megpróbálhatta az elõjelek felismerését. Azok a
román szakácsnõk, szobalányok, inasok, akik mellé felfogadták a
kászoniakat, vagy maguk iskísérleteztek kávéjóslással, vagy kliensei
voltak a mágikus szakembereknek. Megvolt tehát az a környezet,
amely felmutattaakulturálismintát.

A kászoniak egyértelmûen megfogalmazzák: agicsálást Buka-
restben cselédeskedõ asszonyok kezdték el itt. Valójában akkor ter-
jedt el Kászonban a gicsálás, amikor tömegessé vált a kávéivás
szokása: a hatvanas évektõl. Egyrészt a kávé luxusfogyasztási cikk-
bõl mindennapi élvezeti szer lett. Másrészt: aTSZ megalakulásaután
már nem dolgoztak látástól vakulásig; abeszélgetni sokkal gyakrab-
ban összeülõ asszonytársaságok otthon vagy a cukrászdában kávét
ittak.

A kávéjóslás mögött meghúzódó hiedelmet - a pars pro toto, a
rész az egészet képviseli elve- nem kellett meghonosítani, Bukarest-
bõl importálni, hiszen itt is élõ volt. Ugyancsak létezett a hivatalos,
egyház által artikulált és hivatalosan fenntartott sorsképzet - Isten
szándéka, akarata- mellett asorsmegismerésének, befolyásolásának
mágikus formáibavetett hit is. Másvolt a jóslásnyelveBukarestben
- ez azonban nem jelentett nehézséget: a formai elemek felismerése
nem kötõdik nyelvhez; a jelentéstulajdonításpedig amagyar írásbe-
liségben létezõ hagyományra épül: az álomfejtõ vagy más techniká-
kat magyarázó könyvekbõl veszik át.

A Bukarestbõl Kászonbavisszaérkezõk magukkal hozták: 1. a
román megnevezést; 2. elõjelek magyarázatának gyakorlatban meg-
tapasztalt ismeretét; 3. azt, hogy amit gicsáltak, az sorsukra vonat-
koztatva “ igaznak” bizonyult (egyéni meggyõzõdést); valamint 4.
azt, hogy egy idegen, az övéknél gazdagabb, fejlettebb “világ” alkal-
mazza - és közben társadalmilag legitimálja - ezt a gyakorlatot.
Mindezek után itt Kászonban a helyi szakértõk végezte kávéjóslás
nemcsak egy játéknak, szórakozásnak, hanem egy, krízisek idején
használható divinációs technikának bizonyult.
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Maakászoniak mindennapjait, sokkal inkább, mint 1989 elõtt,
az egyének, családok, érdekcsoportok közötti konfliktusok sorozata
- akrízisek sora- jellemzi. A környezõ falvak magyarságamindig is
agresszív, verekedõsembereknek tartottaakászoniakat. 1991-ben itt
alakult ki az egyetlen olyan magyar-cigány konfliktus, amely a
késelésen, emberölésen túl kollektív agresszióval végzõdött: a ma-
gyarok felgyújtották acigányházak többségét.

1989 után olyan folyamatok sora indult be a romániai társada-
lomban, melyeket a ma is parasztinak nevezhetõ kászoni közösség
nem ért, nem érthet - és ebbõl kifolyólag kevésbé képes megfelelõ,
közösségi és egyéni érdekeket artikuláló, világértelmezést megadó
válaszokat kidolgozni. A kihívások nyomán kialakult egy szorongá-
sos, excitált állapot, amely csak szimbolikus jelentésüket vizsgálva
megérthetõ, egyébként irracionálisnak tûnõ cselekvések sorozatát
szüli - egyéni ésközösségi szinten egyaránt.

A továbbiakban négy olyan jelenséget sorolok fel, amely
jelentõs mértékben befolyásolta a helyi közösség életét - és más,
hasonló paraméterek között élõ romániai közösségek életét is. Meg-
látásaim saját tapasztalatra épülnek - mindezekrõl a jelenségekrõl
nem készültek még aproblémákat feltáró esettanulmányok.

1. A helyi hatalom konfúzmûködése. Helyi csoportok vetélked-
nek egymással; ahelyi közösségek tehetetlenül ésközömbösenszem-
lélik a hatalmi harcot. A helyiek nagyrésze ma is távolságot tart:
kelletlenül megy ügyet intézni; szimbolikus gesztusokkal próbálja
kezelni, elhelyezni az adminisztrációban levõ embereket.

2. A földtörvény helyi csoportérdekek szerint történt alkalmazása.
Tulajdonképpen a faluhoz közel fekvõ, jó termõképességû földek meg-
szerzése volt a tét; valamint a falu belterületén levõ kertek (jövendõ
házhelyek) birtoklása. Minden vitának voltak olyan vesztesei, akik úgy
érezték, igazságtalanság történt velük; éppen ezért korrekciót, az “igazu-
kat” keresik: törvényszéken, törvénytelen utakon (erõszakkal) - vagy
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szimbolikus gesztikulációval, akár ellenfelük fizikai pusztulását is
kívánva.

3. A “reform” (az idézõjellel a helyi közösségben élõ mitikus
értelmezésre szeretnék utalni). Közvetlenül két dolgot jelent: egyes
családtagok munkanélküliségét, valamint a paraszti mentalitásba
nem illeszthetõ, tehát felfoghatatlan, tehát szorongást kiváltó, alig
kivédhetõ inflációt.

4. Ez a jelenség Kászonon kívül is jelentkezik, de mégis
speciálisnak mondható. Éventeegyszer-kétszer megjelennek asvájci
és franciaországi testvértelepülések küldöttségei, és segélyt/ajándé-
kot osztanak. Ezenakciók utóéleteigenfigyelemreméltó: újraésújra
kommentálják a megtörténteket, rengeteg idõ eltelik, sok energia
elfogy azutólagosfeldolgozás, szimbolikuskiigazítások során: kinek
mi miért jutott, miért nem jutott, mi kellett volna jusson, mi az
igazság,mi acsalásstb, stb.Ezakülsõ,mesterségesbeavatkozásigen
erõsen próbára teszi ahelyi közösség hagyományosértékrendszerét,
elõtérbe helyezi az individuális haszonszerzésre törekvõk megítélé-
sének, tehát aközösség morális rendjének problémáját.

Ezekkel a komplex, egyszerre ható jelenségekkel szemben -
különösen a társadalom szélén levõk (idõsek, betegek, szegények)
számára- csakisegy eredményesnek gondolt védekezésáll rendelke-
zésre: amágia. Nem csodahát, haaz imagináriustársadalmi rend, az
elképzelt normalitásfenntartásaérdekébena szimbolikusdiagnosz-
tizáló és gyógyító technikák kerülnek elõtérbe. Ezek egyike a
gicsálás.

4. Kissé korai más székelyföldi közösségek jóslási szokásainak
bõvebb ismerete nélkül, csupán a fentiekbõl távolabb mutató konk-
lúziókat levonni. Az bizonyos, hogy aSzékelyföld mai falusi közös-
ségeiben a társadalomnak szüksége van az Icához hasonló jósnõkre.
Egy jól körvonalazható szociális szerepkört töltenek be: a jelen
konfliktusaiban, személyi kríziseiben jelentenek biztospontot, nyúj-
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tanak - különösenaperemreszorultaknak - szimbolikusmegerõsítést.

A kutatónak, aki nem mondhatja, hogy ismeri az elmúlt fél
évszázadszékelyföldi társadalomtörténetét, desejt már néhány jelen-
tõs tendenciát, fel kell tennie a kérdést: mi fog történni ezekben a
közösségekben, ha az ezredvég közeledtével, a kríziselmélyülé-
sével újabb millenarista, messianisztikusmozgalmak (29) bonta-
koznak ki? Mert hakialakulnak ilyenmozgalmak - akkor megjósol-
ható, hogy ezek a jósnõk, vagy a hozzájuk hasonlók fognak a helyi
közösségekben amozgalmak éléreállni.
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Jegyzetek

1. Ebben azértelemben használja a Magyar Néprajzi Lexikon szócikkírója,
Hoppál Mihály is: “ jóslás: a jövõben bekövetkezõ események elõrejelzése
különbözõ jelek alapján” .

2. “ Art de découvrir ce qui est caché par des moyens qui ne relevent pas
d’une connaissance naturelle” . Petit Robert, dictionnaire de la langue
francaise. Szinonímái: oracle, prédiction, prophétie, révélation.

3. Ica háromszor ment férjhez, háromszor vált el. 1935-ben született, a vele
való találkozásom idején 61 évesvolt.

4. Turner fogalmát Anderson-Johnson (1991) használja.

5. Írásomban Marcel Mauss mágia-meghatározását használom: a mágia
társadalmi tények rendszere; cselekvõ személyeket, cselekvéseket és repre-
zentációkat foglal magába. A mágikus cselekvések végrehajtóit varázslók-
nak, azokat az eszméket és hiedelmeket, amelyek megfelelnek a mágikus
cselekedeteknek, mágikusreprezentációknak nevezzük. Minden rítust mági-
kusnak mondunk, amely nem egy szervezett kultusz része, legyen egyéni,
titkos, vagymisztikus, egészenatiltott rítusokig. (Mauss1950: 16; magyarul
Csákó Mihály fordításában 1993; a fenti összefoglalást is innen vettemát).

6. “ Amikor odavoltakazemberekfogságba,akkor gyûrûbenéztékmeg,hogy
ki él s ki nem. Hát akkor aranygyûrû nagyon nem volt, itt a faluba ugye, a
második világháború, negyvennégybe, ugye akkor nem nagyon vót arany-
gyûrûje senkinek, nahát ilyen, akik Bukarestbe voltak s szolgáltak s
mittudomén, még ezeknek. Hát anyukámnak isvolt, ésakkor jöttek gyûrûbe
nézni ugye. És akkor anyukám két lámpát gyújtott, s egy tiszta pohárba,
pohár alá egy fehér papírt tett, deazkitörülve, s tiszta vizet töltöttek bele, a
gyûrût a közepibe állították, egy kötõtûvel a közepibe, s a két lámpa elé
tükröt... Sakkor na, odaálltak, sakkor na, kit akar látni, sezt sezt. Sakkor
tudom, a bátyámék, ezzel, akivel a vitás kérdés volt, ott voltak Pesten,
elmenekültek,sakkor elmentekvidékreagyerekkel, shónapokignemlehetett
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hallani róluk, shát egyszercsakmegjelenika gyûrû közepibe. Shát Csöndör
Árpi, õ Madéfalván a vasútnál volt, most nyugdíjas, és volt egy olyan
Bocskay-sapkája s így szalutált, s õ látszott, s elõl az édesapja kalapban, s
azédesanyja egy kicsit, menagyon-nagyon pedánsnõ volt, ígyállt féloldalt,
s a fehér köténynek így a hámja látszott... Sapu hitetlen volt akkor is. Na,
mennyetek el, nem látok ott semmit, aszmondja, nincsen ott semmi. Na
hallám, gondolok én: Horthy Miklóssal! Na ezt képzelje! Nézi, shát tényleg,
Horthy Miklós a sok kitüntetésivel meg van jelenve a gyûrû közepibe! Hát
például ez hogy lehet? Na, akkor apunak is muszáj vót elhiggye, õ gondolt
rá, smegjelent.”

7. Ezt aháborút aSzékelyföldön ‘44-esháborúnak hívják, utalvaarra, hogy
tulajdonképpen csak az ebben az évben lezajlott harcok érintették az itteni
közösségeket.

8. “ Én például kislány voltam, és nem lehetett az fantázia dolog, me volt
olyan, hogy láttamvalósággal, az igaz. Hol azÚrjézust felfeszítve, azt én is
láttam. Hát mikor, negyvennégybe, vagy háború után, negyvenhétbe. Azt
mondták, hogyazért, mert azablaküvegúgyvolt csinálva, hogymittudomén.
Hát azmég azután issokszor volt, láttam, azablaküvegen tényleg meg volt
jelenve, eznemhülyeség. Hol azÚrjézusegészbe, hol felfeszítve, hol pedig,
van nekünk az a stációnk, hogy hívják, a keresztúti stációnk, állomás
képeken, hogyazÚrjézuselõtt van Mária Magdolna, mikor viszi a keresztet,
ugye, ésnyújtja a kendõt, amivel megtörli azÚrjézusarcát. Na, ilyen is. Aki
katolikus, azki tutta venni, hogy mi az, mert mi már láttuk azokat a képeket
a templomban, és mi már láttuk, hogy az Úrjézus, amikor a kereszten volt,
azt mindenki látta, viszont voltak olyan stáció megjelenések, ilyen keresztúti
képektõl a jelenésekig, azokat mi katolikusok fel tudtuk fedezni, me nekünk
a templomban megvan. Az unitáriusok kevésbé tudták, látták, hogy valami
van, csak nemtudtak jelentõséget adni neki, hogy aztulajdonképpen mi. Mi
rögtön felismertük, hogy ez így van.”

9. “ Meg aztánmi? Vérrel átitatott puliszka. Ezt anyukám, felment Lövétére,
me mondták, hogy a puliszka megpirosodott, olyan volt, mintha vérrel
átitatták volna. Selment anyukám fel Lövétére, me anyukám is szerette az
ilyeneket borzasztóan, sáltalában a mi családunk, apun kívül, õegyegészen
mástípusúvalaki volt, sfelment anyukám,shozott olyanpuliszkát. Seltörtük
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s tényleg, a belseje olyan volt, nem teljesen piros, olyan volt, mind a
megalvadt vér, olyan fuxia szerû...”

10. Tódor Rebirõl mondja: “ Olyan tudósasszonyvolt, hogyazmikor kellett,
béka lett, mikor kellett, láng lett, mikor kellett, mittudomén mi lett, mikor
akart...”

11. “ Felment anyukám oda s aszmongya, megmonta Jula néni, hogy mit
csinájjunk, de aztán hogy anyukám nem értette-e jól, kellett valami késsel-
villával várat csinálni, háttal fordulni az ajtónak, és akkor, már most nem
tudom, hogy jobbról balra késsel s balról jobbra villával, s úgy beleszúrni
egyiket errõl samásikat arról, olyanvárat, aszmonta, vár, saztánazt többet
kivenni nem lehet.”

12. “ Na, hát kinyílikazajtó, sezanénémmegjelenik, solyan turbántot hordott
mindig, olyan nagyon pedáns, ilyen generálnénak volt a komornanõje, shehe,
úgykacag. Sa háta mögött még valakik! Sazajtón levõ függönytõl nemláttam
pontosan, láttam, hogy arcok smittudoménmi. Selordítommagam: tudom, ki
volt! Serre, mireénelordítottammagam... egynagykézúgyszájonfogott, hogy
éreztem, így, de olyan szõrös volt, olyan furcsa, olyan nedves sikamlós volt a
tenyere, s szõrös, éreztem, hogy, s így elfogta így a fejemet, s én fergelõdtem,
ugye.Sígyelgondoltammagamban,hogyIstenem, távoztasdel! Saztánamikor
ezelmúlott, olyan idegrohamot kaptam, hogy keztemsírni.”

13. Ezaz Ica által isgyakorolt technika “ igen egyszerû” : “ Veszi a ceruzát,
dekeresztet nemvet, elmond egy Miatyánkat, snagyon koncentrál. Ésarra
gondol, akivel beszélni akar.” Ha sikerül a “ kapcsolatteremtés” a halottak-
kal, akkor a ceruza leírja a választ arra, amit a spiritizáló gondolatban
kérdez.

14. Nagyanyjaüzenete: “ Temégfogszpróbálkozni férjhezmenni, deegyszer
sefogod eltalálni. Háromférjed lesz, háromgyermeked lesz, küzdelmeslesz
azéleted, azélettel nagyon-nagyon farkasszemet nézel, aztán végül minden-
bõl kikerülsz... mindig keresel, hogy boldog légy, de nem lehetsz sose
boldog.”

15. “ Erremegindul aceruza,saztmondja: kérdezz! Sakkor kérdemgondolatban:



ki vagy? S leírja: Magduska vagyok, a testvéred. Volt egy héthónapos
húgom, aki diftériában meghalt. Azt írja... mondom: hol vagy? Leírja: Isten
országában. De így gondolatban kérdeztem. Isten országában... Kérdezem,
há naiv voltam: mit csináltok? Hát leírja: imádkozunk. De mit esztek, így
gondolatban. Isten igéjével élünk. És mivel töltitek az idõt? Énekelünk. Mit
énekeltek? Dicsõség mennyben azIstennek. Hát ezeket én nemtudtamvolna így
egymásután kitalálni, semmi szín alatt, így van? Ezeket így leírja, samikor így
többet írt, akkor aszmonta, na most fáradt vagyok, shagyj békém. Sakkor hiába
akartam kérdezni, me akkor csak ilyen kusza vonalakat húzott összevissza, de
egyáltalánnemírt.Akkor másalkalomkor kérdeztem,hogynálatokmilyenidõvan,
meessett,mikor...Sleírta: nálunköröknyár van.Például ezt ishonnantudtamvolna
én, ha telepátia, önszuggerációt csinálok, ezt hirtelen hogy találjamki?”

16. “ Ésakkor azasztalra tettemelejükbe, hát akommunistavilágbailyesmit
azasztalra tenni, egy ilyen hivatalosekonomistának (gazdasági bûnözéssel
foglalkozó szekuritátés), hát mindenesetre nem volt akármilyen egyszerû
dolog, s aszmontam: tuggyák mit, amíg én ilyenekkel barátkozom, s nekem
ilyen barátaimvannak nekem, tessék, itt a papír, addig én nemfélek. Nekem
az egyetlen félszem az Isten. Az Istent félem s imádom. De embert se nem
imádok, s embertõl nem félek. Itt van, tessék. Amíg az ilyenekkel tartom a
kapcsolatot, addig én azén dolgaimba biztosvagyok. Mert idehazudni nem
lehet. Idehalelkiismeretesensbecsületesenlenemíromsmegnemmondom,
ott nem lehet miskurálni. Istennel nem lehet alkudozni.”

17. “ Na, az a Jula néni, amikor édesanyám felment, s monta, hogy mi van
nálunk, aszmongya: Annuska, nem nevezem meg, de egy nagy ellenségük
csinálta maguknak eztet, és nem telik el sok idõ, aszmongya, s ez a nõ úgy
fog gomolyogni, mint a gomolya... S jön Gergõ bácsi, s aszmongya: te
Annuska fiam... gyere, sIca teis, gyerenézzétek, nénétek meg van részeged-
ve. Megyünk átal, smind a gomolya! Kétrét vót így kucorodva, s így járt az
elõszobában, egyik helyrõl a másikra, így, így. Mikor én megláttam, hát azt
hittem, agyvérzést kapok. Itt a gomolya! Tehát gomolyog, mind a gomolya!
Stagadhatatlan, hibás. ”

18. “ Láttam a szerencsétlent, hogy a teste már megrohatt, mittudoménmi,
felmentemVaslábra,mégakkor élt azapapbácsi,Suciupapbácsi,mondom,
úgyszenvedanéném, aJóistent kellenekérje, hogy legyen jól. Imát mondott.
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Eközben az egyik sógorasszonyom õt rendezte, s mikor jövök haza, azzal
fogad, hogy te, képzeld el, nénénk jobban van! Én ott vótam Vaslábon, s
jöttem haza, s közbe itt történt valami olyan dolog, hogy vót egy kedves
nótája, hogy hejdurádé durádé, beteg lett a cigányné, ezt nagyon szerette,
ezt az éneket, s képzeld el, aszmongya néném, felült s elkezdett pattogtatni,
s érthetõen énekelte, hogy hej durádé durádé, beteg lett a cigányné. Hát
addig meg volt bénulva, smost hal meg, smost hal meg. Hát ez olyan volt,
mind aki a halottakból feltámad... Srá pár napra, három napra meghalt a
néni. Egy alkalommal megyek fel a pap bácsihozVaslábra smondom: hát
pap bácsi, meghalt a néném! Hát aszmongya: hát hallgass ide, fiam. S
mondom, né milyen jól volt, énekelt, s ez akkor miért volt, kérdeztem. S
aszmongya: hallgass ide fiam. Akit az Isten halálra választ, azt földi ember
vissza nem imádkozhatja. Smegkérdeztem: hát akkor ezmi volt, hogy ilyen
jól volt háromnapig? AzIsten, aszmongya, megjelentettenektek, fiam, hogy
tudomásul vetteaköveteléseteket. SõmindIsten, megtuttavolnatenni, hogy
életbe maradjon. De a sorsa eddig volt, az élete eddig volt, s meg kellett
haljon.”

19. “ Valaki az én lelkemet tudja irányítani, az én hitemet? Nem tudja. Azt
én, magamnak én vagyok a kocsisa. A magam életének s a magam lelki
életének s az én eszemnek is én vagyok a kocsisa s az istene, se nem az
ekonomista, senemaz ilyen sazolyan. Kész.”

20. “ Van, akinek simán eltelt az élete s zökkenõmentesen ment minden az
életibe, s azoknak tapasztalatuk nincsen semilyen sem olyan szempontból,
deviszont akit azéletbenagyonsok támadássnagyonsokrágalomsnagyon
sok meg nem illetõ vád ért, az az életbe mindenképp lelkileg s mindenhogy
megedzõdött, s akkora tapasztalatokat szerzett, hogy az talán sok sok min-
dent mások részire meg tud magyarázni, de talán tanácsot is tud adni. Na,
sezvót biza a dolog, ami velemmegtörtént, seznemvolt gyerekjáték.”

21. Érdemes lenne feltérképezni, éppen azért is, mert korlátozott számú
emberreterjedki,aklienseinekkörét; kikkel milyenelõzetesviszonybanvolt;
ki milyen alkalomkor, kinek a közvetítésével jutott el hozzá, hogy jósoljon;
vagyis: kikszámára jelent szociálisközpontot Ica lakása, szellemi központot
Ica tevékenysége.
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22. Beszélgetéseinkbõl arra következtettem, hogy nemcsak nincs tudomása
a mágikus tudományokról, de különösebben nem is érdeklik ezek: Ica nem
elméleti, hanem gyakorlati beállítottságú.

23. Olyant, hogy valaki tenyérbõl próbálkozott gicsálással; ez azonban
kivételeseset.

24. Lásd Maussmágiáról írt könyvében az idevonatkozó részt.
25. Azegyik gicsáló asszonyt idézem: “ Van egy jóskönyv, sálomfejtõ is. De
az olyan régi, hogy össze van már roncsolva, összeszakadozva, minden. S
abból nézeménki a jeleket, hogymi mit jelent.Tehát abba,amit jelent, akkor
mindenbeazt kell jelentse.”

26. Természetesen, mint másmágikusrítusoknál, itt isa legfontosabb: eleve,
apriori elfogadni, hogya jelekésazelmondottaka jövõt körvonalazhatják.Aki
gyanakodva hallgatja a gicsáló szavait, nem érzi magára vonatkozónak az
értelmezést, azugyanúgy felháborodhat, értelmetlenségnek tarthatja a magya-
rázatot, mint az alábbi vélemény megfogalmazója: “ Azt tudni kell, hogy én is
belenéztemakávébaamúltkor,smonták,hogyott van,kettõáll szembe,azegyik
szõkesamásikbarna! Azanyátok, háhonnat lehet azt tudni, hogyszõke-evagy
barna, azfeketekávé!”

27. Bár aki elmondta, neheztelt emiatt, de megesett az is, hogy a temetés
utáni torban, tehát a közösség egyik fontoséshagyományõrzõ rítusa közben
gicsáltattak a jelenlevõk. Ez egyértelmûen a gicsálás elfogadottságát bizo-
nyítja.

28. Egy, a gicsálással kísérletezõ asszony meséli, miért kellett abbahagynia
tevékenységét: “ Szinte megvertek, mert ez a Mózes bácsi... Neki
onokatestvérit megölték, de nem lehetett tudni, ki. Sa könyv azt írta, hogy
vérengzõ sgyilkolt, s többen összeneztünk, menemtuttuk, hogy ki vót, hogy
õ vót-e, de így beszéték s gyanították. Összenéztünk, s bátyám aszmonta:
hozzádveremajóslást! ...tedd lea jóslást, mégvalamit csinálszmagadnak!”

29. Lásd bõvebben a kötet zárótanulmányában.
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